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ZŠ Východní dostane novou střechu za 8 milionů korun,
plánuje se i přístavba jídelny, odborných učeben a haly

Inzerce

Varnsdorf          Další rozsáhlou 
a nákladnou investiční akcí letoš-
ního roku je plánovaná rekon-
strukce střechy na základní škole 
Východní, která vyjde městský 
rozpočet na osm milionů korun. 

Střecha je v současné době ve 
špatném stavu a do budovy na 
několika místech během dešti-
vého počasí zatéká. Dílčí opravy 
jednotlivých míst ale problém ne-
vyřeší, proto se město rozhodlo 
pro kompletní rekonstrukci. Dojde 
k výměně krytiny a v případě, že to 
bude potřeba, tak i části dožilých či 
napadených krovů.

Školu trápí nedostatečná kapa-
cita

Škola dříve fungovala jako jed-
nostupňová, v dnešní době je ov-
šem dvoustupňová (1. až 9. ročník) 
a trápí ji nedostatečná kapacita 
učeben, jídelny i tělocvičny. Žáci 
druhého stupně tak musí dochá-
zet do učeben budovy varnsdorf-
ského gymnázia, což je samozřej-
mě nekomfortní. Problém nestává 
také při tělocviku, škola má malou 
nevyhovující tělocvičnu. Radnice 
proto nechala zpracovat architek-
tonickou studii na rekonstrukci  
a přístavbu školy.

Místo současné tělocvičny se 

plánuje přestavba na šatny pro 
studenty, v nově vzniklém patře 
by potom byla umístěna školní 
družina. Ze zadní části budovy by 
vyrostla nízká přístavba, ve kte-
ré by byly dvě odborné učebny.  
S další přístavbou se počítá za 
hlavní budovou školy, kde by se 
přistavěla prostorná moderní jídel-
na, kuchyň, zázemí pro personál  
a skladovací prostory. V současné 
době totiž jídelnu tvoří dvě propo-

jené učebny a ty škole schází pro 
výuku. Obě přístavby by nenaruši-
ly architektonický vzhled původní 
stavby, navíc se u nich plánují tzv. 
„zelené střechy“. V každém patře 
školy se dále počítá s rekonstrukcí 
sociálních zařízení.

Za současným hřištěm s umě-
lým povrchem se v projektu počítá 
také s výstavbou nové tělocvičny 
na všechny možné sporty. S tím 
souvisí i rekonstrukce přilehlého 

parkoviště a vstupu do školy. 
Varnsdorf chce v letošním roce 

dokončit projektovou dokumen-
taci a hledat vhodný dotační titul, 
neboť taková investice by spolkla 
velkou část městského rozpočtu. 
Architektonickou studii zpracovala 
společnost DOMYJINAK s.r.o., kte-
rá ve městě stojí například za spo-
lečenskou halou v pivovaru Kocour 
či školou v areálu TOS Varnsdorf.

Tomáš Secký

Vizualizace přístavby u ZŠ Východní. Budou se hledat dotační peníze na realizaci; foto DOMYJINAK s.r.o. 
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

K požáru šesti vozidel vyjížděly čtyři dobrovolné jednotky

Do Dolního Podluží vyjížděly čtyři jednotky hasičů, shořelo celkem šest automobilů; foto miw.cz

11.1.2022 ve 13:55 hod.
Bylo na služebnu Městské poli-

cie Varnsdorf oznámeno mladým 
chlapcem, že v okolí ZŠ Náměstí 
se volně pohybuje zmatený velký 
pes. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka městské policie. Strážníci 
na místě zajistili pasteveckého 
psa, kterého odchytili, převezli 
na služebnu a umístili ho do zá-
chytného kotce. V 17:55 hodin se 
na služebnu dostavila majitelka, 
která si psa v pořádku převzala, 

a po uhrazení příkazu na pokutu 
za porušení vyhlášky města, si ho 
odvedla do místa bydliště.  

12.1.2022 ve 14:00 hod.
Na služebnu městské poli-

cie se dostavila občanka města  
a odevzdala plastové pouzdro  
s doklady od osobního vozidla, 
které našla na ulici Lidická. Dozor-
čí směny doklady přijal jako nález. 
Byla provedena lustrace dokladů 
přes obvodní oddělení Policie ČR,  

zda nejsou v pátrání – výsledek 
negativní. Ve 14:20 hodin se na 
služebnu dostavil muž, který se 
prokázal jako majitel nalezených 
dokladů. Ty mu byly proti podpisu 
vydány. 

16.1.2022 v 19:30 hod.
Dozorčí směny přijal žádost od 

operačního důstojníka ZZS Ústí 
nad Labem o aktivaci defibriláto-
ru v ulici Karlova – zástava srdce. 
Na uvedenou adresu byla okamži-

tě vyslána hlídka Městské poli-
cie Varnsdorf, která nalezla ženu  
v bezvědomí. Strážníci započali  
s resuscitací (nepřímá masáž srd-
ce), kdy automatický defibrilátor 
výboj nedoporučil. Nepřímou 
masáží srdce se u ženy podařilo 
strážníkům obnovit základní ži-
votní funkce a po příjezdu sanitky 
ZZS byla převezena do nemocnice 
v Děčíně k dalšímu vyšetření.

Martin Špička,

velitel městské policie

Varnsdorf     K velkému po-
žáru šesti vozidel vyrazily čtyři 
jednotky dobrovolných hasičů  
v noci na pátek 4. února do Dol-
ního Podluží. Hořelo v uzavře-
ném areálu.

Zatímco profesionální jednotka 
z Varnsdorfu zasahovala u Rum-
burku u jiné noční události, bylo 
na tísňovou linku oznámeno, že 
v Dolním Podluží hoří několik za-
parkovaných automobilů u bývalé 
drůbežárny.

Poplach byl před půl pátou ráno 
vyhlášen jak dobrovolným hasi-
čům z Varnsdorfu, tak i kolegům  
z Dolního Podluží, Horního Podluží 
a Rumburku. Když dolnopodlužští 
hasiči přijeli jako první na místo,  
v uzamčeném areálu bylo v pla-
menech několik odstavených 
vozidel. Nataženo bylo několik 
vodních proudů a plameny byly 
postupně rychle zlikvidovány.

Proč k požárům došlo, to na 
místě zjišťoval hasičský vyšetřo-
vatel. Zasahovali také státní poli-
cisté.

Požár vozidla
Požární poplach byl v neděli  

13. února odpoledne vyhlášen 
kvůli požáru osobního vozidla ne-
daleko Kauflandu. Vyslána byla 
profesionální i dobrovolná jed-
notka, požár byl rychle uhašen 
jedním vodním proudem.

Planý poplach
K Lidlu ve středu 9. února do-

poledne mířily obě cisterny varns- 
dorfské profesionální jednotky. 
Automatická požární signalizace 

nahlásila požár. Hasiči vše dů-
kladně prozkoumali a nikde nic 
nehořelo, jednalo se tak naštěstí 
o planý poplach.

Výjezd do Rumburku s tragic-
kým koncem

V brzkých ranních hodinách  
v pátek 4. února vyjížděla profe-
sionální varnsdorfská jednotka 
do Rumburku. Na operační stře-
disko byl nahlášen požár odpa-
du. Když hasiči přijeli na místo, 
zjistili, že je v plamenech torzo  
ženského těla. Hrůznou událost 
hasiči ihned nahlásili na záchran-
nou službu. „Od kolegů z HZS jsme 
přijali oznámení o požáru v Hor-
ním Jindřichově. V požářišti byla 
nalezena osoba bez známek živo-
ta, proto jsme tuto událost předali 

policii a koronerovi,“ uvedl mluvčí 
záchranné služby Prokop Voleník.

Torzo těla bylo převezeno na 
patologii a byla nařízena soudní 
pitva. Oblast činu mezitím obsa-
dili kriminalisté. Těm se již během 
víkendu podařilo v případu po-
stoupit. „Během víkendu se nám 
podařilo ztotožnit zemřelou ženu, 
na dalším vyšetřování intenziv-
ně pracuje tým krajských krimi-
nalistů,“ uvedla policejní mluvčí  
Veronika Hyšplerová. Policisté  
dokonce zadrželi podezřelého  
a byl podán návrh na vazbu. Soud-
kyně návrhu státního zástupce 
vyhověla a obviněného poslala do 
vazby.

Nákladní automobil skončil 
mimo vozovku

V úterý 1. února vyjížděl 
Unimog varnsdorfských dob-
rovolných hasičů k Velkému 
Šenovu. Nákladní automobil 
se vyhýbal svižněji jedoucímu  
autobusu a skončil nakloněný nad 
přilehlým příkopem. Na místě za-
sahovali také kolegové ze Šlukno-
va a Velkého Šenova. 

Hasiči nákladní automobil  
z boku zajistili a z příkopu ho vy-
táhnul pracovní stroj. 

Únik provozních kapalin
Zatímco profesionální jed-

notka zasahovala u otevření  
bytu v ulici Legií, dobrovolná  
jednotka vyjela do ulice Národní  
k úniku provozních kapalin z auto-
mobilu.

Hasiči Varnsdorf, redakce
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Informace z varnsdorfské radnice: 5. a 6. týden

Zápisy dětí do mateřských a základních škol ve Varnsdorfu

Kurz, který vás naučí podnikat bezpečně a bez rizika

5. týden na radnici
V první den pátého týdne pro-

běhl ve firmě Embefor Kuřim 
kontrolní den stavby nové ha-
sičské dodávky. Zúčastnil se ho 
místostarosta Jiří Sucharda, kte-
rý je zároveň velitelem hasičů, 
doprovázený kolegou. V úterý 
proběhlo v Pražské ulici místní 
šetření ohledně přeložky vyso-
konapěťového kabelu původně 
vedeného zahradou bývalé škol-
ky. I v tomto případě zastupoval 
město, společně s pracovnicemi 
Odboru životního prostředí, mís-
tostarosta města. Cílem je nový 
35 kV kabel vymístit do ulice Hra-
niční. 

Ve středu proběhla pravidel-
ná koordinační porada zástupců 
vedení města a spádových obcí  
s Policií ČR. Schůzky se kromě 
starosty a místostarosty zúčastnili  
i vedoucí Odboru správních 
agend, prevence kriminality a ta-

jemník městského úřadu. Schůzka 
se týkala zejména otázek bezpeč-
nosti, nápadu trestné činnosti  
a spolupráce měst a obcí s ob-
vodním oddělením. Schůzka se 
koná pravidelně jednou za měsíc, 
v krizových situacích i častěji dle 
potřeby.

Starosta ještě týž den jednal se 
zástupkyní Úřadu práce na téma 
zaměstnávání osob ve veřejně 
prospěšných prací formou dotace 
z Úřadu práce. Starosta města také 
neformálně jednal s potencio- 
nálním zájemcem o provozová-
ní rekonstruované restaurace na 
Hrádku. Provozovatele začne for-
mou výběrového řízení v druhém 
čtvrtletí poptávat Nadační fond 
Hrádek – Burgsberg.

6. týden na radnici
V pondělí proběhlo v Roudnici 

nad Labem ve firmě MEVA předá-
ní poškozené dýchací techniky na 

revizi. Vybavení poničil červený 
fosfor při likvidaci požáru. Po vy-
číslení škody, která se pohybuje 
ve vyšších desítkách tisíc, bude 
případ předán pojišťovně. Jedná-
ní s výrobcem vedl místostarosta 
města. 

Další důležitou schůzkou bylo 
jednání starosty a místostarosty 
se zástupci ČEZu, kteří chtějí po-
stavit ve městě elektrolytickou 
plnicí stanici na vodík pro pohon 
autobusů krajského dopravce, 
který bude ve Šluknovském vý-
běžku zajišťovat po firmě Auto-
busy Karlovy Vary závazek veřejné 
služby. 

V závěru týdne zasedala Rada 
města, která řešila běžné bytové, 
majetkové záležitosti a obnovila 
smlouvu s Ústeckým krajem na 
poskytování urgentní zdravotní 
péče v ordinaci městské nemoc-
nice pro letošní rok. Proběhlo 
také jednání se zástupci MAS Čes-

ký sever ohledně možných dotací 
ve městě. 

V pátek se uskutečnilo natáčení 
Varnsdorfského magazínu s regio- 
nální televizí RTM Tv. Reportá-
že byly zaměřené na problémy  
s otevřením sběrného dvora, nej-
větší letošní plánované investiční 
akce a plánovanou opravu základ-
ní školy ve Východní ulici. 

Poslední jednání v týdnu pro-
běhlo se zástupci profesionál-
ních hasičů (HZS), se kterými 
vedení města probíralo letošní 
opravy požární zbrojnice, funkč-
ní výměnu prostor mezi oběma 
jednotkami a také vize nových 
hasičských stanic v budoucnu. 
Město vyjádřilo zájem a podpo-
ru vizi výstavby nové hasičské 
zbrojnice, a to jak pro svoji dob-
rovolnou jednotku, tak i pro zdejší 
detašované pracoviště. Oboje je  
zatím ve stádiu optimistických 
představ.                           Vedení města

Varnsdorf       Na jaře proběh-
nou zápisy dětí do mateřských 
a základních škol zřizovaných 
městem Varnsdorf pro školní rok 
2022/2023.

Oddělení školství, kultury  
a tělovýchovy Městského úřadu 
Varnsdorf po dohodě s řediteli zá-
kladních škol oznamuje, že se zá-
pis do prvních tříd pro školní rok 
2022/2023 uskuteční ve všech 
základních školách ve Varnsdor-
fu ve čtvrtek 7. dubna 2022 od  
14.00 do 18.00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče s dět-
mi, které dosáhnou ke dni 31. srp-
na 2022 šesti let. Zákonní zástupci 
předloží u zápisu rodný list dítěte 

a občanský průkaz. Zápis bude 
probíhat v těchto základních ško-
lách:

ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislav-
ská 994,

IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700,
ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Bene-

še 469,
ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821,
ZŠ Varnsdorf, Východní 1602.
Pro děti s odkladem povinné 

školní docházky je zřízena příprav-
ná třída na IZŠ Varnsdorf, Karlova 
1700. První kolo zápisu proběh-
ne 7. dubna 2022 od 14.00 do 
18.00 hodin. Druhé kolo proběhne  
12. května od 13.00 od 16.00 hodin.

Zápis dětí do mateřských škol 

pro školní rok 2022/2023 pro-
běhne ve čtvrtek 12. května 
2022 od 13.00 do 16.00 hodin. 
Od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáh-
ne pátého roku věku od zahájení 
povinné školní docházky dítěte, 
je předškolní vzdělávání povinné. 
Zákonní zástupci u zápisu před-
loží rodný list dítěte a občanský 
průkaz. Žádost o přijetí dítěte  
k předškolnímu vzdělávání je  
k dispozici v příslušné mateřské 
škole, na oddělení školství, kultury 
a tělovýchovy nebo v elektronické 
podobě na webových stránkách 
města www.varnsdorf.cz/cz/urad/
formulare/formulare-ovu.html.  

O přijetí rozhodne ředitel školy.
Seznam mateřských škol ve Varns- 
dorfu:

MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471,
MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428,
MŠ Varnsdorf, Národní 1617,
MŠ Varnsdorf, T. G. Masaryka 

2180,
MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024,
MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757,
MŠ Varnsdorf, Pražská 2812,
ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 

994.
V MŠ Nezvalova proběhne ve 

čtvrtek 12. května 2022 od 13.00 
do 16.00 hodin také zápis do spe-
ciálních tříd mateřské školy.

Tomáš Secký

Varnsdorf      V roce 2021 
město Varnsdorf ve spolupráci 
s projektem Podnikni to! zorga-
nizovalo bezplatný kurz pro své 
občany. Druhý běh kurzu čeká 
občany města a okolních obcí 

nyní. Kurz podnikavosti je určen 
těm, kteří mají v hlavě podni-
katelský nápad, ale neví, jak ho 
zrealizovat, podnikatelům, kteří 
hledají novou inspiraci a jistotu 
při zavádění nových produktů 

nebo zájemcům, které podniká-
ní láká, ale konkrétní nápad ješ-
tě hledají. 

Pět setkání v pěti týdnech vás 
naučí, jak systematicky krok po 
kroku hledat a najít funkční ná-

pad, otestovat jej, ověřit jeho 
potenciál a nastartovat finančně 
udržitelný projekt. Získáte obec-
né know-how, které už vám nikdo 
nevezme a nápady ve vaší hlavě... 

(pokračování na str. 4)
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Nemocnice Varnsdorf: Nový personál i modernější vybavení

...získají reálné obrysy. S mini-
mem rizika a finančních investic.
Nezáleží na tom, jestli je vaším 
snem mít menší lokální firmu, při-
vydělat si vlastním projektem při 
zaměstnání, nebo vybudovat me-
zinárodní firmu. Na konci kurzu  
budete mít smysluplný projekt  
a hlavně plán, jak jej úspěšně roz-
jet. 

Absolvent kurzu Tomáš shrnu-
je: „Kurz ukazuje cestu, při které 
se podnikání buduje postupně od 
malých cílů k těm velkým, což mi 
otevřelo obzory. Díky tomu, že 
proběhlo pět lekcí, měl jsem mož-
nost o nich celý týden přemýšlet 
a zadané úkoly plnit průběžně. 
Oceňuju přátelskou atmosféru  

a pohodový přístup lektorů, kteří 
neměli problém zodpovědět ja-
koukoliv otázku a vždy se snažili 
co nejvíce poradit. Skvělá byla ko-
munita lidí. Její součástí byli nad-
šení nováčci i zkušení podnikatelé 
a vzájemně jsme si všichni byli 
schopni pokrýt otázky z široké šká-
ly oborů, ať už díky znalosti teo- 
rie nebo díky nabytým zkušenos-
tem.” 

Kurzem bude provázet zkuše-
ný podnikatel. Díky jeho vedení 
a letitým zkušenostem se můžete 
vyhnout největším začátečnickým 
chybám a budete mít dost prosto-
ru svůj projekt dobře nasměro-
vat. Inspirací budou bezpochyby 
i ostatní účastníci. Staňte se sou-

částí komunity podnikavých lidí  
ve Varnsdorfu!

Kurz je určený pro občany měs-
ta i okolních obcí, pro zaměst-
nané, studenty i maminky na 
mateřské. Skládá se z 5 setkání, 
která budou probíhat jednou týd-
ně vždy v úterý. První workshop 
odstartuje v úterý 5. dubna 2022  
v 17:30 v Městském centru kultu-
ry a vzdělávání (městská knihov-
na), Otáhalova 1260. Účast je 
díky podpoře města Varnsdorf 
zdarma. Zájemci se můžou při-
hlásit na webu podniknito.cz na 
podstránce s názvem Podnikni to! 
ve Varnsdorfu nebo jednoduše 
napsat na e-mail platenikova@
podniknito.cz.

• Kurz je určen pro všechny obča-
ny města a okolních obcí.
• Úvodní workshop začíná 5. dub-
na 2022 v 17:30.
• Kurz proběhne v Městském cen-
tru kultury a vzdělávání (Městská 
knihovna), Otáhalova 1260, Varns- 
dorf.
• Celkem je připraveno 5 téma-
tických setkání, vždy v úterý od 
17:30 do 19:30.
• Kurz povede zkušený podnika-
tel a spolumajitel Lidové zahrady, 
AdrenalinPoint a agentury JINACK 
Martin Švarc.

                          Redakce

Informace o kurzu Podnikni to! 

(dokončení ze str. 3)

Varnsdorf      Obyvatelé měs-
ta se po odchodu Eidi Hakimiho 
nemusí obávat omezení zdravot-
ní péče v Nemocnici Varnsdorf. 
Vedení nemocnice zajistilo ve 
spolupráci s druhoatestovanými 
chirurgy pokračování zdravotní 
péče pro občany města a spádo-
vé oblasti.

Doktor Eidi Hakimi, jenž pů-
sobil ve varnsdorfské nemoc-
nici čtrnáct let jako vedoucí lé-
kař chirurgické ambulance, se 
rozhodl od 1. února nastoupit  
v sousedním Rumburku jako pri-
mář chirurgie. Obyvatelé měs-
ta i okolních obcí se ale nemusí 
obávat omezení zdravotní péče, 
vedení Nemocnice Varnsdorf 
sehnalo náhradu. „Vypomáhají 
nám zkušení chirurgové s ates-
tací druhého stupně. Někteří 
rozšířili pracovní vztah s Nemoc-
nicí Varnsdorf, jiní přišli nově,“ 
dodává ředitel nemocnice Václav 
Jára. Chirurgicko-traumatologická  
ambulance  včetně nepřetržité  
úrazové ambulance tak jede dál 
beze změn.

Obdobně funguje rentgenové 
pracoviště vybavené v loňském 
roce novým RTG přístrojem. 
Ve všední dny se stálým provo-
zem od 7.00 do 20.00 hodin, 
dále pak pohotovost v ostatních  

hodinách včetně sobot a nedělí. 
Ještě v tomto měsíci by mělo dojít  
k napojení přístroje do RTG  
sítě v České republice s možností  
přeposílat provedené RTG sním-
ky elektronicky. To zajistí rychlejší  
a podrobné předávání snímků  
a informací na vyšší pracoviště.

Nemocnice Varnsdorf záro-

veň investuje do kvalitnějšího 
vybavení. V polovině února byl 
instalován nový ultrazvukový dia-
gnostický přistroj. Ordinační ho-
diny pracoviště ultrazvuku jsou  
v pondělí od 14.00 do 17.00 hodin  
a ve čtvrtek od 08.00 do 17.00 
hodin.

Náhradu se podařilo také zajis-

tit za ortopeda MUDr. Pavla Šíra. 
Od ledna nastoupila místní ro-
dačka MUDr. Marta Svobodová.
Ortopedická ambulance funguje 
v pondělí od 8.00 do 15.00 hodin  
a ve čtvrtek od 15.30 do 18.00 
hodin převážně pro objednané 
pacienty.

Tomáš Secký

Nemocnice Varnsdorf kromě nových lékařů investuje do modernějšího vybavení; foto Tomáš Secký
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Reakce na vyjádření vedení města k ceně tepla v roce 2022

Veřejné projednání návrhu nového územního plánu města
Varnsdorf se uskuteční na konci března v Lidové zahradě

PÍŠETE NÁM

Varnsdorf     Teplárna Varns- 
dorf a.s. je nucena reagovat ve-
řejně na prokazatelné neprav-
dy v článku zveřejněného dne  
10. února 2022 v Hlasu severu  
s názvem „Vyjádření vedení 
města Varnsdorf k ceně tepla na 
rok 2022“.

Teplárna Varnsdorf a.s. opako-
vaně prohlašuje, že nikde neuvádí 
a neuváděla jako hlavního viníka 
zvýšené ceny tepla město Varns- 
dorf. Vždy nárůst zdůvodňuje ne-
předpokládaným drastickým na-
výšením cen všech energií. 

a) Citace z článku: „Vedení měs-
ta si je zároveň vědomo, že nárůst 
ceny tepla způsobí ekonomické 
komplikace nejen samotnému 
městu, ale i ostatním subjek-
tům, jako jsou obyvatelé měst-
ských a družstevních bytů, sou-
kromé organizace, podnikatelé  
a další instituce napojené na sou-
stavu centrálního zásobování tep-
lem.“

Již na společném jednání  
11. listopadu 2021 na Radě měs-

ta Teplárna prezentovala výpočet 
ceny tepla, nárůst ceny energií 
a výpočty vlivu na bytovou jed-
notku i objekty města. Teplárna 
apelovala na představitele města, 
aby společně s Teplárnou řešili 
tuto situaci a společně umožnili 
občanům tuto kritickou dobu pře-
klenout při zachování přijatelné 
ceny tepla. Teplárna opakovaně 
upozorňovala na riziko, že jestliže 
nedojde k oboustranným kom-
promisům, bude muset Teplárna 
výrazně navýšit ceny tepla a zrušit 
zálohové platby. Toto by způsobi-
lo značné komplikace včetně rizi-
ka odpojení od plynu a následné-
ho odpojování odběratelů tepla 
od CZT. Teplárna se zde nesetkala 
s pochopením a z města nepři-
šel žádný návrh řešení. Veškerá 
jednání s městem vždy iniciovala 
Teplárna. 

b) Citace z článku: „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.“

Pravda je taková, že až na po-
slední tři roky, kdy se město 
minimálně podílí na některých 
opravách, nedalo do údržby  
a modernizace celého systému 
CZT žádné finanční prostředky, 
natož celý nájem v hodnotě cca 
5 000 000 Kč ročně. Tolik jen 
okrajově k upřesnění některých 
informací, skutečností. Teplár-
na zaplatila celý úvěr na realiza-
ci horkovodu a OPS v roce 1997  
v celkové výši 152 327 912 Kč, kdy 
některé roky dosahoval nájem 
pětinásobku roční výše současné-
ho nájmu.

Na závěr je určitě vhodné se 
vyjádřit i k samotnému vystou-
pení Ing. Novotného na zastupi-
telstvu 27.ledna 2022 směrem  
k Teplárně. Již několik let se sna-
žíme o nové znění „Smlouvy  
o nájmu horkovodu“, neboť od 
této smlouvy se odvíjí vše špat-
né. Teplárna zjistila pochybení 
ve smlouvě ohledně určení výše 
nájmu, na což upozornila měs-
to Varnsdorf a pana Beránka, 
vedoucího OSMI. Toto pochy-
bení je v neprospěch odběra-
telů tepla, kdy město požaduje 

nájemné převyšující o 20 Kč/GJ 
maximální cenu nájmu, kterou 
lze dle cenového rozhodnutí ERU 
vložit do kalkulace ceny tepla.
Město nutí Teplárnu, aby tuto 
vysokou cenu nájmu přenesla  
v kalkulaci na odběratele, čemuž 
se Teplárna brání.

Stále si klademe otázku, proč 
současné vedení města tak urput-
ně bojuje proti změně podmínek 
smlouvy tak, aby byla v souladu  
s legislativou a ve prospěch od-
běratelů, občanů. Proč se najed-
nou staví za občany Ing. Novotný 
(bývalý ředitel teplárny), který 
nevýhodnou smlouvu podepsal? 
Odpověď můžeme najít ve složení 
Rady města v letech 2006-2014  
(v tomto období byla jednostran-
ně nevýhodná smlouva o nájmu 
podepsána). Mimo jiné členem 
rady byl tehdy jak místostaros-
ta Sucharda, tak tehdejší ředitel 
Teplárny Ing. Novotný.

Teplárna Varnsdorf a.s. i nadá-
le deklaruje zájem o spolupráci  
s městem Varnsdorf ve prospěch 
odběratelů, občanů města.

vedení společnosti

Teplárna Varnsdorf a.s.

Varnsdorf    Od roku 2015 je 
pořizován nový Územní plán 
Varnsdorf (ÚP Varnsdorf) pro 
celé správní území, tj. pro obě 
katastrální území – Varnsdorf  
a Studánka u Rumburku.

V úterý 29. března 2022 od 
15.00 hodin se v sále Lidové za-
hrady Varnsdorf v ulici Karlova 
č. p. 702 bude konat veřejné 
projednání návrhu územního 
plánu podle §52 stavebního zá-
kona (spolu s vyhodnocením  
jeho vlivů na udržitelný rozvoj 
území).

Tento krok je posledním v prů-
běhu celého procesu pořizování, 
následovat bude schválení návr-
hu územního plánu zastupitel-
stvem města a jeho vydání. Návrh 
územního plánu bude zveřejněn 
veřejnou vyhláškou od 8. kalen-

dářního týdne (21. až 25. února) 
na úřední desce MěÚ Varnsdorf. 
Nahlížet do návrhu, s ohledem  
na značný rozsah textové i grafic-
ké části, bude možné přes webové 
stránky města www.varnsdorf.cz 
nebo osobně v budově úřadu  

v kanceláři územního plánování. 
Písemné připomínky a námitky 

k návrhu územního plánu bude 
možné podávat ve lhůtě 7 dní 
po konání veřejného projednání, 
tedy do 5. dubna 2022, na for-
muláři, který bude zároveň přílo-

hou veřejné vyhlášky. Vyzýváme 
proto občany, zejména pak ty,  
kteří uplatnili v průběhu pořizo-
vání územního plánu požadavky, 
aby se s tímto materiálem sezná-
mili. 

Zároveň, s ohledem na součas-
nou koronavirovou situaci, upo-
zorňujeme na možnost změny 
časových a dalších parametrů to-
hoto kroku, tedy řízení o ÚP Varns- 
dorf, v případě, že budou Vládou 
ČR vyhlášena aktuální epidemio-
logická opatření.     

V případě jakýchkoliv dotazů  
a upřesňujících informací se mů-
žete obracet na MěÚ Varnsdorf, 
Stavební úřad, Úřad územního 
plánování, nám. E. Beneše 470 – 
Ing. Václav Nechvíle, Ing. Bc. Zuza-
na Jindřichová, tel.: 417 545 186.

Tomáš Secký

 V březnu proběhne veřejné projednání nového územního plánu; foto archiv
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,

volejte 417 545 142ÚMRTÍ

Společnost 14/2018Zprávy 4/2022

Celkový souhrn počasí za rok 2021: Oblačnost a častý déšť

Město zlepší bezpečnost chodců na vybraných přechodech

(Dokončení ze str. 5)

Jaroslav Hocko se o počasí ve Varnsdorfu stará již deset let. Meteostanici má na zahradě; foto archiv

Varnsdorf     Počasí se v roce 
2021 vyznačovalo zejména vel-
kou oblačností, s častými dešti 
spíše menší intenzity a poměrně 
bohatou sněhovou nadílkou.

Během roku nebyly pozoro-
vány žádné meteorologické ex-
trémy. Celkově, díky zatažené 
obloze, bylo poměrně méně slu-
nečního svitu s teplotami, mimo 
zimy, podprůměrnými. Bouřek  
a bouřkových jevů bylo zazname-
náno v našem okolí šestnáct.

Zimní období bylo s velkým 
sněhovým přídělem, a to zejména  
v lednu, kdy 16. bylo dosaženo 
dokonce 30 centimetrů výšky sně-
hu. Celkem za zimní období nas-
něžilo 135 centimetrů. Celé zimní 
období bylo dlouhé, jelikož ještě  
i 16. dubna podal sníh, byť  
v podobě poprašku. Nejchlad-
nější den roku byl 10. únor, kdy  
bylo naměřeno  -18,7 °C. Únor byl 
oproti např. předchozímu roku 
dost mrazivý. Devět dnů v tomto 
měsíci nevystoupala teplota nad 
bod mrazu.

Celkovou hodnotu srážek jsme 
v minulém roce naměřili úcty-
hodných 827,9 ltr/m², což je  
z dlouhodobého hlediska leh-
ký nadprůměr. Maximální denní 
srážkový úhrn se zastavil na hod-
notě 34,8ltr/m² a to 17. července. 

Letní měsíce byly chladnější  

a s velkou oblačností. Teploty 
tropických hodnot bylo dosáhnu-
to pouze třikrát a jenom v červ-
nu. Maximální teplota celého 
roku dosahovala 19. června, a to  
32,4 °C. Tropické noci, kdy teplo-
ta neklesla pod 20 stupňů, jsme 
se stejně jako v roce 2020, nedo-
čkali ani jedné. Noci byly všechny 
poměrně chladné, o čemž svědčí  

i maximum 17,9 °C, které bylo do-
saženo stejně jako denního maxi-
ma 19. června. Nejteplejší měsíc  
v roce byl červen.

Pocitově příjemných dnů se 
stálejší teplotou, ale hlavně  
s jasnou oblohou, jsme se dočkali  
v první polovině září a v říjnu. 
Začátek zimy s prvním sněžením 
byl 29. listopadu. Sníh poté padal  

v první polovině prosince. Na  
Vánoce bylo velmi deštivo, beze 
sněhu s průměrnou teplotou  
7,5 °C. Žádné meteorologické jevy 
v našem okolí nedosáhly výraz-
nějšího stupně. Pouze 21. října se  
v dopoledních hodinách spíše  
v okolí města přehnala menší  
vichřice. U nás bylo naměřeno 
18,9 m/s.                         Jaroslav Hocko

Varnsdorf     V rámci zlepšo-
vání dopravní bezpečnosti ne-
chce město využít ke zklidnění 
dopravy jenom měření rychlosti 
prostřednictvím městské poli-
cie, ale rozšiřovat i pasivní prvky 
bezpečnosti formou stavebních 
či technických úprav. 

Jedním z pilotních prvků byla 
I. a II. etapa rekonstrukce Karlo-
vy ulice a montáž nových, více 
účinných, zpomalovacích prvků 
v obytné zóně v Národní a Bra-
tislavské ulici. Dalším krokem je 
postupná úprava přechodů pro 
chodce podle nových technických 
pravidel, a to zúžením komuni-
kace a zkrácením přechodu pro 

chodce v ulicích Československých 
letců, Národní, Legií nebo dopl-
něním o středový ostrůvek v ulici 
Československé mládeže. Samo-
zřejmostí těchto úprav je i kvalitní 
nasvětlení a dopravní značení.

Přesto ve městě zůstává několik 
přechodů pro chodce, které jsou 
velmi využívané a frekventované, 
ale nacházejí se na ne příliš vhod-
ných místech, nebo se na nich již 
stalo několik závažných doprav-
ních nehod, při kterých došlo ke 
zranění či úmrtí chodců.

Tím prvním je přechod na kři-
žovatce ulic Československé mlá-
deže a Bjarnata Krawce, který sice 
z hlediska hodnocení dopravní 

policie nepatří k tzv. nehodovým 
úsekům, ale za poslední roky se 
tam stalo několik těžkých nehod 
s vážnými následky. Druhým je 
přechod v zatáčce u bývalé „bu-
rákárny“, kde Západní ulici kříží 
ulice Lidická.

Vedení města vyvolalo sérii 
jednání se správcem komunikace 
(SÚS), dopravním inženýrem a re-
ferentem oddělení dopravy a sil-
ničního hospodářství městského 
úřadu, jejichž výsledkem je shoda 
v otázce zlepšení bezpečnosti. Ve 
hře bylo několik variantních ře-
šení, a to od úprav vodorovného 
dopravního značení, přes zvýraz-
nění svislého dopravního značení 

až po návrh doplnění o světelné 
zvýrazňovací dopravní znače-
ní. Nyní probíhá administrativní 
část celého řešení, kde se jedná  
o zapojení jednotlivých partnerů,  
a to od souhlasu vlastníka komu-
nikace, přes vyjádření správce  
a finančních možnostech a zapo-
jení jednotlivých partnerů.

Už dnes je ale jasné, že jedním  
z řešení bude instalace interaktiv-
ní signalizace přechodu pro chod-
ce formou svítícího panelu „Pozor 
chodci“, které je schválené a do-
poručené Ministerstvem dopravy, 
zvýrazněné šrafování vodorovné-
ho dopravního značení a kvalitní 
osvětlení.                        Jiří Sucharda
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Zprávy, inzerce

Prodejna krmiv a rybářských potřeb je od ledna v novém

DDM Varnsdorf se po dvou letech vrací k tradičním akcím

Masopustní víkend: Průvod v maskách, hody i karneval na ledě

Varnsdorf        Prodejna Levných 
krmiv a Rybářských potřeb Vojtě-
cha Richtera je ve Varnsdorfu už 
přes dva roky. Obchod se nyní 
přesunul do nových prostor.

Obchod navazuje a vzájemně 
se doplňuje s hlavní prodejnou  
v Rybništi, která funguje již sedm 
let a nabízí širokou škálu zboží jak 
pro domácí mazlíčky, tak pro hos-
podářská zvířata. „Už před Vánoci 

jste možná zaregistrovali, že se  
v prostorách dřívější herny, známé 
jako „Las Vegas“ na adrese Národ-
ní 2998, začíná něco dít. Proběhly 
rozsáhlé opravy, zbourání příč-
ky, výměna oken, nové osvětlení  
a mnoho dalšího,“ popisuje Voj-
těch Richter.

Za necelé čtyři dny stihli svou 
prodejnu kompletně přestěho-
vat a 3. ledna otevřít v novém,  

o 450 metrů vzdáleném, prostoru.  
„V původních prostorách ve 
Střední ulici jsme bojovali s ne-
dostatečným místem. Naše pro-
dejny byly přeplněné a zboží tím 
pádem nebylo pro zákazníky pře-
hledné. Ke stěhování nám také  
pomohly změny v nájemní  
smlouvě a následná informace  
o prodeji nemovitosti,“ vysvětlu-
je Richter. Obě původní prodejny 

byly tedy sloučeny do jedné vel-
ké. Vše je přehledně uspořádané,  
a ještě zbyla spousta místa na nové  
a sezónní zboží. Určitě potěší  
i zahrádkáře, v obchodě mají vše 
přichystáno na zahájení sezóny.  
„V nové prodejně jsme už připraveni  
na blížící se jaro, co se týče za-
hradních potřeb, nově nabízíme  
i hrnkové květiny a další,“ dodává.

Barbora Hájková

Varnsdorf      S přicházejícím 
koncem zimy Dům dětí a mláde-
že Varnsdorf ve svých aktivitách 
nezahálí.

Pracovníci dolaďují program na 
jarní prázdniny, který dětem na-
bídne několik tematických akcí. 
„Jarní prázdniny zahájíme už v so-
botu 12. března krajským přebo-
rem v šachu,“ říká ředitelka Mar-
cela Louková. Dále jsou pro děti 
naplánovány jednodenní výlety, 
sportovní aktivity, venkovní hry 
a soutěže. Vše vyvrcholí v pátek 
18. března turnajem ve stolním 

tenise. „Zajímavý program nabíd-
neme dětem také o velikonočních 
prázdninách. Veškeré informace 
budou postupně zveřejňovány na 
webových a facebookových strán-
kách,“ doplňuje Louková.

Tím ale zajímavé akce nekončí. 
Poslední dubnový den bude po 
dvouleté odmlce patřit tradiční-
mu Pálení čarodějnic. U budovy 
MCKV se uskuteční v rámci celo-
městské akce v sobotu 30. dubna 
tradiční Čarodějnický park a ne-
smíme zapomenout zmínit každo-
roční výtvarnou soutěž O nejkrás-

nější čarodějnici. Vyhlášena bude 
už začátkem března a zapojit se 
do ní můžou děti všeho věku.

Pokud se podíváme do dlou-
hodobých plánů, v kalendáři 
si můžeme zaškrtnout sobotu  
28. května, kdy proběhne na hři-
šti u sportovní haly oblíbený Den 
dětské radosti. „Jedná se o naši 
největší akci, která byla v minu-
losti hojně navštěvovaná a věří-
me, že tomu tak bude i letos, po 
dvouleté nucené pauze. Připra-
vovaný program bude opět velmi 
nabitý a pestrý, určitě se máte  

na co těšit,“ dodává Marcela Lou-
ková.

V těchto dnech se už také ote-
vírá přihlašování na letní tábory. 
Stačí sledovat facebookové strán-
ky Dům dětí a mládeže Varnsdorf, 
webové stránky ddm.varnsdorf.cz, 
nebo zajít přímo do DDM  
v Otáhalově ulici, kde je mož-
né získat podrobnější informace  
a přihlášku na místě vyplnit a ode-
vzdat. Doporučujeme to neodklá-
dat, tábory se každoročně plní 
velmi rychle!

Barbora Hájková

Varnsdorf      Tradiční ma-
sopustní slavnost s pestroba-
revným procesím masek vy-
razí z areálu ZUŠ Varnsdorf  
v sobotu 26. února v 9.00 hodin.  
V programu dne nechybí ma-
sopustní hostina se zabijačko-

vými specialitami a starostenský 
sud piva.

Po masopustní maškarádě, 
která bude mít celkem šest za-
stávek, a naražení starostenského 
sudu piva na nádvoří Střelnice 
obsadí od 10.30 hodin sál dětský 

masopustní rej. Nebude chybět 
ani vyhlášení nejlepších masek.  
K dobré pohodě zahraje dechová 
kapela Lužanka, během průvodu 
zahraje a zatančí soubor Dykyta. 
Návštěvníci se mohou těšit na bo-
haté masopustní hody. 

Neděle 27. února bude patřit 
karnevalu na ledě, kde je připra-
veno zábavné odpoledne pro 
malé bruslaře v maskách. Vstup 
je zdarma. Oblíbený masopust se 
vrací po roční pauze způsobené 
koronavirem.                      Tomáš Secký

Inzerce



Svozy pytlového tříděného odpadu
03. a 10.3.2022 od 9.00 hod 
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VZPOMÍNKA

Dne 17. února uply-
nulo již 8 let, co nás 
navždy opustil pan 
František Hess. Kdo 
jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. Man-

želka, syn Marcel a dcery Helenka  
a Markétka s rodinami.

Dne 26. února by byl 
můj syn Pavel Šulc 
oslavil 49. narozeni-
ny. Já mu však můžu 
jen kytici květů na 
hrob dát, zapálit 

svíčky, tiše postát, se slzami v očích 
a bolestí v srdci vzpomínat. Děkuji 
všem za vzpomínku na něj. Nešťastná 
máma.

Dne 28. února to 
budou 4 roky, co 
nás navždy opustil 
pan Vladimír Kucer.  
S láskou stále vzpo-
mínají manželka 

Slávka, dcera Vlaďka a syn Míla s ro-
dinami a ostatní příbuzní.

26.-27.2.2022
MUDr. Plyushchakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín 1 
732 329 007 

5.-6.3.2022   
MUDr. Bolfíková Renata  
Varšavská 1863/7, Děčín VI  
Tel. 412 535 930

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Chcete inzerovat 
v Hlasu severu?

Pište na e-mail: 
hs@varnsdorf.cz, 

volejte 417 545 142

Klub Pohádka  
se opět rozjíždí

Kruh přátel 
muzea Varnsdorf

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Varnsdorf     Senior klub Pohádka se 
po odmlce způsobené koronavirem 
vrací k tradičním akcím.
Každou středu od 15.00 ho-
din probíhají pravidelné besedy  
s nejrůznějšími hosty. Ať se zastupiteli 
města, vedením města, tak podnika-
teli a dalšími osobnostmi různých záj- 
mových oblastí.
Senioři jsou díky tomu stále  
v obraze a ví, co se ve Varnsdorfu  
a okolí děje. Aktivně také spolupracují 
s místní mateřskou školou Sluníčko 
a zapojují se do projektu Sousedé – 
Nachbarn, který propojuje generace  
z obou stran hranice.
Rozjíždí se také tradiční neděl-
ní čaje od 15.00 do 19.00 hodin  
s živou hudbou. „Srdečně zveme se-
niory k návštěvě klubu Pohádka,“ lá-
kají nové tváře pravidelní návštěvníci 
klubu. Senior klub Pohádka se nachá-
zí v Průjezdní ulici č. p. 737.      
                                                      Redakce

Návštěva Šluknovského zámku 
Sobota 26. února 
Prohlídka od 11.00 hod. Stálá zá-
mecká expozice, fotografická výstava 
„Náš pohled na svět“. Vstupné 90 Kč 
a senioři 70 Kč. Odjezd linkovým au-
tobusem z Varnsdorfu v 9:47 hod.  
z autobusového nádraží (nebo sraz  
v 10:45 hod. u vchodu do zámku). Ná-
vrat autobusem ve 13:24 z terminálu 
u zámku.

Výstava vybraných prací ze soutěže 
FOTOROK 2022

Probíhá v Městské knihovně Varns- 
dorf do 19. března 2022.

Podrobnosti o akcích KPMV získáte 
na webu http://muzeum.varnsdorf.cz 
a na tel. č. 412 334 107.
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Skvěle! Fotbalisté předvádějí v přípravě útočné manévry

Hokejisté nezvládli důležité zápasy a skončili poslední

Futsalisté v posledním kole potvrdili svou dominanci

Atletika se rozjíždí, halová sezóna je v plném proudu

Šipkaři nelení. Na Kovárně se odehrály další turnaje

Varnsdorf  Fotbalisté jsou  
v plné přípravě na jarní start 
druhé nejvyšší soutěže. Svěřenci 
trenéra Drska sice první tři přá-
telské zápasy prohráli, pak ale 
následovala tři vítězství.

Po domácí výhře 2:0 nad Tepli-
cemi B, přišel zájezd do Prahy, kde 
čekal třetiligový Vyšehrad. Tým  
z Kotliny předvedl hlavně v prv-

ním poločase velmi dobrý výkon, 
nakonec vyhrál jasně 6:1 (Schön 
2, Kouřil 2, Dordič, Rudnytskyy). 

„Oproti utkání s Teplicemi jsme 
byli proti Vyšehradu daleko více 
produktivní. To nás samozřejmě 
potěšilo. Nejsem moc spokojený  
s tím, že jsme to neuhráli s čistým 
kontem, nelíbilo se mi prvních pat-
náct minut ve druhém poločase. 

Jsme ale rádi, že se hlavně nikdo 
nezranil,“ zhodnotil krátce zápas 
Pavel Drsek, trenér FK Varns- 
dorf. 

V dalším přáteláku pak Varns- 
dorf střelecky opět dominoval. 
Na domácí umělé trávě přejel 
třetiligové Přepeře 7:1 (Dordič 3, 
Radosta, Kocourek, Velich, Ond-
ráček). „Do utkání jsme nastoupili 

s velkou chutí. Kluci se dobře po-
hybovali a dostávali soupeře pod 
tlak. V ofenzivě byly k vidění pěk-
né akce a branky. V obraně jsme 
dobře dostupovali soupeře a moc 
šancí jsme mu nedovolili. Zase nás 
mrzí obdržený gól, který padl po 
naší zbytečné ztrátě na půlce hři-
ště,“ nechal se slyšet Petr Papou-
šek, asistent Pavla Drska.     Redakce

Varnsdorf      Základní část 
krajské hokejové ligy je u konce. 
Hokejisté Varnsdorfu jí zakončili 
na posledním místě. Na přelomu 
ledna a února se sice Vikingové 
výsledkově zvedli, ze sedmé po-
zice už ale neutekli. 

Varnsdorfští hokejisté v rám-

ci 26. kola nezvládli důležitý boj 
na ledě předposlední České Lípy.  
V první třetině se ještě Vikingové 
drželi, do vedení je dostal Žďán-
ský, na 2:2 vyrovnával Vaněk. Pak 
už ale padaly góly do varnsdorf- 
ské sítě. Česká Lípa vyhrála 7:2  
a odsoudila tak Varnsdorf k po-

slednímu místu v tabulce. 
Rozloučení s domácím pub-

likem obstaral zápas proti třetí 
Lomnici nad Popelkou. Výsledko-
vě se hrál vyrovnaný zápas. Do-
mácí šli do vedení, které zařídil Ja-
kub Damnitz. Jenže pak byli hosté 
vždy o gól napřed. V čase 58.10 

vyrovnal na 3:3 varnsdorfský Da-
mašek. Utkání musely rozseknout 
samostatné nájezdy, které lépe 
zvládla Lomnice a vyhrála 4:3.  
V sobotu 19. února sehráli hoke-
jisté poslední utkání základní části 
proti Frýdlantu (3:4).

Redakce

Varnsdorf      Poslední kolo 
základní části má za sebou Ex-
traliga Ústeckého kraje v sálové 
kopané.

Svou nadvládu potvrdil celek 
FUTSAL Varnsdorf, který byl na 
domácí půdě opět stoprocent-
ní. Varnsdorfští v prvním zápase 

celého programu nejprve zničili 
Bumiko Děčín 10:1. Proti děčín-
skému Turbu už to bylo vyrovna-
nější, Varnsdorf nakonec udolal 
bojovného soupeře 2:1. V derby 
utkání proti Vilémovu už byl Vilé-
mov zase při střelecké chuti, když 
vyhrál 6:2. V tabulce má Varns- 

dorf na druhý Vilémov náskok 23 
bodů!

Mužem kola byl zvolen Mar-
tin Bulejko z Futsalu Varnsdorf  
a jeho týmový kolega Miloslav Ku-
čera se stal střelcem kola za čtyři 
přesné zásahy. Ostatní výsledky 
tak rozdělily týmy na dvě skupiny. 

Ve skupině o 1. - 4. místo bude 
tedy Varnsdorf, který už má titul 
jistý, společně s Vilémovem, Bě-
lou a Turbem Děčín. Ve skupině  
o 5. - 7. místo si to rozdají Želeni-
ce, Bumiko Děčín a Hezouni Dě-
čín.

Redakce

Varnsdorf      Začátkem ledna 
se začala pomalu rozjíždět at-
letická halová sezóna. Každou 
středu se v jablonecké hale 
konají atletické halové středy.  
Z varnsdorfského oddílu se vždy 
těchto závodů účastní několik 
dětí.

Poměřují tak své výkony s at-
lety z jiných oddílů napříč růz-
ným věkovým kategoriím. Padlo 

zde několik osobních rekordů  
v mnoha disciplínách, např. běh na  
60 m, 150 m, 300 m a ve vrhu kou-
lí. Tyto závody byly pro atlety pří-
pravou na Krajské přebory, které  
teď probíhají téměř každou sobo-
tu.

V sobotu 5. února se konaly 
Krajské přebory jednotlivců Libe-
reckého kraje dorostu a juniorů. 
V barvách TJ Slovan Varnsdorf 

závodili Josef Tomašov, Jakub 
Hamada a Martin Klaus. Nej- 
úspěšnějším byl Tomašov, kte-
rý se stal Krajským přeborníkem 
na 400 m a získal zlatou medaili.  
Čas, který zde zaběhl, mu zajistil 
účast na halovém MČR v Ostravě  
19. – 20. února.

Další sobota 12. února patřila 
Krajským přeborům jednotlivců 
starších žáků. Na start se postavili 

Anna Jandová, Vanessa Ivaško-
vyčová, Šimon Haufert, Sebasti-
en Mádl a Marek Košín. Závodili  
v běhu na 150 a 800 m a ve vrhu 
koulí. Přivezli si dvě čtvrtá místa 
a několikrát překonali svá osob-
ní maxima. V následujících týd-
nech atletický oddíl čekají ještě  
přebory nejmladších a mladších 
žáků.

 Zuzana Zajíčková

Varnsdorf        Šipkaři ne-
lení. Na Kovárně se během  
února odehrály tři zajímavé tur-
naje. 

Hned 3. února se v rámci sé-

rie Gigatour odehrál steel šipko-
vý turnaj. Vítězem se stal Tomáš 
Fedurco, druhý skončil Jakub 
Novotný, třetí Dominik Hach  
a čtvrtý Luboš Novák. Další 

steel šipkový turnaj se odehrál  
10. února. Nejlepším byl Domi-
nik Hach, druhý byl Jakub Zadina, 
třetí skončil Lukáš Míka a čtvrté  
místo bral Jakub Freiberg. Příz-

nivci softových šipek se dočkali  
13. února. Tady vyhrál Jakub No-
votný, před Lukášem Míkou a Jir-
kou Peleškou.

Redakce
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Skvělý úspěch sálovkářů. Zkusí příští rok celostátní ligu?

Zpátky na palubovce, volejbalistky nabírají druhý dech

Basketbalisté drží medailové stupně, porazili Slunetu

Varnsdorf     Sálovkáři vybo-
jovali na domácí půdě senzační 
umístění v Národním finále Čes-
kého poháru v sálové kopané.

Národní finále Českého poháru 
sálové kopané, které se konalo ve 
Varnsdorfu, nakonec vyhrál ten 
největší favorit. Vítězem se stal 
tým Chemcomex Praha, který ve 
finále porazil domácí Varnsdorf 
4:3. Na vítězství se ale pořádně 
nadřel. „Jsme neskutečně nadšení 
a šťastní. Pro nás je to super vý-
sledek, který jsme nečekali. Chtěli 
jsme poprvé v historii postoupit 
ze základní skupiny. Bylo jasné, že 
základem bude porazit Zlín. To se 
povedlo,“ pochvaloval si Marcel 
Mikolášek, vedoucí celku FUTSAL 
Varnsdorf a hlavní organizátor 
celého finále. „Díky tomu jsme se 
kvalifikovali do Španělska, kde se 
bude hrát Pohár vítězů pohárů,“ 
doplnil.

Pojďme ale pěkně od začátku. 
Hned na úvod měli pořadatelé 
situaci poměrně zkomplikovanou, 
neboť jihočeský celek z Rudolfo-
va na sever Čech nedorazil a jeho 
duely byly kontumovány. „To nás 
samozřejmě mrzí, ale nedá se 

nic dělat. Organizace ale jinak 
klapala na jedničku. Pochvalo-
vali si to i delegáti, přišlo hodně 
fanoušků, nechyběly bubny. Se-
hnali jsme krásné ceny, týmy se 
mohly pořádně najíst a napít. No,  
prostě se to povedlo,“ culil se Mi-
kolášek.

V A skupině hrály tedy pouze tři 
týmy a roli favorita splnil pražský 
Chemcomex, který nejdříve nasá-
zel Zlínu půltucet branek a poté si 
poradil i s domácím houževnatým 
týmem z Varnsdorfu. Varnsdorf 
pak v divoké přestřelce udolal li-
gisty ze Zlína a postoupil do semi-
finále.

Ve skupině B se nejvíce dařilo 
Deviantům z Českých Budějovic 
a děčínskému Bumiku. Před bra-
nami semifinále zůstal překvapivě 
ligový celek z Větřní a také severo-
český celek Veteráns Želenice. 
Dva duely v této skupině dokonce 
skončily nerozhodně a o dalším 
bodu navíc tak rozhodovaly pe-
nalty.

První semifinále přineslo jas-
nou výhru Chemcomexu nad dě-
čínským Bumikem 5:0. Pražané 
dorazili do Varnsdorfu ve velmi 

silné sestavě i s bývalým interna-
cionálem Petrem Šnídlem, a také 
s uzdraveným Miroslavem Ro-
ttem. Dvěma trefami se v utkání 
blýskl Petr Zapletal. Druhé semifi-
nále mezi domácím Varnsdorfem 
a Českými Budějovicemi přineslo 
jedenáct branek, osm žlutých 
karet a také dvě karty červené. 
Severočeši nakonec dokráčeli  
k radosti domácích příznivců  
k vysoké výhře 9:2. Zápas ozdobi-
ly dva hattricky domácích hráčů 
Miloslava Kučery a Jaroslava Šin-
deláře. „Věděli jsme, co bychom 
měli na Budějovice hrát. Vyšlo to, 
nasázeli jsme jim pěkný ranec,“ 
usmál se Mikolášek.

Finálové utkání mělo dané-
ho favorita v několikanásobném 
českém mistru. Prognózy však 
vzaly za své již po jedenácti mi-
nutách, kdy se Varnsdorf ujal již 
dvoubrankového vedení. Nejdříve 
se prosadil Šindelář a po něm Bu-
lejko. Do šaten se tak odcházelo 
za dvoubrankového vedení domá-
cích futsalistů. Ve druhé půli zave-
lel k velkému obratu svojí trefou 
nestárnoucí Petr Šnídl. Po půlho-
dině hry Chemcomex otočil vý-

voj utkání po brankách Fichnera  
a Zapletala. V závěru přidal čtvr-
tou branku Pražanů neudržitel-
ný Šnídl. Domácí v samotném  
závěru korigovali na 3:4. Přesto 
odehráli skvělé utkání a nebyli 
daleko od cenného skalpu. „My-
slím si, že se za náš finálový vý-
kon nemusíme stydět. Když jsme 
vedli 2:0, tak tam soupeř poslal to 
nejlepší. Hodně byl znát zkušený 
Petr Šnídl, kapitán reprezentace,“ 
zdůraznil vedoucí varnsdorfského 
celku.

Pořádající tým tak jasně uká-
zal, že se může v pohodě měřit 
s celky, které hrají Celostátní ligu 
v sálové kopané. „No, je pravda, 
že nám předseda svazu, Milan 
Semmler, nabízel účast v lize. Když 
viděl naše výkony, tak řekl, že 
můžeme hrát v klidu do čtvrtého 
místa. Kluci z týmu by na to slyšeli, 
zápasy se hrají v sobotu večer. Ne-
byly by to ani moc hříšné peníze. 
Takže ano, uvažujeme o tom, že to 
příští rok zkusíme. Zatím je to tak 
osmdesát ku dvaceti. Rozhodnout 
se musíme do léta,“ dodal Marcel 
Mikolášek.                             

                                                Redakce

Varnsdorf     Po dlouhé koro-
navirové pauze mohou volejba-
listky opět hrát. Trvalo to rok  
a půl, než mohli opět vyrazit na 
palubovku.

Herní výpadek je však důsled-
kem toho, že družstvo kadetek 
poznamenal úbytek hráček. Druž-
stvo, které se v sezóně 19/20 
umístilo na druhém místě krajské 
soutěže, se tak začalo tvořit zno-
vu. Zůstaly pouze nejzapálenější 

hráčky, které na sebe převzaly 
velmi těžký úkol. Vzít si pod sebe 
děvčata mladší a pokusit se pře-
dat jim své zkušenosti. Děvčata se 
úkolu zhostila více než dobře, po 
počáteční nervozitě šplhají tabul-
kou pomalu vzhůru. Před koncem 
soutěže drží z dvanácti družstev 
deváté místo. Soutěž hrají druž-
stva kadetek a juniorek.

Generační obměnou prošly 
také starší žákyně, navíc přibyla 

děvčata nová, která s volejbalem 
začínají. Vzhledem k tomu, že se 
neví, zda opět padne rozhodnutí 
o uzavření soutěží, hrají děvčata 
ke krajské soutěži také Český po-
hár. A opět se vyplácí čas stráve-
ný na cestách. V Českém poháru 
děvčata získávají velmi cenné zku-
šenosti, které pak zúročují v kraj-
ské soutěži. Omlazené družstvo 
se drží na krásném pátém místě 
z 12 družstev v Libereckém kraji.

Do kategorie mladších žákyň  
a přípravky přibylo velké množ-
ství nových volejbalistek. Mladší 
žákyně se ohrávají v krajské sou-
těži čtyřek a připravují se na příš-
tí sezónu, kde již odehrají soutěž  
v šestkovém volejbale. Co se týče 
přípravky, ta se zapojila do krajské 
soutěže Barevného minivolejbalu 
a pilně se připravuje na republiko-
vé kolo mini, které by již mělo letos 
proběhnout.       Michaela Damnitzová

Varnsdorf      Základní část 
Severočeské basketbalové ligy 
mužů je ve své druhé polovi-
ně. Basketbalisté Varnsdorfu 
mají po deseti kolech aktivní  

bilanci šesti výher a čtyř porá-
žek. 

Svěřenci trenéra Relicha na-
posledy dokázali vyhrát venku, 
na půdě ústecké Slunety vyhráli 

v rámci dohrávky 6. kola 81:72.
Varnsdorf první poločas prohrál, 
na domácí ztrácel čtyři body. 
Třetí čtvrtinu ale vyhrál 29:16, 
utkání otočil a výhru už nepustil.  

V neúplné tabulce jsou tak bas-
ketbalisté na třetím místě, za  
druhými Teplicemi a prvním Mos-
tem.
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