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Volba prezidenta 2023: V prvním kole přišlo
ve Varnsdorfu k urnám téměř 60 procent voličů

Varnsdorf  Potřetí v historii 
České republiky rozhodují lidé 
v přímé volbě o nové hlavě státu. 
Stejně jako v celém Česku, tak  
i ve Varnsdorfu byla volební 
účast výrazně vyšší než před pěti 
lety. 
V  prvním  kole,  které  proběh-

lo  ve  dnech  13.  a  14.  ledna,  se  
o hlasy voličů ucházelo celkem de-

vět kandidátů. Osm mužů a jedna 
žena.  Mezi  voliči  ve  Varnsdorfu 
jednoznačně zvítězil Andrej Babiš, 
pro kterého v prvním kole hlaso-
valo  3  311  lidí,  tedy  47,47  pro-
centa. Celkový vítěz prvního kola 
Petr  Pavel  skončil  ve  Varnsdorfu 
druhý  s  1  844  hlasy,  tedy  26,44 
procenty.  Danuši  Nerudovou  vy-
neslo  na  pomyslné  třetí  místo  

767 hlasů a 10,99 procenta.
Potěšující zprávou prvního kola 

je  zajisté  volební  účast.  Ta  byla 
ve Varnsdorfu 59,67 %. Před pěti 
lety to bylo 51,39 % a v roce 2013 
dokonce jenom 50,26 %. 
Druhé  kolo  volby,  ve  kterém 

se  lidé  budou  rozhodovat  mezi 
Petrem Pavlem a Andrejem Babi-
šem, proběhne v pátek 27. a v so-

botu 28. ledna. V pátek budou vo-
lební místnosti otevřeny od 14.00 
do 22.00 hodin, v sobotu pak od 
08.00  do  14.00  hodin.  Hlasovací 
lístky obdrží voliči pouze ve voleb-
ní místnosti.
Více  informací  k  volbě  prezi-

denta je zveřejněno na webových 
stránkách  města  v  sekci  Úřad  – 
Volby.                                   Tomáš Secký

V prvním kole přišlo ve Varnsdorfu k volebním urnám téměř šedesát procent voličů; foto Tomáš Secký
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Čtyři jednotky vyjely k požáru v podkroví rodinného domu

Policisté zadrželi hned dva řidiče pod vlivem alkoholu

Hasiči provedli odvětrání podkroví a prostor zkontrolovali termokamerou; foto miw.cz

Černý odběr elektřiny
V době, kdy většina domácnos-

tí  řeší drahé energie, chtěl  jeden 
z odběratelů ušetřit za elektrickou 
energii  nezákonným  způsobem. 
Společnost ČEZ se telefonicky ob-
ráti la  na  Městskou  policii  Varns-
dorf  s  prosbou  o  spolupráci  při 
kontrole  „antoníčku“  v  Žitav-

ské  ulici  z  důvodu  podezření 
na  černý  odběr.  Strážníci  řešili 
špatně zaparkované vozidlo v pří-
mé  blízkosti   „antoníčku“.  Celou 
věc  následně  řešila  společnost 
ČEZ.

Kamion v zákazu
Občanem  města  bylo  ozná-

meno,  že  v  ulici  Národní  došlo 
k dopravní nehodě. Do udané lo-
kality  ihned  vyjeli  strážníci měst-
ské policie, na místě se už nachá-
zela  SDN  (Skupina  dopravních 
nehod)  Policie  České  republiky. 
Hlídka na místě asistovala při řeše-
ní dopravní nehody. Řidič náklad-
ního vozidla vjel do zákazu vjezdu 

a  při  snaze  rychle  odjet  odbočil 
do  ulice  Janáčkova,  přičemž  po-
škodil zaparkované osobní vozidlo
značky  Škoda  Superb.  Během 
nehody  nedošlo  k  žádnému  po-
škození  majetku,  ale  nákladní 
automobil  zablokoval  uvedenou 
ulici.  

                    Městská policie Varnsdorf  

Varnsdorf     Policisté během 
víkendových kontrol zastavili 
dva řidiče, kteří řídili pod vlivem 
alkoholu.
Prvního  podezřelého  devěta-

dvaceti letého  muže  zastavila 
a  kontrolovala  policejní  hlídka 
v  sobotu  7.  ledna  ve  večerních 
hodinách v ulici Generála Svobo-
dy při řízení motorového vozidla. 
Řidič  vykazoval  známky  požití  

alkoholu.    Na  výzvu  se  podrobil 
dechové  zkoušce,  která  byla  po-
ziti vní  s  výsledkem  2,04  promile 
alkoholu  v  dechu.  Policisté  řidiči 
na místě  zadrželi  řidičský  průkaz 
a zakázali další jízdu.
Další  řidič pod vlivem alkoholu 

byl zjištěn v neděli 8. ledna. Pode-
zřelého čtyřiadvaceti letého muže 
zastavila  a  kontrolovala  policejní 
hlídka krátce po 23. hodině v uli-

ci Dělnická při řízení motorového 
vozidla.  I  tento  řidič  vykazoval 
známky požití  alkoholu. Na výzvu 
se muž podrobil dechové zkoušce 
a  přístroj  naměřil  výsledek  2,03 
promile  alkoholu  v  dechu.    Také 
jemu  policisté  na  místě  zadrže-
li  řidičský  průkaz  a  zakázali  další 
jízdu.
Minulý  týden  sdělili  policisté 

na obvodním oddělení Varnsdorf 

oběma  podezřelým  v  režimu 
zkráceného  přípravného  řízení 
podezření z trestného činu ohro-
žení  pod  vlivem  návykové  látky. 
V  případě  uznání  viny  u  soudu 
jim  za  takové  jednání  hrozí  trest 
odnětí   svobody  až  na  jeden  rok, 
peněžitý trest nebo zákaz činnos-
ti .

                              por. Bc. Eliška Kubíčková

Varnsdorf     Do rodinného 
domu ve Frindově ulici v Krásné 
Lípě na Děčínsku byly vyslány 
čtyři jednotky operačním stře-
diskem 6. ledna 2023 před půl 
jednou v noci k nahlášenému 
požáru v podkroví.
Když hasiči a policisté na místo 

dorazili, plameny již byly uhašeny 
obyvatelem domu. Ten s nasaze-
ním  vlastního  života  požár  vyba-
vení v jedné místnosti  zlikvidoval, 
pro kontrolu  jeho zdraví byla ná-
sledně přivolána ZZS.
Hasiči  zakouřené  podkroví  od-

větrali  a  zkontrolovali  termoka-
merou,  hasit  nemuseli.  K  požáru 
vyjeli profesionální hasiči z Varns-
dorfu  s  cisternou  a  výškovou 
technikou,  s  dalšími  cisternami 
pak  dobrovolní  hasiči  z  Krásné 
Lípy, Rumburku a Horního Podlu-
ží.
Příčinu vzniku požáru a výši ško-

dy na místo dorazil zjisti t hasičský 
vyšetřovatel.

 Silný vítr
Varnsdorfští   hasiči  ve  čtvrtek 

5. ledna brzy ráno vyjížděli na Stu-
dánku, kde bylo zapotřebí uklidit 

komunikaci  od  zbytků  spadlého 
stromu vlivem silného větru. 

Nebezpečný strom
Profesionální  jednotka  byla 

v  neděli  8.  ledna  vyslána  do 
Krásného Buku směrem na Kyjov 
k  odstranění  nebezpečně  naklo-
něného  stromu  nad  komunika-
cí.  Společně  s  kolegy  z  Krásné 
Lípy  strom  rozřezala  a  vozovku 
uklidila.

Požár zastávky
Dvě hasičské jednotky, profesio-

nální  z  Varnsdorfu  a  dobrovolná 
z Krásné Lípy, zasahovaly v nedě-
li 8.  ledna v Doubici na Děčínsku 
u  požáru  autobusové  zastávky. 
Předběžná škoda byla odhadnuta 
na  50  ti síc  korun.  Příčina  vzniku 
požáru je v šetření.

Únik naft y
Profesionální  jednotka z Varns-

dorfu  řešila  v  neděli  15.  ledna 
únik naft y ze Šébru až do Rumbu-
rku,  kde  už  zasahovali  rumburští  
hasiči.

Jaký byl rok 2022? Zatí mco pro-
fesionální  jednotka  vyjížděla  do 
města  i  výběžku  celkem  298  ×, 
dobrovolná jednotka za sebou má 
55 událostí .

                                              Hasiči Varnsdorf
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Varnsdorfská Tatra 813 byla předlohou pro věrný 
model v měřítku 1:14, jeho stavba zabrala dva roky

Vlk roztrhal ovci a beránka hned vedle domu

Varnsdorf    Radim Podhrázský 
z Teplic se stavění různých dru-
hů modelů věnuje už od dětství, 
k RC modelům v měřítku 1:14 
se ale odhodlal až v roce 2018. 
Tehdy postavil první model plně 
funkčního kamionu a přívěsů.
V roce 2018 se Radim seznámil 

s  Josefem  Hrdličkou  (přezdíva-
ným  „Píno“),  který  je  už  několik 
let  majitelem  klubu  modelářů 
„RC  modely  Most“.  Klub,  který 
navštěvuje akce po celé  republi-
ce, se převážně zaměřuje na ha-
sičskou techniku.
A  modeláři  hledali,  jaký  další 

model by se do sbírky hodil. Varns-
dorfská  Tatra  813  je  jedinečná 
a unikátní, to se ví už dlouho. Prá-
vě ta zaujala členy klubu, s varns-
dorfskou  jednotkou  se  spojili 
a  pak  ve  Varnsdorfu  Tatru  kom-
pletně prohlédli a naměřili.
Stavba  celé  Tatry  Radimovi  tr-

vala  přibližně  2  roky,  mohlo  to 
být  okolo  1400  hodin.  K  jejímu 

dokončení  mi  pomohli  zkuše-
ní  modelářští   kamarádi,  jako  je 
např.  již  zmiňovaný  Josef  Hrdlič-
ka  „Píno“,  Jan  Krupička  „Boban“ 
a Franti šek Suk, který celý model 
oživil.
Tatra je plně funkční. Umí nejen 

jezdit  a  zatáčet,  ale  je  doplněná 

i  zvukovými  efekty,  osvětlením, 
otáčením  lafety  a  v  neposlední 
řadě  stříká  i  vodu.  Nádrž  pojme 
přibližně  2  litry  vody,  dostřik  je 
cca dvoumetrový.

Všechny  modely  staví  členo-
vé  klubu  ze  svých  vlastních  fi -

Varnsdorf  Ovci a beránka 
roztrhal nejspíše vlk nedaleko 
rodinných domů v Chelčického 
ulici.
Útok  se  stal  v  noci  ze  čtvrtka 

12. na pátek 13. ledna v blízkosti  
rodinných  domů.  Podle  známek 
útoku a zjištění odborníků se jed-
nalo o vlka. Vlk je od přírody zví-
davé zvíře. Zvlášť nezkušení mladí 
vlci  se  mohou  občas  vyskytnout 
i v bezprostřední blízkosti  lidských 
sídel.  Přímému  kontaktu  s  lidmi 
se  však  vlci  za  normálních  okol-
ností  vyhýbají.
Zhruba  před  třemi  týdny  se 

Monice Suržinové, která se věnu-
je  fotografování  přírody  a  zvířat, 
podařilo  vlka  zachyti t  na  snímku 
v lesích mezi Rumburkem a Jiříko-
vem. Je tak pravděpodobné, že se 
jednalo právě o něho. Teritorium 
vlků může být toti ž až ti síc tři sta 
metrů čtverečních. 

Výskyt vlka
Novodobý výskyt vlka je v širším 

regionu Českého Švýcarska regist-
rován od roku 2012, kdy byla jeho 
přítomnost prokázána v nejsever-
nější  části   Šluknovského  výběžku 
(Severní u Lobendavy). Vlci se do 
zdejší  oblasti   samovolně  rozšířili 
ze sousedního Saska (oblast Horní 
Lužice).  Zde  se  vyskytuje nejbliž-
ší stabilní populace založená vlky 

původem z Pobaltí .
Na území Národního parku Čes-

ké Švýcarsko byl výskyt vlka popr-
vé  doložen  na  konci  roku  2016. 
Od jara 2017 se zde vlci vyskytují 
pravidelně,  o  čemž  svědčí  opa-
kované nálezy oti sků stop,  trusu, 
snímky  z  fotopastí   i  přímá  pozo-
rování.

Nahlášení škodní události 
Vlk patří mezi zvláště chráněné 

živočichy  podle  naší  i  evropské 
legislati vy.  Není  možné  jej  lovit. 
Stát  proto  chovatelům  vyplácí 
podle  zákona  č.  115/2000  Sb. 
náhrady  škod.  Zákon  také  sta-
noví  postup,  který  je  třeba  do-
držet.  Klíčové  je  škodu  nahlásit 
nejpozději  do  48  hodin,  a  to  na 
příslušný orgán ochrany přírody - 
pro oblast Varnsdorf  je to Odbor 
životního  prostředí  Městského 
úřadu Varnsdorf. Pokud se případ 
stane  na  území  chráněné  kra-
jinné  oblasti ,  tak  CHKO  Lužické 
hory. Do deseti  dnů  je pak  třeba 
odeslat  žádost  příslušnému  kraj-
skému  úřadu.  Podmínkou  je,  že 
chované  zvíře  bylo  v  době  vzni-
ku  škody  v  uzavřeném  objektu 
či  za  elektrickým  ohradníkem. 
Podrobný  popis  najdou  cho-
vatelé  na  webových  stránkách 
www.navratvlku.cz.                

                                                           Redakce

Vlk roztrhal ovci a beránka; foto Odbor životního prostředí

Tatra varnsdorfských hasičů byla předlohou pro věrný model; foto www.rcmodelymost.cz

nančních prostředků. RC modely 
Most  mají  své  vlastní  městečko 
Pínovice, které normálně neexis-
tuje  a  není  ani  v mapách.  Proto 
Tatra nenese označení varnsdor-
fských, ale právě pínovických ha-
sičů.

                                   www.pozary.cz
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SPRŠ: Starostové jednali s krajským ředitelem
policistů. V kraji chybí téměř 600 policistů

Krásná Lípa     Předseda Sdru-
žení pro rozvoj Šluknovska (dále 
jen SPRŠ) Jan Kolář přivítal pří-
tomné, krátce shrnul a připo-
mněl akti vity k tomuto tématu 
v předchozím období. Bezpeč-
nostním otázkám starostové 
věnují zvýšenou pozornost od 
občanských nepokojů na Šluk-
novsku v roce 2011.
K  tomuto  bylo  vytvořeno  tzv. 

Desatero  Šluknovského  výběžku, 
kde  byl  jako  první  bod  zapraco-
ván požadavek na posílení, nebo 
přinejmenším  zachování  stávají-
cího  počtu  policistů  ve  Šluknov-
ském  výběžku,  a  to  především 
ve  výkonu hlídkové  služby.  Tento 
zásadní  požadavek  není  naplňo-
ván, naopak, policie se potýká se 
zásadními, stále se prohlubujícími 
personálními  problémy.  Masivní 
odchody  policistů  se  nedaří  eli-
minovat náborem nových. Policie 
v  regionu  je silně pod tabulkový-
mi stavy.
V roce 2019 bylo na společných 

jednáních  s  krajským  ředitelem 
Policie ČR přislíbeno,  že nedojde 
k  rušení  nebo  slučování  obvod-
ních  oddělení,  které  bylo  zvažo-
váno  právě  z  důvodu  snižujících 
se personálních stavů. Na jednání 
v  květnu  2022  bylo  sděleno  mj. 
další  prohloubení  nedostatku 
policistů, jak v obvodních odděle-
ních,  v  hlídkové  službě,  tak  i  kri-
minální  službě. V současné době 
dochází ke slučování výkonu služ-
by v jednotlivých odděleních, což 
v praxi  znamená významné osla-
bení  v  „domovských“  obvodech. 
Tedy  např.  krásnolipské  oddělení 
vyjíždí  k  výkonu služby do varns-
dorfského,  podobně  rumburské 
a  šluknovské  oddělení  pomáhají 
ve  Velkém  Šenově.  Je  tedy  zřej-
mé,  že  je  omezen  obvyklý  stan-
dard služby i prevence.
Současně  jsou  policisté  hlídko-

vé  služby,  která  byla  přemístěna 
z  Varnsdorfu  do  Rumburku,  do-
časně využiti  k posílení na obvod-
ních odděleních, tedy činnost po-
licistů z detašovaného pracoviště 
hlídkové služby fakti cky neexistu-

je, ale je suplována v případě po-
třeby  jejich kolegy  z Děčína.  Sta-
rostové  vnímají  od  občanů  silné 
obavy  a  nespokojenost,  ztrácí  se 
pocit bezpečí.  Situace ve  společ-
nosti   je  napjatá  vlivem  souběhu 
řady  společensko-ekonomických 
problémů, jako bylo období proti -
covidových, a z nich vyplývajících 
omezení  a  ekonomických  dopa-
dů. Následně  se přidala  válka na 
Ukrajině s uprchlickou vlnou, kte-
rá vyvolala další obavy a přinesla 
energeti ckou krizi s obrovskou zá-
těží na občany. To vše proměňuje 
náladu  společnosti .  Zhoršující  se 
ekonomická  situace  v  kombinaci 
se snižující se přítomností  policie 
v prostředí je ve strukturálně po-
sti ženém  regionu  se  specifi ckou 
skladbou  obyvatelstva  velmi  ne-
bezpečná.
Ředitel  krajského  ředitelství 

Policie ČR plk. Mgr. Jaromír Kníže 
poděkoval  za možnost  společné-
ho  setkání  a poskytnutí  prostoru 
pro  diskusi.  Podrobně  seznámil 
přítomné starosty s vývojem per-
sonální  situace  v  celorepubliko-
vém měřítku  i následně v Ústec-
kém kraji. Ústecký kraj patří mezi 
4  nejkriti čtější  regiony  s  obsaze-
ností   pod  86,6  %.  V  roce  2021 
odešlo  224  policistů,  vloni  pak 
251. Nábor však v  tomto období 
přinesl  cca  jen  300  nových  poli-
cistů. Přesto, že se nábor razantně 
zlepšil  za poslední dva  roky,  a  to 
o  cca 50 %,  je  stále nedostačují-
cí  k  pokrytí   počtu policistů,  kteří 
ukončili  služební  poměr  či  odešli 
k  jiným  útvarům  policie  v  jiných 
krajích. 
Důvody  odchodů  jsou  různé, 

např.  kombinace  profesního  vy-
hoření,  zvyšující  se  zátěže,  eko-
nomického  ohodnocení,  spole-
čenské  presti že,  ale  i  důsledky 
výsluhové politi ky. Stejně  tak  roli 
sehrává  kvalita  zázemí  služeben 

a  vybavení,  pracovní  prostředí 
policistů. V rámci kraje je nejhorší 
personální obsazenost v okresech 
Chomutov  (-28 %),  Teplice a Dě-
čín (-20 %).
V  kraji  je  165  vyloučených  lo-

kalit, ve kterých je nutný zvýšený 
výkon  služby.  Proto  je  na  místě 
uvést,  že  i  toto  je  další  důvod, 
proč si policisté vykonávající služ-
bu u  Krajského  ředitelství  policie 
Ústeckého kraje  (KŘPU) zasluhují 
zvýšenou  pozornost  a  podporu. 
Možnosti  řešení mohou být krát-
kodobě  i  u  moti vačních  složek 
služebního  příjmu,  jako  jsou  ná-
borové,  stabilizační,  teritoriální 
a  další  příplatky,  ovšem  zde  je 
nutno opět vycházet z fi nančních 
možností  policie, které jsou jasně 
dané rozpočtem na rok 2023.
K 1. únoru dostane KŘPU posily 

z  jiných regionů,  jde však o spíše 
symbolický  počet  12  policistů, 
protože je nadále nutno posilovat 
službu  na  hranicích  se  Slovens-
kem, ale je zde předpoklad, že do 
budoucna by se tento počet mohl 
navýšit na 30 až 40 policistů jako 
v letech minulých.
Situace se v jednotlivých obvo-

dech  řeší  dle  možností   výpomo-
cemi  mezi  jednotlivými  složkami 
a odděleními v rámci KŘPU. Bez-
pečností   situace  se  v  roce  2022 
v  kraji  nezhoršila  a  policie  úkoly 
plní ve standardní době, ale samo-
zřejmě při  zvýšené zátěži policis-
tů, zejména ze základních organi-
začních článků jako jsou OOP, OHS 
a další. A to za situace, kdy počet 
trestných činů roste a vrací se ke 
stavu před Covidem.
Na dotaz, zda ví, kolik policistů 

plánuje  ukončit  služební  poměr 
v  roce  2023  uvedl,  že  tuto  sku-
tečnost  nelze  předjímat  a  bude 
se odvíjet od fi nančního ocenění 
policistů  v  roce  2023,  valorizací 
výsluhových  náležitostí ,  vývoje 

bezpečnostní situace a s tí m sou-
visející  zatí žeností   policistů.  Ov-
šem  nelze  zde  zcela  kategoricky 
vyloučit ani další vlnu odchodů.
Situaci  v  okrese  Děčín  detail-

ně  okomentoval  ředitel  územní-
ho odboru Děčín plk.  Ing. Tomáš 
Kolbaba.  Ve  všech  obvodních 
odděleních na Šluknovsku je pod-
stav  (Rumburk  plán/skutečnost - 
30/21+5 OHS, Varnsdorf 30/15+5 
OHS,  Krásná  Lípa  15/12,  Šluk-
nov 16/14 a Velký Šenov 14/7+2 
OHS). I přes posílení z členů hlíd-
kové  služby  se  počty  nedoplní 
na požadovaný stav.  I  tak  jde  jen 
o  dočasné  opatření  do  30.  červ-
na. Dále konstatoval, že i přes ne-
dostatek  policistů  je  v  současné 
době  zajištěna  bezpečnost  oby-
vatel a dostupnost služeb policie.
Senátor  za  Děčínsko  Zbyněk 

Linhart  upozornil,  že  jde  opět 
o  obecnější  problém,  kdy  je  si-
tuace  v  zaostalejších  regionech 
přehlížena a tzv. koheze, tedy sni-
žování rozdílů mezi regiony se ne-
daří. Je potřeba rozlišit požadavky 
na celostátní systémová opatření, 
ale  zároveň  chtí t  specifi cký  pří-
stup  a  podporu  problemati ckých 
regionů. Např. nerovnost v úrovni 
různých příplatků je typickým do-
kladem  přezíravosti   centrálních 
orgánů. Tam je potřeba zacílit po-
žadavky na řešení.
V  následné  diskusi  jednotlivě 

starostové  obcí  sdělovali  poznat-
ky  od  občanů,  potvrzovali  obavy 
z  dalšího  vývoje.  I  s  ohledem na 
nepokoje v roce 2011 vyjadřovali 
nesouhlas  s  dlouhodobými  pro-
vizorními  organizačními  opatře-
ními  policie.  Starostové  trvají  na 
zachování  současné  organizační 
struktury  a  nesouhlasí  s  případ-
ným  slučováním.  Z  diskuse  dále 
vyplynul  požadavek  na  oslovení 
republikového  ředitele  Policie 
ČR  a ministra  vnitra  s  výzvou  ke 
společnému jednání o problema-
ti ce personálního zajištění policie 
v  regionu  a  k  diskusi  k  systémo-
vým  změnám,  které  zajistí   dlou-
hodobou udržitelnost  i  další  roz-
voj policie.       Jan Kolář, předseda SPRŠ
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Otevřený dopis zastupitelům a vedení města

Dotační program a Koncepce podpory sportu:
Blíží se termíny uzávěrek pro podání žádostí

PÍŠETE NÁM

Varnsdorf    Na redakci Hlasu 
severu se obráti l Pavel Vaňáč 
s prosbou o oti štění otevřeného 
dopisu zastupitelům a vedení 
města. Jeho dotazy směřují ne-
jen na cenu tepla, ale také na 
budoucnost výstavby městské 
teplárny. Odpovídá vedení měs-
ta.
Vážený pane Vaňáči,
v první řadě bychom Vám chtě-

li  poděkovat  za  zaslané  otázky 
a  iniciati vu, kterou ohledně ceny 
tepla vyvíjíte. Chceme Vás ujisti t, 
že jsme na stejné lodi. Vývoj cen 
řešíme s dodavatelem tepla prak-
ti cky  rok,  jednání  jsou  náročná 
a  bohužel  zatí m  nedochází  ke 
společné  shodě.  Na  níže  uvede-
ných  řádcích  si  dovolíme  učinit 
vyjádření  ke  všem  Vašim  dota-
zům.

Proč při jednání se zástupci 
Teplárny Varnsdorf a.s. nejsou 
i zástupci fi rem, bytových druž-
stev či předsedové SVJ, kteří 
jsou napojeni na horkovod měs-
ta Varnsdorf?
Město  Varnsdorf  s  Teplárnou 

Varnsdorf  a.s.  (dále  jen  „Teplár-
na“)  aktuálně  vyjednává  o  ob-
sahu  smluvního  vztahu,  který  se 
týká  pronájmu  horkovodu.  Jde 
o  smluvní  vztah,  který  se  týká 
výhradně města  a  Teplárny.  Jed-
nání  s  jednotlivými  odběrateli  je 
záležitostí   Teplárny,  resp.  každé-
ho  jednotlivého  odběratele.  Dle 
našich  informací  jednali  zástupci 
Teplárny s SBDO Průkopník, jakož-
to jejich největším odběratelem.

Proč stále není někdo z vedení 
či zastupitelů města Varnsdorf 
v dozorčí radě Teplárny? Tuto 
možnost nabízela na zastupitel-
stvu paní Ing. Hlávková, a sděli-
la, že tuto možnost již v minulos-
ti  nabízela městu?
Zastoupení  města  v  dozorčí 

radě Teplárny bychom zajisté uví-
tali.  Nabídku  ale městu  ofi ciálně 
nikdo nepředložil. Pro takový krok 
je  nadto  potřeba,  aby  Teplár-
na  změnila  svůj  aktuální  systém 
struktury společnosti , jak vyplývá 
z obchodního rejstříku. Nařizovat 
takový  krok  akciové  společnosti , 
která  je  samostatnou právnickou 
osobou, město nemůže.

Proč město nevyvíjí dostateč-
ný tlak na to, aby jako za Ing. No-
votného před topnou sezónou 
byli obyvatelé města Varnsdorf 
na zastupitelstvu seznámeni 
s cenami tepla pro topnou sezó-
nu, a to v celém období? Pak by 
nedocházelo během roku k na-
vyšování cen za 1 GJ.
Vedení  města  opakovaně 

v  průběhu  minulého  roku  žáda-
lo  Teplárnu  o  informaci  týkající 
se předběžné ceny  tepla pro rok 
2023  a  zajištění  dodávek  plynu. 
Učinilo se tak několikrát i veřejně 
během  zasedání  zastupitelstva 
města  Varnsdorf.  Doporučujeme 
se  obráti t  s  dotazem  přímo  na 
Teplárnu.

Proč stále město Varnsdorf 
neví, za kolik a jaké množství 
plynu je nakoupeno na topnou 
sezónu?
Jak  bylo  uvedeno  v  předcho-

zí  odpovědi,  na  tyto  informace 
byla  Teplárna  několikrát  veřejně 

dotazována,  bohužel  jsme neob-
drželi  odpověď.  Proč  nebylo  od-
povězeno,  je dotaz, který by měl 
být  směrován  spíše  na  zástupce 
Teplárny. Město je odběratel jako 
každý jiný a nemůže si tuto infor-
maci nijak vynuti t.

Podá město Varnsdorf pod-
mět k prošetření ceny na ERÚ?
Město  dotaz  na  způsob  a  výši 

ceny  tepla  předložený  Teplárně 
na rok 2022 odeslalo na ERU. Od-
pověď  se  dá  shrnout  tak,  že  při 
současném  vývoji  cen  plynu  je 
vysoká  cena  srovnatelná  s  ostat-
ními dodavateli v ČR s obdobnými 
technologickými soustavami CZT.

Jak zdůvodnila Teplárna Varns-
dorf a.s. nakoupení plynu upro-
střed topné sezóny, kdy je tato 
komodita nejdražší? Plyn se dle 
odborníků zajištuje – kupuje po 
skončení topné sezóny, kdy je 
tato komodita nejlevnější.
Stejně  jako  u  předešlých  do-

tazů  tuto  otázku  doporučujeme 
směřovat na zástupce Teplárny.

V jakém časovém horizontu 
dojde k realizaci vlastní výtopny 
města a jaké palivo a zdroje bu-
dou použity, aby cena tepla byla 
přiměřená pro obyvatele a fi rmy 
působící ve Varnsdorfu?
Město  se  možnou  výstavbou 

vlastního  zdroje  zabývá,  a  to  od 
vzniku CZT- 1998. Město má stu-
dii, kdy se zvažovaly varianty růz-
ných  energeti ckých  zdrojů  pro 
výrobu tepla (biomasa, oleje, ko-
munální odpad, …) odborným po-
souzením  se pro  kapacitu,  umís-
tění, velikost a rozsah distribuční 
soustavy jeví nejlepším řešení ply-
nová  kotelna  s  kogenerací  dopl-

něná  alternati vními  zdroji  (např. 
solární  panely,  možné  dopojení 
na  další  zdroj  v  budoucnu).  Tato 
predikce  se  však  udělala  v  době 
před válkou na Ukrajině  za doby 
relati vně levného plynu a s před-
pokladem  jeho  bezproblémo-
vých dodávek v dalších 50 letech. 
V  současné  době  probíhá  zpra-
cování  projektové  dokumentace 
(dále  jen  PD).  Projekční  řízení 
řeší  řadu  podrobností   s  nutností  
dořešit  jednotlivé  problémy.  Vý-
sledkem by mělo být dotažení PD 
ke  stavebnímu  povolení  s  naby-
tí m plné moci. To městu pomůže 
otevřít další dveře k cíli samostat-
nosti .

Kolika procentní účast bude 
mít v nové teplárně město Varns-
dorf?
V případě,  že  se městu podaří 

realizovat výstavbu vlastní teplár-
ny, bude jejím 100% vlastníkem.

Podnikne město Varnsdorf 
a jeho právní oddělení kroky 
k zajištění úprav dodatků k ob-
chodním smlouvám na dodávky 
tepla? Jedná se o přesnou defi -
nici, která se změní z cituji: vý-
raznému poklesu cen vstupních 
energií na snížení ceny třeba 
o 100,- Kč a bude cena za teplo 
opětovně přepočítaná. V ob-
chodním styku a smlouvách by 
to mělo být specifi kováno jinak 
než – výrazný pokles cen!
Město,  jako  jeden  z  odběra-

telů,  může  vyjednávat  pouze 
o obsahu vlastních smluv. Nemů-
že zasahovat do smluvních vztahů 
mezi Teplárnou a dalšími odběra-
teli.

                            Vedení města Varnsdorf

Varnsdorf    Na podání žádos-
tí  v rámci dotačního programu 
zbývá posledních několik dní.
Dotační  program  včetně  všech 

podrobných  informací  a  všech 
příloh je zveřejněn na www.varns-
dorf.cz  v  záložce Město – Dotač-
ní  programy.  Žadatelé  mohou 

podat  žádosti   na  předepsaném 
formuláři  včetně  kopií  povinných 
dokladů v zalepené obálce ozna-
čené  textem:  „Dotační  program 
města  Varnsdorf  pro  rok  2023“ 
do 31.01.2023 do podatelny MěÚ 
Varnsdorf nebo poštou na adresu 
nám. E. Beneše 470. 

Koncepce  podpory  sportu  ve 
městě Varnsdorf shrnuje formy a 
způsoby  podpory  sportu,  včetně 
podmínek, za jakých je možné při-
dělovat účelovou neinvesti ční do-
taci na sportovní akti vity. Veškeré 
informace  včetně  žádostí   jsou 
k  dispozici  na  webových  strán-

kách  města  www.varnsdorf.cz
v  záložce  Město  –  Dotační  pro-
gramy. Uzávěrka k podání žádostí  
v  rámci  Koncepce podpory  spor-
tu  ve  městě  Varnsdorf  pro  rok 
2023  je  stanovena  na  17.  února 
2023.

                                                         Redakce
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Pneuservis provozují už čtvrt století. Za hodinu
dokážeme přezout až patnáct vozidel, říká Plha

Varnsdorf Pokračujeme 
s představováním místních 
podnikatelů. V tomto čísle Hla-
su severu jsme pro vás připra-
vili rozhovor s Lukášem Plhou 
z místního Pneuservisu Plha.
Nabízejí  služby  jako  montáž 

pneumati k,  vyvažování,  opra-
vy  pneumati k,  rovnání  disků, 
geometrii  náprav,  mytí   kol,  dále 
zde  můžete  pneumati ky  zakou-
pit  a  uskladnit.  Postarají  se  také 
o  montáž  motocyklových  pneu-
mati k,  včetně  vyvážení.  Lukáš 
Plha  nám  prozradil,  jaká  jsou 
úskalí domácího přezouvání pne-
umati k, kolik aut odbaví v sezóně 
a  zeptali  jsme  se  i  na  životnost 
pneumati k.

Jak dlouho váš pneuservis ve 
Varnsdorfu funguje a kde se na-
chází?

Můj otec založil pneuservis 
v roce 1997 v ulici 5. května, hned 
vedle tehdejší restaurace Mona-
ko. V té době nejezdilo zdaleka to-
lik vozidel jako dnes a pneuservi-
sů bylo v okolí jako hub po dešti , 
přesto se díky tvrdé práci a píli 
udržel na trhu práce. Začínal teh-
dy sám a z ničeho. Jediné, co měl 
k dispozici, byl vlastní prostor, 
který mu kdysi sloužil jako zámeč-
nická dílna. Postupem času tepr-
ve mohl přijmout zaměstnance, 
nakoupit nové stroje a rozšířit své 
služby. Já jsem se k otci připojil 
před dvanácti  lety a od té doby 
postupně přebírám všechny úko-
ly, které jsou potřeba k úspěšné-
mu fungování fi rmy. V roce 2019 
proběhla velká přestavba areálu 
pneuservisu, přidalo se další stání 
a parkoviště. 

Na co se zaměřujete, co zákaz-
níkům nabízíte a o co je největší 
zájem? 

Nabízíme kompletní služby, co 
se týče pneumati k a jejich použití . 
Provádíme montáž všech druhů 
a velikostí  osobních a užitkových 
pneumati k, včetně pneu pro mo-
tocykly, čtyřkolky, zahradní trak-
tůrky a jiné. Ke své práci používá-
me moderní stroje a vyvažovačky, 
které jsou na trhu dostupné. Díky 
B2B licenci můžeme nabízet na-
šim zákazníkům pneumati ky pří-

mo od výrobce. Velký zájem je 
také o 3D geometrii náprav, která 
je velice důležitá pro správné fun-
govaní pneumati k. V neposlední 
řadě rovnáme ALU disky a prová-
díme servis TPMS. 

Kolik odbavíte zákazníků v se-
zóně přezouvání pneumati k?

Pro naše zákazníky máme k dis-
pozici tři stání s kompletní obslu-
hou. V sezóně běžně přezujeme 
12-15 automobilů za hodinu, zá-
leží, jaká práce se zrovna provádí 
na daném voze. V případě že má 
u nás zákazník svoje kola usklad-
něny, je práce o něco snazší.  Ta-
ková kola jsou už připravena 
k okamžitému použití , to zname-
ná, že již proběhla kontrolou, jsou 
umytá, vyvážená a nahuštěná na 
správný tlak. 

Lidé si často mění pneumati ky 
sami, na co by si měli dát pozor?

To je dle mého názoru ještě po-
zůstatek dávné doby, kdy člověku 
nezbylo nic jiného než si dělat věci 
sám. Neustále se setkáváme se 
zákazníky, kteří se snaží svépomo-
cí ušetřit pár korun. Častou chy-
bou je montáž kol proti  danému 
směru otáčení, používají nespráv-
né šrouby, nevyvažují kola nebo 
ani netuší, k čemu slouží vymezo-
vací kroužky. Ale řekl bych, že se to 
v poslední době zlepšuje a lidem 
dochází, že dnešní moderní vo-

zidla potřebují určitou péči, aby 
dobře sloužila.

Co by měli řidiči na pneuma-
ti kách u svých vozidel celoročně 
kontrolovat? Jaká je životnost 
pneumati k, po kolika letech je 
nutné kupovat nové?

Většina novějších vozidel je vy-
bavena systémem sledování tlaku 
v pneumati kách, tzn. TPMS sys-
tém, který varuje řidiče v případě 
poklesu tlaku v pneumati ce. Tím 
odpadá občasná kontrola tlaku 
v pneumati kách. Stačí jednou za 
čas zkontrolovat bočnice pneu-
mati k, zda nejsou poškozené. 
Větší kontrola probíhá u nás při 
výměně pneumati k.

Výrobce garantuje správné 
vlastnosti  pneumati k do pěti  let 
stáří. Myslí se tí m doba od po-
čátku užívání pneumati ky, niko-
liv od data výroby, jak se někteří 
domnívají. Dle vyjádření výrobců 
pneumati k mají nepoužité pneu-
mati ky do stáří tří let stejné vlast-
nosti  jako pneumati ky nové.  

Co nabízíte zákazníkům v mi-
mosezónním provozu?

Mimo hlavní sezónu provádíme 
kontrolu uskladněných pneuma-
ti k, jejich mytí , vyvažování, pří-
padně výměnu za nové. Celoroč-
ně provádíme geometrie náprav. 
Nutná je také údržba strojů, jejich 
kalibrace a revize. 

Jak to bude s cenami v novém 
roce? A chystáte i nějaké novin-
ky?

Ceny jsme zatí m nenavyšova-
li, máme je stejné od roku 2019. 
Rádi bychom nadále nabízeli své 
služby za příznivé ceny jako dopo-
sud. Nově jsme nyní začali nabízet 
službu lakování disků práškovou 
barvou a musím říct, že to má ve-
liký úspěch. 

V tuto chvíli již probíhá pří-
prava na jarní přezouvání, na-
skladňujeme letní pneumati ky 
a sledujeme nové trendy v našem 
oboru. Nechcete-li si nechat ujít 
novinky, které chystáme do roku 
2023, sledujte naše facebookové 
stránky Pneuservis Plha. Na závěr 
bych rád poděkoval za rozhovor 
a čtenářům popřál všechno nej-
lepší do nového roku.

                                         Barbora Hájková

Lukáš Plha začal svému otci pomáhat v pneuservisu před dvanácti  lety, postupně všechnu agendu přebírá; foto Tomáš Secký 

Telefon
+420 731 743 800

E-mail
plhapneu@seznam.cz

Webové stránky
www.plhapneu.cz

Facebook
Pneuservis Plha
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Víte o masopustu všechno? Oslavy mají dlouhou tradici

DDM Varnsdorf nabízí pestrý program na jarní prázdniny 

Varnsdorf      Masopust začí-
ná v den, kdy končí Vánoce, tedy 
první neděli po svátku Zjevení 
Páně, kterému se lidově říká Tří 
králů.
Uzavírá  se  potom  den  před 

Popeleční  středou,  kdy  startuje 
předvelikonoční  půst.  Neděle, 
pondělí a úterý, tedy tři poslední 
dny  masopustu,  to  jsou  takzva-
né  Ostatky,  Fašanky,  Voračky, 
Končiny  nebo  Konec masopustu. 
V těchto dnech je masopustní ve-
selí  nejdivočejší,  nejnevázanější, 
v těchto dnech vrcholí dny hojnos-
ti .  Po  celém  světě  se  masopust-
nímu  období  říká  Karneval.  Tedy 
vlastně stejně, jako u nás, protože 
tohle  slovo  pochází  z  lati nského 
„carne  vale“,  čili  –  „opouští me 
maso“ – česky: Masopust. 
Kde  se  vlastně  tenhle  lidový 

zvyk vzal? Šlo o postupné loučení 
se zimou, o dobu, kdy bylo mini-
mum  církevních  svátků,  a  tedy 
i pravidel a zákazů, o dobu zabíja-
ček  a  hodování,  které  měly  tělo 
připravit  na  čtyřiceti denní  půst. 
K  tomu  je  zapotřebí  připočítat 
skutečnost, že šlo o dobu relati v-
ního hospodářského klidu, kdy se 
toho na polích moc nedělo. To byl 
i  důvod  toho,  proč  právě  o  ma-
sopustu bývalo nejvíc svateb z ce-
lého roku. Z pohledu lidové magie 
šlo o dobu, kdy bylo možné rituál-
ně zajisti t úrodu, provádět věštby 
především  týkající  se  hospodář-
ství, přivolat dobré podmínky ze-
jména pro  růst  lnu a  konopí,  ale 
také obilí nebo ovoce. Masopust 
je  ale  také  potomkem  řeckých 
bakchanálií,  tedy  oslav  Bakcha, 

boha vína, opilství, plodnosti  a di-
vadla. Je vlastně s podivem, že se 
tahle  starověká  tradice  dokázala 
přenést do lidových zvyků středo-
věku i novověku, protože některé 
masopustní  hry  a  obchůzky  na 
boha Bakcha přímo odkazují – Ba-
cchus (počeštěně Bakus) je v nich 
jmenován, je jednou z postav, do-
konce se obřadně pohřbívá (často 
v podobě basy). 
Základem  masopustního  jídel-

níčku byla logicky především tuč-
ná  jídla – vepřové maso, slanina, 
klobásy, a také jídla sladká – kobli-
hy, šišky a nudle, koláče. Obchůz-
ky a koledy se odehrávaly po celý 
masopust  –  především  o  svátku 
svaté Doroty (6. února) - vrcholem 
ale byly poslední  tři dny. Tím, co 
z dávných lidových zvyků dodnes 
přetrvalo,  jsou  masopustní  mas-
kované průvody. V dřívějších do-
bách průvod vždy vedl Stárek čili 

Obřadník. Ten dbal, aby maskám 
nikdo  nekladl  žádné  překážky, 
protože  o  Fašanku  bylo  dovole-
no vše a veškerá  tabu přestávala 
plati t. Masky  bývaly  trojího  typu 
– zvířecí, lidské a démonické nebo 
obřadní.  A  tak  vesnicemi  a měs-
ty  proudili  medvědi,  býci,  kozli 
a klibny (dvojmužná maska koby-
ly) spolu s pohřebenáři, policajty, 
hrachovci,  slaměníky,  žebráky, 
babkami s nůší,  ženichy a nevěs-
tami,  tlusťochy, kulhavci  i nejrůz-
nějšími  řemeslníky,  doprovázení 
hastroši,  čarodějnicemi,  čerty, 

„Panímámo, pečte šišky,
medvědáři jdou,
na dudy hrajou,
na jelita pískají,
podpatkama třískají.
Ať je šiška nebo bába,
Moje huba všecko ráda!“

Varnsdorf    V letošním roce 
připadl první termín jarních 
prázdnin na okres Děčín, ply-
nule tak navazují na pololetní 
prázdniny, které jsou v pátek 
3. února.
DDM Varnsdorf v těchto dnech 

ladí  poslední  detaily  programu, 
ve  kterém  nabídne  dětem  hned 
několik temati ckých akcí. „V pátek 
3. února je připraveno netradiční 
zábavné putování za dobrodruž-

stvím s Expedicí PajÁla, proběhne 
zde také Pololetní šachový turnaj 
mládeže,“  říká  ředitelka Marcela 
Louková. 
V  týdnu  jarních  prázdnin 

od  pondělí  6.  února  do  pátku 
10.  února  jsou  plánované  tyto 
akce:  Den  a  noc  s  PajÁlou  zahr-
nuje tajuplný výlet, tvoření, pro-
mítání a oblíbenou přespávačku, 
dále výlet do Čokoládovny Mana 
v Krásné  Lípě a další  do  liberec-

kého  Dinoparku.  Pro  příznivce 
dětské  jógy,  aromaterapie,  mu-
zikoterapie  a  tvoření  je  připra-
ven  Den  s  Jógitkou  a  nebude 
chybět ani šachový a pingpongo-
vý  turnaj.  „Veškeré podrobnější 
informace o jednotlivých akcích 
budou zveřejňovány na webových 
a facebookových stránkách,“ do-
plňuje Marcela Louková.
V  nejbližší  době  se  už  také 

otevře  přihlašování  na  letní  tá-

bory.  Stačí  sledovat  facebooko-
vé  stránky  Dům  dětí   a  mládeže 
Varnsdorf, webové stránky ddm.
varnsdorf.cz,  nebo  zajít  přímo 
do  DDM Varnsdorf,  kde  je mož-
né  získat  podrobnější  informace 
a  přihlášku  na  místě  vyplnit 
a  odevzdat.  Doporučujeme  to 
neodkládat,  tábory  se  každoroč-
ně plní velmi rychle!

                                        Barbora Hájková

vodníky,  obludnou  Perechtou 
a  především  smrtí   neboli  Smr-
tolkou  či  Smrtholkou.  Základem 
byla  parodie,  sarkasmus,  vý-
směch  lidským  nedostatkům.  To 
zůstalo  –  i  dnešní  masopustní 
průvody  mívají  podobný  charak-
ter. 
Jako už tradičně, i v tomto roce 

bude Konec masopustu ve Varns-
dorfu  divoký!  Do  maskovaného 
masopustního  průvodu  se  mů-
žete  zapojit  v  sobotu  18.  února. 
O  den  později  vás  pak  čeká  tra-
diční karneval na ledě na zimáku. 
A  abyste  se  mohli  na  obě  akce 
důkladně  připravit, můžete  si  na 
stránkách www.varnsdorf.cz stáh-
nout  obrysy  masek,  vyti sknout, 
vybarvit,  vystřihnout,  opatřit 
gumičkou  –  a  pak  už  jen  vyrazit 
do víru nevázané masopustní zá-
bavy.

                                       Rosti slav Křivánek

Masopustní veselí přilákalo minulý rok do průvodu desítky lidí; foto Milan Kulha
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Dne 4. února tomu 
bude 5 smutných 
roků, co nás navždy 
opustil pan Fran-
tišek Bubna-Litic. 
Stále vzpomíná s lás- 

kou manželka a děti s rodinami.

Dne 30. ledna uply-
ne první rok od 
úmrtí pana Pavla 
Vrbického. S lás-
kou vzpomínají dce-
ry Pavlína a Jana 

s rodinami.

 
   
28. – 29.1.2023 
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
Tel. 412 151 056

4. – 5.2.2023   
MUDr. Plyushchakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín I
Tel. 732 329 007

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Svozy pytlového tříděného odpadu    
    02.02. a 09.02.2023 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

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

Hodinový manžel domác-
nost. Drobné opravy, malo-
vání, zednické práce a další 
druhy práce dle poptávky. 
Zn: rychle, levně, spolehlivě. 
Tel.: 731 802 622

ŘÁDKOVÁ INZERCE

FOTOROK: Prvenství bere Břetislav Jansa
Varnsdorf    Další rok uběhl 

jako rychlá jarní voda a před 
porotou leželo na stole 110 vel-
kých fotografi í od čtrnácti  auto-
rů. Vybrat vítěze nebylo vůbec 
jednoduché. Letošní ročník sou-
těže Fotorok proběhl již po sed-
mačtyřicáté.
Především díky internetu se do 

soutěže zapojili  i  zahraniční  foto-
grafové.  Do  výstavního  souboru 
bylo  vybráno  porotou  téměř  60 
fotografi í.  Porota  pracovala  ve 
stejném  složení  jako  v  minulých 
letech.  „Děkuji všem členům po-
roty, kteří nám jednou v roce 
věnují svůj drahocenný čas a při-
jedou zcela nezištně do našeho 

města a pomohou nám s nároč-
ným výběrem nejlepších fotogra-
fi í,“  vysekl  poklonu  Josef  Zbihlej. 
Složení  poroty  bylo  následovné: 
Bořivoj  Černý  z  Jablonce  nad Ni-
sou,  Radek  Petrášek  z  Liberce, 
Václav Sojka ze Chřibské, Jiří Stej-
skal  z  Jiřetí na  pod  Jedlovou,  Jiří 
Trebati cký  z  Varnsdorfu,  Ondřej 
Hájek a Libor Zavoral – oba z Ústí  
nad Labem. 
V  letošním  roce  se  na  prvním 

místě  umísti l  turnovský  fotograf 
Břeti slav  Jansa.  Jeho  fotografi e 
„Vzpomínka“  získala  hlasy  všech 
členů poroty. Na druhém místě se 
blýskla litvínovská fotografk  a Blan-
ka Jedličková snímkem „Luční“. Na 

třetí m místě se prosadil nováček 
soutěže Grzegorz Kotwieva sním-
kem „Návrat do budoucnosti “.
Protože je soutěž stoprocentně 

anonymní,  poslední  dva  autoři 
získali  za  své  snímky  ještě  čest-
ná  uznání.  Třetí   čestné  uznání 
získala  také  Jaroslava  Štěpánko-
vá,  která  tak  potvrdila  stoupající 
úroveň její tvorby a smysl pro hu-
mor,  který  v  dnešní  době  lidem 
tak chybí.
Výstava snímků potrvá v budo-

vě  Městské  knihovny  Varnsdorf 
až  do  poloviny  března,  poté  se 
na  dva  měsíce  přestěhuje  do 
výstavní  síně  obecního  úřadu 
v Großschönau.                       KPMV

Porota během vyhodnocování nejlepších snímků; foto KPMV
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Jaroslav Matějka: Tabulka neodpovídá tomu, jaký máme tým

Futsalisté si vyšlápli na pražského hegemona

Varnsdorf     Když byl malý, hrál 
fotbal i hokej. Nakonec se rozho-
dl pro led a hokejku. Aktuálně 
patří Jaroslav Matějka k nejzku-
šenějším hráčům HC Varnsdorf, 
který bojuje na Liberecku v kraj-
ské lize. 
Na  začátku  roku  Vikingové  vy-

hráli v Lomnici a opusti li poslední 
místo v tabulce. Další dva zápasy 
ale nezvládli – doma podlehli  jak 
Jičínu (2:11) tak v důležitém zápa-
se České Lípě (0:5).

Pojďme k vašemu prvnímu 
zápasu v novém roce. Výhra 2:1 
v Lomnici. Jak zápas vypadal?

První zápasy po Vánocích býva-
jí náročné a je potřeba se znovu 
dostat do zápasového rytmu. Zá-
pas jsme rozehráli dobře, bohužel 
domácí šli z přečíslení do vede-
ní. Naštěstí  se nám brzy povedlo 
v oslabení srovnat. Ve druhé třeti -
ně musím ocenit, že i přes soupe-
řův tlak jsme dokázali zápas otočit 
s čím máme běžně velké problé-
my. V závěru už jsme soupeře ne-
pusti li do větších šancí, a hlavně 
díky výborně chytajícímu branká-
ři jsme to zvládli udržet. Zároveň 
jsme snad potěšili i našeho bosse, 
ten toti ž říká: „Lepší 1:0 prohrát, 
než 4:3 vyhrát.‘‘

Utekli jste z posledního místa. 
Jak jste spokojený s dosavadním 
průběhem sezóny?

Naše umístění určitě neodpo-
vídá tomu, jaký máme tým. Za-
tí m se nám ale nedaří pravidelně 

udržet dobrý výkon po celý zápas 
a vyvarovat se zbytečných chyb. 
Přitom zvládneme hrát vyrovnaně 
a porazit každého, což jsme letos 
kromě Jičína i dokázali.

Pojďme k vám. Vy jste prý za-
čínal s fotbalem, ale pak přešel 
na hokej. Jak to tehdy bylo?

Na začátku všeho byl můj děda, 
největší fotbalový nadšenec, jaké-
ho si můžete představit. Ten mě 
k fotbalu přivedl a byl i mým 
prvním trenérem. Následně se 
k tomu, díky tátovi, přidal hokej 
a několik let jsem dělal oba sporty 
naráz. Postupně bylo náročné vše 
pořádně skloubit a jelikož mi ho-
kej byl vždy o něco bližší, tak jsem 
zůstal u něj.

Jak dlouho už tedy hrajete ho-
kej ve Varnsdorfu?

S přestávkami od pěti  let. Něko-
likrát jsem byl v České Lípě a Děčí-
ně, ale vždy jsem se vráti l zpátky.

Stí háte trénovat a docházet na 
všechny zápasy?

Pokud to jde, snažím se stí hat 
všechno. Tréninky máme dvakrát 
týdně a o víkendu zápasy. Nevy-
padá to hrozně, ale když k tomu 
přidáte, že všichni chodíme do 
práce nebo do školy, tak už to za-
bere dost času.

Varnsdorfu se v lize dlouho-
době nedaří prosadit se na vyšší 
příčky. Čím to?

Těch důvodů bude určitě více 
ale letos nám dělá největší pro-
blém chybějící obránci. Někteří 

přestali hrát, další jsou zranění 
nebo mají jiné povinnosti . Potom 
jsme nuceni skládat sestavu, jak 
to jde. To všechno souvisí s tí m, že 
stále nemáme dostatečnou místní 
základnu. Z toho důvodu musíme 
tým doplňovat kluky z Děčína. 
Když se pak potkáte bez společné-
ho tréninku až přímo před zápa-
sem, tak se to logicky musí někde 
projevit.

Jaká je úroveň krajské ligy?
Velice dobrá a její kvalita se ne-

ustále zvyšuje. Podle mě by hodně 
lidí zvládlo v klidu hrát i vyšší sou-
těž. Když to porovnám s dobou, 
kdy jsem začínal, tak myslím, že 
bychom teď v kraji rozhodně hráli 
o první místo.

Jak se vám aktuálně líbí ve 
Varnsdorfu? 

Máme nový stadion, který je 
jeden z nejhezčích, co jsem viděl. 
I proto doufám, že se nám koneč-
ně podaří dělat dobré výsledky, 
abychom přitáhli na naše zápasy 
více diváků. Jenom je škoda ab-
sence lepších míst pro diváky, kdy 
z vlastní zkušenosti  můžu říct, že 
není pohodlné zvládnout kou-
kat na celý zápas. Každopádně 
s původním stadionem se to nedá 
srovnat. Pamatuji, že jako děti  
jsme přišli na zimák a museli si 
například nejdříve odházet sníh, 
aby se mohlo bruslit. V tomhle 
mají dnešní kluci velkou výhodu, 
když můžou hrát bez ohledu na 
počasí. Na druhou stranu nezažijí 

atmosféru hokeje pod otevřeným 
nebem.

V minulé sezóně skončil trenér 
Radek Hron. Jak na něj vzpomí-
náte?

Určitě jenom v dobrém. Výsled-
ky z minulých sezón bohužel ne-
měly vzestupnou tendenci, tak při-
šla trenérská změna. Při odchodu 
nám říkal o svém konci u hokeje, 
ale věřím, že to přehodnotí  a jed-
nou se k němu vrátí . Hokejových 
bláznů není nikdy dost. Minimálně 
nám tady po něm aspoň zůstane 
stopa v podobě názvu klubu Vi-
kings Varnsdorf.

Jaká je podle vás budoucnost 
hokeje ve Varnsdorfu?

To je otázka spíše na naše oddí-
lové vedení. Základem jsou v první 
řadě malí hokejisté, a především 
dostatek zapálených lidí, kteří se 
o ně starají. V tomhle směru ob-
divuji všechny, kteří se u nás ko-
lem hokeje motají a nemají z toho 
prakti cky nic. Kvůli tomu doufám, 
že udržíme stále stoupající ten-
denci a jednou se nám povede 
sem dostat i druhou ligu.

Co vy? Jak dlouho ještě bude-
te hrát?

Uvidíme, všechno se to bude 
odvíjet od toho, jak mě to bude 
bavit a jestli budu zvládat hrát na 
nějaké úrovni. Pokud ale budeme 
mít dobrou partu jako je nyní, 
tak věřím, že budu hrát ještě dlou-
ho.

                                                          Redakce

Varnsdorf   Futsalisté v rámci 
sedmého kola Celostátní ligy sá-
lové kopané zajížděli do Stocho-
va na utkání s celky Adria Kladno 
a průběžným lídrem soutěže 
Chemcomex Praha. 

„Před odjezdem jsme řešili ne-
nadálé zdravotní absence, kdy 
jsme museli tři hráče základní 
sestavy nechat doma. Nakonec 
jsme tedy odjeli alespoň s šesti  
hráči do pole. První utkání jsme 
odehráli s Adrií Kladno. Vyšel nám 
snový začátek zápasu, kdy po 
rychlé kombinaci a brejku uklízel 
dvakrát do brány Kuba Damni-
tz. Další gól přidal Marti n Bulej-
ko. Po třígólovém vedení jsme 
ale přenechali iniciati vu soupeři 

a ten ještě do přestávky snížil na 
1:3. Druhý poločas jsme nezačali 
dobře a soupeř opět trestal góly 
na 3:3. My jsme ale nutně po-
třebovali v tomto zápase naplno 
bodovat, zvýšili jsme akti vitu, po-
hyb a podařil se nám dát vítězný 
gól Marti nem Bulejkem. Zápas 
to byl celkem vyhrocený na fau-
ly, soupeř po červené kartě přišel 
o svého nejlepšího hráče, my jsme 
dohrávali skoro deset minut s pěti  
fauly, kdy každý další náš faul hro-
zil trestným kopem pro soupeře, 
ale velmi zodpovědně jsme zápas 
dohráli,“  zhodnoti l  úvodní  zápas 
Luboš Relich.
V druhém zápase na varnsdorf-

ské  borce  čekal  těžší  soupeř  – 

zkušený Chemcomex Praha. „Byli 
jsme si vědomi obrovské zkuše-
nosti  soupeře, a tak jsme začali 
opatrně. Vycházeli jsme z dobré 
obrany a spoléhali na rychlé pro-
ti útoky, kdy po skvěle sehraném 
přečíslení dal první gól náš nej-
lepší hráč Miloslav Kučera. Dru-
hý gól vstřelil po kombinaci na 
jeden dotek Marek Rybář. Potom 
se projevila zkušenost domácího 
týmu a kombinační hrou srovnal 
do poločasu na 2:2. V druhém 
poločase nám již zjevně ubývaly 
síly, zvláště, když se zranil Kuba 
Damnitz a zápas jsme dohrávali 
s jedním hráčem na střídání. Ale 
i přesto jsme několikrát dokáza-
li nebezpečně zaútočit a možná 

s větší rozvahou v zakončení jsme 
mohli jít do dvougólového vedení. 
Musím říct, že náš gólman měl 
výborně postavené tyče, proto-
že soupeř na ně třikrát zazvonil. 
Po chybné rozehrávce soupeře 
a rychlém brejku Tadeáš Šolc do-
kázal strhnout vítězství na naši 
stranu 3:2,“  popsal  průběh  dru-
hého mače Relich.
Po  8.  kole  byl  Varnsdorf  v  ta-

bulce  na  třetí m místě.  V  sobotu 
21. ledna hrál 9. kolo doma proti  
Větřní (kontumace 5:0) a Rudolfo-
vu (2:6). O týden později se v po-
sledním kole  základní  části   před-
staví v Otrokovicích proti  Jilemnici 
a Zlínu.

                                             Redakce
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Varnsdorf zahájil zimní přípravu, sehraje v ní pět zápasů

Varnsdorfští šipkaři z The Forge jsou zatím bez porážky

FK Varnsdorf zahájil zimní přípravu. Na fotce posila Jan Sirotník ze Slavie; foto Tomáš Secký 

Varnsdorf        Fotbalisté v pon-
dělí 16. ledna zahájili přípravu 
na jarní část sezóny a po vánoční 
pauze si poprvé společně zatréno-
vali. O zimní přípravě a pohybech 
v kádru promluvil trenér Miro-
slav Holeňák.
Hráče přivítalo slunné, byť mra-

zivé  počasí  s  teplotou  kolem  tří 
stupňů.  „Měli jsme volno kolem 
tří týdnů, protože jsme předtí m 
trénovali až téměř do Vánoc. Bylo 
potřeba, aby si kluci trochu odpo-
činuli. Minulý týden už ale všichni 
najeli na individuální tréninkové 
plány. Na přípravu se těšíme,“ 
prozradil  hlavní  trenér  Miroslav 
Holeňák.
Zimní přípravu zahájil Varnsdorf 

v Kotlině na ploše  s umělým po-
vrchem. „Příprava bude probíhat 
tradičně v domácích podmínkách 
převážně na umělce. Uvidíme, co 
nám dovolí počasí. Postupně by-
chom se chtěli dostat na přírodní 
trávu, ale bude záležet na pod-
mínkách. Nebude chybět ani posi-
lovna,“ upřesnil kouč Varnsdorfu. 
Na  prvním  tréninku  chybělo  ně-
kolik tváří. „Už v průběhu podzimu 
odešel Dominik Žák, během pau-
zy pak Bojan Dordič a také Ma-
těj Radosta. Všichni jsou kvalitní, 
takže jsme se snažili kádr doplnit. 
Máme tady nové hráče a bude na 

nich, aby je nahradili. Odešel také 
Dennis Pajkrt, který využil nabídky 
z Velvar, kde bude více herně vytí -
žen,“ dodal.
Změna  nastala  také  u  branká-

řů. Mladá Boleslav  si  stáhla  zpět 
Jáchyma  Šeráka.  „Uvolněné mís-
to zaujme Jan Sirotník ze Slavie. 
Máme tu i další nové hráče – Jo-
sefa Švandu z Teplic, Ladislava 
Dufk a z Boleslavi a Petra Kurku 
z Pardubic. Tradičně do přípravy 
zapojujeme také dorostence – 

Plachého a Kubra,“  vyjmenoval 
nejnovější posily Holeňák.
Na  hřišti   prozatí m  chyběl  také 

Abdullahi Tanko, který na podzim 
nasázel  pět  branek.  „Tanko při-
cestuje příští  týden, protože od-
létal za rodinou až na konci roku. 
Dovolili jsme mu pauzu o pár dní 
prodloužit,“  řekl  na  závěr  trenér 
Varnsdorfu. První přípravné utká-
ní  sehraje  Varnsdorf  v  sobotu 
28. ledna proti  rezervě Liberce. 

                                                   Tomáš Secký

Varnsdorf     Loňský rok zakon-
čil tamní šipkařský tým The Forge 
bez jediné porážky.
Utkání č. 7 se odehrálo na půdě 

hostů  s  týmem Opilý  hroty  Libe-
rec. Poprvé v historii  týmu se ho 
účastnili pouze čtyři hráči bez ná-
hradníků,  ale  i  přesto  The  Forge 
zvítězil 2:16. „Před osmým kolem 
jsme stáli před rozhodnutí m, zda 
posílit náš tým o nějakého hráče. 
Potýkáme se s marodkou a každý 
hráč se počítá,“  přiznává  předse-
da  týmu  Tomáš  Fedurco.  „Zalo-
vili jsme tedy v místních vodách 
a přizvali do týmu Zdeňka Hájka, 

který rovnou nastoupil v osmém 
kole na domácí půdě proti  týmu 
Kopüta Liberec. Místní borci nene-
chali nic náhodě a zvítězili drti vě 
18:0. Zdeněk odehrál všechny své 
zápasy na výbornou a premiéru 
v týmu zvládl,“ dodává Fedurco. 
V devátém kole se hrálo venku 

u soupeřů z Frýdlantu v Čechách. 
Bowling  Odpadlíci  B  předvedli 
krásné  šipky,  avšak  na  The  Forge 
nestačili.  Utkání  skončilo  4:14 
a  varnsdorfští   tak  přivezli  domů 
další  cenné body do  tabulky. De-
sáté  kolo  předznamenával  tuhý 
boj  a  dvojzápas  –  divizní  utká-

ní  a  odveta  pohárového  zápasu 
s  týmem Rejnoci Liberec. „Rejno-
ci se drží v tabulce hned za námi, 
a tak bylo jasné, že nesmíme nic 
nechat náhodě,“  líčila  atmosfé-
ru před  zápasem kapitánka  týmu 
Leona Jelínková. Zápolení šipkařů 
začalo už ve 13 hodin. V první fázi 
byla  odehrána  divize  s  opět  pře-
svědčivou výhrou domácích 17:1. 
Ve  druhé  fázi  se  rozehrálo  pohá-
rové  utkání,  kde  tým  The  Forge 
zvítězil  27:8  a  postoupil  do  vyřa-
zovacích  bojů  o  pohár.  Následné 
losování  soupeřů nebylo k varns-
dorfským  zrovna  přívěti vé.  „Los 

nám určil druholigový tým Black 
Lucky Panters z Liberce. Dáme 
do toho všechno a nasadíme ty 
nejlepší hráče, co v týmu máme,“ 
dodává kapitánka. 
Poslední  jedenácté  kolo  roku 

2022  se  odehrálo  v  domácím 
prostředí  proti   týmu  Opilý  hroty 
Liberec. Tým The Forge využil do-
mácího prostředí a soupeři nedo-
volil ani jednu výhru. „Z výhry 18:0 
jsme měli radost. Upevnili jsme si 
tí m pozici v tabulce a do nového 
roku chceme pokračovat se stej-
ným zápalem a výkony,“ shoduje 
se jednohlasně celý tým.      Redakce

Sobota 28. ledna 2023 od 11.00 hodin
FK Varnsdorf – FC Slovan Liberec B

Sobota 4. února 2023 od 11.00 hodin
FK Varnsdorf – FK Teplice B

Středa 15. února 2023 od 11.00 hodin
FK Mladá Boleslav B – FK Varnsdorf

Sobota 18. února 2023 od 11.00 hodin
SK Zápy – FK Varnsdorf

Sobota 25. února 2023 od 11.00 hodin
FK Ústí  nad Labem – FK Varnsdorf

Plán zimní přípravy

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


