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Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro letošní rok
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Zastupitelé schválili rozpočet pro letošní rok. Hospodařit se bude téměř s 500 miliony; foto Tomáš Secký
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Varnsdorf       Zastupitelstvo na 
svém  třetím  zasedání  ve  čtvr-
tek 26.  ledna schválilo rozpočet 
pro  letošní  rok. Varnsdorf bude 
hospodařit  téměř  s 500 miliony 
korun.

Podzim minulého roku se nesl 
ve znamení sestavování návr-
hu městského rozpočtu pro rok 
2023. Vypracování návrhu vychá-
zelo z podkladů a žádostí jednot-
livých odborů městského úřadu, 
vedení města, organizací zříze-
ných městem a dalších příjemců. 
Radnice také vzala v úvahu pod-
něty obyvatel. Již tradičně zastu-
pitelé absolvovali seminář, na kte-
rém se zhotovila finální podoba 
návrhu rozpočtu.

Varnsdorf má tak na ten-
to rok naplánované výdaje ve 
výši 499 480 630 korun. Předpo-
kládané příjmy by měly dosáh-
nout výše 420 516 838 korun. 
Schodek mezi příjmy a výdaji 
činí 78 963 792  korun a bude kryt 
přebytky finančních prostředků 
z minulých let. Město je v dobré 
finanční kondici a nemá žádné zá-
vazky vůči bankám.

Nejvyšší investicí by letos mělo 
být dokončení nové mateřské ško-
ly v Západní ulici, na které počítá 
rozpočet s 54 miliony korun. Další 

velkou položkou je rekonstrukce 
bývalé ubytovny v ulici T. G. Masa-
ryka, která by měla vyjít ještě na 
37 milionů korun. Přes 17 milionů 
korun půjde do vyhlídky Hrádek, 
kde bude pokračovat rekonstruk-
ce venkovních teras, příjezdové 
cesty a osvětlení. Dva miliony 
korun půjdou také do Červeného 
kostela, kde se dokončuje sociální 
zařízení. Přes patnáct milionů ko-
run je vyčleněno na rekonstruk-

ce silnic a chodníků. V letošním 
roce by měla proměnou projít 
další část Karlovy ulice směrem 
k nemocnici. Investic v řádů milio- 
nů se dočkají také školy. Detailní 
rozpis rozpočtu na letošní rok je 
k nahlédnutí na webových strán-
kách města.

Zatímco v minulých letech 
schválení rozpočtu předcházela 
leckdy i několikahodinová deba-
ta, tentokrát to bylo rychlé. Pro 

přijetí návrhu rozpočtu pro rok 
2023 bylo 20 z jednadvaceti pří-
tomných zastupitelů. Jedna za-
stupitelka se hlasování zdržela. 
I přesto, že schválení rozpočtu 
patří mezi nejdůležitější bod jed-
nání, online přenos sledovalo 
v maximální chvíli pouze několik 
desítek uživatelů. Přímo na jed-
nání bylo z řad veřejnosti jen pár  
lidí.

                                                 Tomáš Secký
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Počet obyvatel Varnsdorfu opět meziročně klesl

K požáru karavanu v Krásné Lípě dorazily tři
jednotky, zabránily rozšíření plamenů na dům

U nočního požáru karavanu vedle rodinného domu v Krásné Lípě zasahovaly tři jednotky; foto miw.cz 

Defi brilátor v akci
V 4:30 hodin ráno byla přijata 

žádost od Krajského dispečinku 
ZZS o akti vaci Automati ckého De-
fi brilátoru (AED) na vlakovém ná-
draží ve Varnsdorfu, kde se měla 
nacházet osoba se zdravotními 
obtí žemi. Hlídka okamžitě vyrazila 
do udané lokality a na místě akti -
vovala AED. Nepřímá masáž srdce 
byla prováděna až do příjezdu ZZS. 
Jednalo se o muže narozeného 

v roce 1967. Na žádost ZZS byla na 
místo přivolána i Policie České re-
publiky. Zásah byl ukončen v 5:30 
hodin. 

Bezdomovec pod vlivem
Bylo přijato telefonické ozná-

mení od občanky města, která 
sdělila, že mají v domě v Plzeňské 
ulici opilého bezdomovce, který 
spí na chodbě a v domě nemá co 
dělat. Na místo byla vyslána hlídka 

Městské policie Varnsdorf, která 
podnapilého muže, po provede-
ní kontroly totožnosti , vykázala 
z místa.

Alarm v akci  
Alarm PCO ZŠ Střelecká, malá 

budova, poplach – loupež v 9:56 
hodin. Na místo vyslána hlíd-
ka MP, která provedla kontrolu 
opláštění budovy a zjisti la, že jsou 
odemčeny hlavní dveře. Strážní-

ci proto kontaktovali pověřenou 
osobu z Městského úřadu Varns-
dorf. Hlídka vyčkala na příjezd 
pověřené osoby, se kterou ná-
sledně prošla celou budovu. Bylo 
zjištěno, že budova má poškozeny 
dvě okna v přízemí. Budova byla 
následně uzamčena a správce bu-
dovy zajisti l zabezpečení rozbitých 
oken před vniknutí m cizích osob. 
Zásah byl ukončen v 10:50 hodin.                                       

Marti n Špička, velitel městské policie  

Varnsdorf     Tři hasičské jednot-
ky byly ve čtvrtek 26. ledna poz-
dě v noci vyslány do Krásné Lípy, 
v ulici Kyjovská hořel karavan ve-
dle rodinného domu.

Hasiči po příjezdu požár rychle 
lokalizovali a zabránili tak rozšíření 
plamenů na dům. Z karavanu také 
vynesli tlakovou lahev. K události  
vyjeli dobrovolní hasiči z Krásné 
Lípy společně s jednotkami HZS 
Varnsdorf a JSDH Rumburk. Proč 
k požáru došlo, to na místo přijel 
zjisti t hasičský vyšetřovatel.
Transport pacienta
Na žádost zdravotníků vyjela 

v neděli 29. ledna ráno profesio-
nální jednotka do ulice Lesní po-
moci s transportem pacienta do 
sanitky.
Pod tí hou sněhu
Na Studánce by v pátek 27. led-

na klidně mohlo probíhat natáče-
ní fi lmu Ledové království 3, fi lma-
ři by ušetřili za zbytečné sněhové 
animace. Ve večerních hodinách 
se odtamtud vráti la profesionální 
jednotka, přes nepříliš frekven-
tovanou komunikaci spadly dva 
zmrzlé stromy. Hasiči je rychle ro-
zřezali a silnici zprůjezdnili.

Týž den v odpoledních hodi-

nách ještě odstranili několik stro-
mů, které se pod tí hou sněhu 
a námrazy naklonily na elektrické 
vedení.
Požár komínu
Dvě hasičské jednotky zasaho-

valy ve čtvrtek 26. ledna v Horním 
Podluží u požáru komínu. Hasi-
či vybrali topeniště a strhli saze 
z komína. Kromě místních dobro-
volných hasičů vyslalo operační 
středisko na místo také varns-

dorfské profesionály.
Nehoda na přejezdu
V úterý 24. ledna dopoledne 

došlo v Rybništi  k nehodě osob-
ního vozidla s vlakem. Železniční 
doprava byla na několik hodin 
zastavena. Vlak se srazil s autem 
okolo půl desáté nedaleko nádra-
ží. K nehodě vyjeli profesionální 
hasiči z Varnsdorfu, dobrovolní 
hasiči v Rybniště a drážní jednot-
ka. Při příjezdu na místo byl řidič 

venku z auta, nikdo se při nehodě 
nezranil.
Zase ten komín
První výjezd profesionální jed-

notky v pondělí 23. ledna vedl do 
Rybniště, společně s tamní dobro-
volnou jednotkou hasiči řešili po-
žár komína. Na druhém výjezdu 
pak varnsdorfští  profesionálové 
spolupracovali s Unimogem dob-
rovolné jednotky, jehož pomoc si 
vyžádali policisté.       Hasiči Varnsdorf

Varnsdorf     Klesající trend po-
kračuje.  Počet  obyvatel  Varns-
dorfu je meziročně opět méně.

Ve Varnsdorfu k 31. prosinci 
2022 žilo celkem 14 677 obyva-
tel, což je o 117 méně než v roce 

2021. Z toho bylo 7 552 žen a 7 
125 mužů. V loňském roce se při-
stěhovalo 226 lidí, což je o pěta-
padesát méně než v roce 2021. 
Zároveň se ale méně lidí odstěho-
valo, konkrétně 309. Potěšujícím 

parametrem je počet narozených 
dětí . Těch se narodilo 125, což je 
jen o šest méně než v roce 2021. 
V uplynulém roce zemřelo celkem 
159 lidí, z toho 70 žen a 89 mužů.

                                                     Tomáš Secký

Počet občanů     14 677
Přistěhováno          226
Odstěhováno          309
Narození                125
Zemřelí           159
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Nový rekord! Občané Varnsdorfu minulý rok odevzdali
v budově městského úřadu 64 kilogramů baterií

Už se staví. V Žitavské ulici roste samoobslužná myčka aut

Použité baterie je možné odevzdat do nádoby v budově městského úřadu; foto ECOBAT

Ve Varnsdorfu roste nová samoobslužná myčka; foto Tixexpress

Varnsdorf     S více než ročním 
zpožděním začala v Žitavské uli-
ci  výstavba  samoobslužné myč-
ky aut.

Spolčenost To & Mi Vdf. spol. 
s r. o., která provozuje síť sa-
moobslužných bezkontaktních 
myček Tixexpress po celé České 
republice, zahájila výstavbu my-
cího centra ve Varnsdorfu. To 
vyroste v těsné blízkosti  marketu 
Penny v Žitavské ulici. „Stavbu 
jsme chtěli zahájit už v roce 2021. 
Nezávisle na naší vůli se někte-
ré věci zkomplikovaly. Téměř rok 
a půl řešil majitel pozemku s cen-
trálou Penny kompenzace sou-
visející se zabráním části  parko-
vacích míst. Ke společné shodě 
došlo až na podzim minulého 
roku, to zase neměla volnou ka-
pacitu nasmlouvaná stavební 
fi rma,“ vysvětlil porodní bolesti  
jednatel společnosti  Miroslav Ba-
čík.

Samotná výstavba začala na 
přelomu roku. „Pokud nepřijde 
nějaké další překvapení nebo ne-
zasáhne vyšší moc, budou staveb-
ní práce pokračovat i přes zimní 
měsíce a v březnu na ně naváže 

montáž technologie. Pracovní 
termín pro otevření varnsdorf-
ské myčky Tixexpress je stanoven 
na 5. dubna 2023,“ doplňuje Ba-
čík. 

Na co mohou motoristé těšit? 
Na 2 mycí boxy s mytí m kartáčem 
z jemných přírodních žíní, 3 mycí 

boxy se zcela bezkontaktním my-
tí m akti vní pěnou, inteligentní 
systém řízení tlaku vody, vyhří-
vané podlahy ve všech mycích 
boxech, placení hotovostí , pla-
tební kartou, zákaznickou kartou 
(s 10% bonusem) a NFC meto-
dami (chytrý mobil, telefon, ho-

dinky), 3 výkonné vysavače, roz-
prašovač pánské a dámské vůně 
na koberečky, lešti dla na vnitřní 
plasty a silikon na pneumati ky 
nebo vnější plasty, čištění ča-
lounění akti vní pěnou, ozonátor 
(dezinfekci interiéru ozonem), 
doplňovač ostřikovačů značko-
vou směsí Carlson, pračku ko-
berečků, lešti čku skla, vnitřních 
plastů a ošetření koženého ča-
lounění, digitální kompresor, mě-
ničku bankovek na mince s inteli-
gentní funkcí vracení kombinace 
bankovek a mincí a funkcí výdeje 
zákaznických karet, 100% biolo-
gicky odbouratelné bezfosfátové 
mycí přípravky zn. Heti x, mimo-
řádně nízkou spotřebu energií 
a vody použití m fotovoltaických 
panelů, tepelného čerpadla, re-
cyklace vody a inteligentního ří-
dícího systému.

V síti  myček Tixexpress bude ta 
varnsdorfská čtrnáctá v pořadí. 
„Její realizace dostala přednost 
před stavbami v Ostravě, Pře-
rově a v Mostě, které jsou letos 
také v plánu,“ dodal Miroslav Ba-
čík.

                                                          Redakce

Varnsdorf      Sběr baterií v bu-
dově městského úřadu se osvěd-
čil  a  zdárně  pokračuje.  Občané 
jich za minulý rok odevzdali rov-
nou 64 kilogramů.

Do sběrné nádoby v budo-
vě Městského úřadu Varnsdorf 
na nám. E. Beneše 470 občané 
v roce 2022 vytřídili 64 kg použi-
tých baterií. Od neziskové společ-
nosti  ECOBAT, která zajišťuje sběr 
a recyklaci baterií v České repub-
lice, obdrželo město osvědčení 
o přínosu pro životní prostředí. 
„Děkuji všem, kteří se do sběru 
zapojili, každé vytříděné kilo se 
počítá. Oproti  předchozím rokům 
jsme zaznamenali pořádný skok. 
V roce 2021 jsme odevzdali 31 kg, 
rok předtí m 28 kg,“ kvituje akti -
vitu obyvatel starosta města Jan 
Šimek.

A proč se vůbec baterie třídí? 
Pokud by baterie skončily v běžné 
popelnici, putovaly by na skládku 
nebo do spalovny. V obou přípa-
dech by se z nich uvolňovaly škod-
livé látky, včetně těžkých kovů. 
Ty by pak znečisťovaly ovzduší, 
půdu, podzemní a povrchové 

vody. Když se baterie odnesou na 
sběrná místa, předejde se těmto 
škodlivým procesům, které se ne-
gati vně podepisují nejen na pří-
rodě, ale i na zdraví lidí. Zároveň 
se díky recyklací získaným dru-
hotným surovinám šetří nerostné 
zdroje a nemusí se životní pro-

středí zatěžovat další těžbou.
Z množství 64 kg baterií se ná-

slednou recyklací podaří získat 48 
kg druhotných surovin. Například 
z tužkových baterií se recyklací 
získává ocel, zinek, mangan, nikl 
a měď. Z dalších typů baterií také 
olovo, kadmium, kobalt a stříbro. 
Tyto suroviny jsou pak využívány 
k výrobě nových produktů využi-
telných například ve stavebnictví, 
dále při výrobě popelnic, oka-
pů, ale třeba i kosmeti ky, šperků 
nebo i hudebních nástrojů.

„Jsme rádi, že touto cestou 
můžeme přispět k ochraně život-
ního prostředí,“ dodal Jan Šimek. 
Seznam dalších sběrných míst 
na baterie ve Varnsdorfu na-
leznete na webových stránkách 
www.mapa.ecobat.cz.

                                                  Tomáš Secký
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Omezení v dopravě. Část Národní ulice uzavře 
na několik měsíců rekonstrukce kanalizace

Varnsdorfská prádelna snižuje energetickou náročnost

Část Národní ulice se pro řidiče uzavřela. Důvodem je rekonstrukce kanalizace; foto Tomáš Secký

Varnsdorf     Na několik měsí-
ců je pro dopravu zcela uzavřena 
část  Národní  ulice  od  náměstí  
E.  Beneše  po  křižovatku  s  ulicí 
Střední.

V pondělí 23. ledna došlo 
k předání staveniště zhotoviteli, 
zahájení stavebních prací začalo 
hned následující den. V ranních 
hodinách přivezl nákladní kamion 
materiál potřebný k rekonstrukci, 
v odpoledních hodinách už došlo 
na první kopnutí  bagrem.

Jde o rekonstrukci stávající ka-
nalizace a o rekonstrukci koncové 
dešťové kanalizace v části  Národ-
ní ulice. Důvodem je nevyhovující 
technický stav daný jejím stářím. 
Během stavby bude rekonstruo-
váno celkem 130 metrů kanali-
zace, z toho 32 metrů kanalizace 
dešťové.

Rekonstrukce kanalizace v  tom-
to úseku je dalším krokem k ná-
sledné revitalizaci přilehlého pro-
storu náměstí . Vzhledem k rozsa-

hu stavebních prací bylo nutné 
uzavřít celou komunikaci v části  
Národní ulice. Řidiče prosíme 
o shovívavost a respektování do-

pravního značení. Objízdná trasa 
vede po okolních ulicích. 

Město Varnsdorf se na akci fi -
nančně podílí a bude hradit re-

konstrukci dešťové kanalizace, 
hlavním investorem jsou Severo-
české vodovody a kanalizace, a.s.

                                    Tomáš Secký

Varnsdorf       Společnost Varns-
dorfská  prádelna,  spol.  s  r.o. 
využila V. výzvy programu pod-
pory Úspory  energie dotačního 
programu OPPIK, podporujícího 
energeti cky  úsporná  opatření 
v  podnikatelské  sféře  pro  rea-
lizaci  modernizace  technolo-
gického  vybavení  prádelny  pro 
snížení  energeti cké  náročnosti  
jejího provozu.

Vedení společnosti  Varnsdorf-
ská prádelna, spol. s r.o. se roz-
hodlo využít této příležitosti  a ve 
spolupráci s odborným poradcem 
SEVEn Energy s.r.o. podalo žá-
dost o podporu na „energeti cky 
úsporný projekt“, jenž zahrnuje 
realizaci souboru opatření zajiš-
ťujících vytěsnění potřeby výro-
by páry z centrálního zdroje díky 
využití  odpadního tepla instalací 
centrálního výměníkového systé-
mu, recirkulačního systému vody 
a výměníkového systému pro 

žehlící linku, a díky obnově 
technologického vybavení prá-
delny, které umožní eliminovat 
centrální výrobu páry a její roz-
vod.

Samotná realizace projektu 
proběhla od srpna 2022 do led-

na 2023. Po dokončení projektu 
se předpokládá snížení ener-
geti cké náročnosti  o více než 
300 MWh za rok ve formě 
úspor nakupovaného zemního 
plynu.

                                          Tisková zpráva 

Výsledky druhého kola volby prezidenta ve Varnsdorfu
Varnsdorf      Novým  preziden-

tem  Češi  zvolili  Petra  Pavla.  Jak 
dopadlo druhé kolo volby prezi-
denta ve Varnsdorfu?

Druhé kolo volby preziden-
ta, které proběhlo ve dnech 
27. a 28. ledna, přilákalo k urnám 
ještě více voličů. V prvním kole do-

sáhla volební účast ve Varnsdorfu 
téměř šedesáti  procent, konkrét-
ně 59,67 %. Ve druhém kole to 
bylo ještě o pár procent více – 
62,74 %. Městský úřad Varnsdorf 
také zaznamenal rekord v zájmu 
o voličské průkazy, těch vydal cel-
kem za obě kola 405.

I v druhém kole mezi voliči ve 
Varnsdorfu vyhrál Andrej Babiš, 
pro kterého hlasovalo 4 216 lidí, 
tedy 57,47 procenta. Petr Pavel, 
celkový vítěz volby, obdržel 3 120 
hlasů, tedy 42,52 %. Ze třinácti  
volebních okrsků vyhrál Petr Pavel 
pouze v okrsku číslo 13 – Studán-

ka, zbytek okrsků ovládl Andrej 
Babiš.

Po sečtení všech okrsků v repub-
lice zvítězil Petr Pavel (3 359 151 
hlasů, 58,32 %) a po Václavu Hav-
lovi, Václavu Klausovi a Miloši Ze-
manovi se tak stane čtvrtým čes-
kým prezidentem.             Tomáš Secký
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Dokument Hranice by slušel České televizi,
znělo po zhlédnutí snímku z diváckých řad 

Příroda je mou velkou láskou, inspirací a zdrojem
energie, říká aromaterapeutka Kateřina Hrazdirová

Varnsdorf              Ve  středu 
25.  ledna  se  v  zaplněném  ma-
lém sále varnsdorfského divadla 
promítal  krátký  dokument  Hra-
nice, na  jehož vzniku  se podíle-
li  studenti   místního  gymnázia 
pod  taktovkou  režiséra  Rudolfa 
Živce,  historičky  Kláry Mágrové 
a dalších pedagogů, za podpory 
členů projektu Svět, kde si  sou-
sedé pomáhají.

„Neziskový projekt Svět, kde 
si sousedé pomáhají působil na 
obou stranách hranice Šluknov-
ského výběžku a zabýval se hlavně 
organizací mezigeneračních se-
tkání, workshopů apod. Myšlen-
ka natočit a zdokumentovat čes-
ko-německé vztahy v této oblasti  
se tedy nabízela už ze samotné 
bilingvní podstaty projektu. Velmi 
zásadní vliv na tento počin měla 
především realizovaná mezigene-
rační setkání, kde mezi sousedy 
docházelo k výměně zkušeností  
a vzpomínek. A právě o zachycení 
vzpomínek šlo v dokumentu pře-
devším,“ říkají samotní členové 
projektového týmu Sousedé.

Dokumentární fi lm z hranice 
Šluknovského výběžku mapuje 
příběh česko-německé hranice 

v proměnách doby. Zachyti l au-
tenti cké vyprávění pamětníků, 
kteří v regionu prožili většinu ži-
vota a sdílejí svoje vlastní zážitky. 
„Při sledování fi lmu Hranice se 
ocitneme v blízkosti  čtyř hlavních 
herců, respekti ve pamětníků. 
Jmenovitě se jedná o Barboru Hil-
debrandtovou, Olinu Richterovou, 
Annu Langr a Jaroslava Hockého. 
Všichni jsou rodáci ze Šluknovska 
a svým vyprávěním vás přenesou 
do časů, kdy nebylo těžké dostat 
se na hranu zákona za velmi ab-
surdních okolností . Například za 
kontaktování svých příbuzných na 
německé straně nebo za převoz za 
hranicemi zakoupeného běžného 
zboží. Podobně laděných vzpo-
mínek zaznamenává Hranice po-
měrně dost a celé dílo je tak velmi 
autenti cké,“ zní na stránkách pro-
jektu. 

Natáčelo se od ledna do června 
loňského roku a vše, co v doku-
mentu je, vytvořila pod odbor-
ným vedením skupina patnácti  
studentů varnsdorfského gymná-
zia. Prošli několika semináři o his-
torii kraje, byli proškoleni, jak se 
pamětníků správně dotazovat 
a poznali techniku natáčení. „Stu-

denti  museli vymyslet otázky, mu-
seli přinuti t zpovídané, aby udrželi 
téma. Někdo stál za kamerou, 
jiný zvučil. Střihu se původně měli 
věnovat také studenti , což se ale 
později ukázalo jako nereálné,“ 
vysvětluje historička a pedagož-
ka Klára Mágrová. Vzniklo mnoho 
hodin materiálu, které do výsled-
né podoby sestříhal Rudolf Živec. 
Ten pochválil a vyzdvihl nadše-
ní místních studentů a skvělou 
spolupráci. Zmínil, že měli velké 
štěstí  na pamětníky, a aniž by 
o to usilovali, v dokumentu vznik-
la i paralela se současným váleč-
ným konfl iktem.

Po promítání v divadle byl pro-
stor na dotazy a mnohé diváky 
zajímalo, co bude s fi lmem dál? 
V plánu je nabídnout ho k promí-
tání po školách v rámci hodin dě-
jepisu, z diváckých řad také zazně-
lo, že by fi lm velmi slušel České 
televizi. Ta už podle slov režiséra 
Rudolfa Živce poslala vyjádření, 
že je to moc pěkně a citlivě uděla-
ný fi lm, akorát je příliš regionální. 
Není ale všem dnům konec, tvůr-
ci se ho snaží dostat i na fi lmové 
festi valy. 

Dokument Hranice měl fi lmo-

vou premiéru v červnu loňské-
ho roku ve varnsdorfském kině 
Panorama, poté byl promítán 
v Krásné Lípě, České Lípě a v plá-
nu jsou i další kina v širším okolí. 
Den před promítáním v divadle, 
v úterý 24. ledna, měl na němec-
ké straně premiéru jejich doku-
ment se stejným tématem života 
na hranici, vytvořený také v rámci 
projektu Sousedé. Tam se ale na 
natáčení podílely menší děti  ze 
skupiny Filmkids Valtenbergwich-
tel a zpracování dokumentu je tí m 
pádem odlišné. V současné chvíli 
se čeká se na překlad ti tulků, aby 
se fi lmy mohly promítat společně.

Projekt Sousedé, který fi lm vy-
tvořil, aktuálně hledá mediální-
ho partnera pro jeho další šíření. 
„V dnešní nelehké době je nutné 
si historické přešlapy stále připo-
mínat a odvysílání Hranice se tak 
jeví jako vhodná příležitost. Vždyť 
odkud lépe čerpat inspiraci a po-
učení, než ze skutečných vzpomí-
nek našich dědů a babiček,“ do-
dává tým projektu. Pokud se ve 
Varnsdorfu promítání dokumentu 
Hranice opět uskuteční, neváhej-
te, určitě stojí za zhlédnutí .

                                                 Barbora Hájková

Varnsdorf            Pro  další  roz-
hovor  jsme  se  vypravili  za  Ka-
teřinou  Hrazdirovou,  která  se 
věnuje  aromaterapii,  masážím, 
refl exní terapii, Reiki, józe, Lesní 
mysli  a  Kolibové  balanční  tech-
nice.

Pokud jste o některých poj-
mech slyšeli poprvé, nezoufejte. 
My také. Přinášíme vám podrob-
ný přehled toho, čemu se Kate-
řina Hrazdirová už několik let ve 
Varnsdorfu věnuje. Kateřina vy-
rostla ve Varnsdorfu a ve svých 
dvaceti  letech odešla do Prahy. 
V Praze žila přes dvacet let, ale 
o víkendech často jezdila domů, 

do přírody, načerpat energii 
a odpočinout si. Zpočátku se sem 
vracela sama, ale později i s rodi-
nou. „Postupně jsem si uvědomi-
la, že i když mám Prahu moc ráda, 
moje kořeny jsou tady na severu. 
Před pěti  lety jsem se proto vráti la 
‚domů‘ a je mi tady moc dobře,“ 
přiznává.

Vím, že jste odmaturovala na 
Střední zdravotnické škole v Ústí  
nad  Labem,  poté  jste  vystudo-
vala  Přírodovědeckou  fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze, obor 
Ochrana životního prostředí. Co 
vás vlastně přivedlo k aromate-
rapii, Reiki a józe?

Co mě přivedlo k józe, už asi ani 
nepamatuji, je to už hodně dlou-
ho, co jsem s jógou začala. Nejspíš 
mě přilákalo spojení péče o tělo i o 
mysl v jedné akti vitě.  Protože prá-
vě tohle je na józe úžasné.

Aromaterapii jsem objevila 
během rodičovské dovolené, když 
jsem hledala něco přírodního, čím 
bych řešila různé bolístky svých 
synů a velmi rychle mě doslo-
va pohlti la. Začala jsem chodit 
na různé kurzy, a nakonec jsem 
absolvovala dvouleté studium 
aromaterapie na Insti tutu aro-
materapie v Praze. Studium aro-
materapie mi doslova převráti lo 

život, jako by se na mé cestě ži-
votem přehodila výhybka. Reiki už 
potom přišlo samo, jednoho dne 
na mě to slovo doslova zablikalo 
a já chtěla zjisti t, co to je.

Když jsem se vracela do Varns-
dorfu, logicky mě napadlo, že 
se aromaterapií chci zabývat 
i profesně, protože to je to, co mě 
nejvíc baví a naplňuje. Svět éte-
rických olejů je fascinující, voňavý 
a velmi účinný. Aromaterapií lze 
lidem ulevit při mnoha obtí žích, 
ať už jsou rázu fyzického nebo du-
ševního.  A když vidím spokojený 
a šťastný výraz svých klientů, je to 



6

(dokončení ze str. 5)

Zprávy 5/2020

Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,

volejte 417 545 142ÚMRTÍ

Společnost 14/2018Zprávy 5/2020SpolečnostZprávySpolečnostZprávy 14/20185/202014/20185/2020Zprávy 3/2023

Kateřina Hrazdirová; foto soukromý archiv

Telefon
+420 605 541 023

Webové stránky
www.katerinahrazdirova.cz

Facebook
Kátma Kátma

Příroda je mou velkou láskou, inspirací a zdrojem
energie, říká aromaterapeutka Kateřina Hrazdirová

pro mě největší odměna za moji 
práci.

Nabízíte  holisti ckou  aroma-
terapeuti ckou  masáž  a  refl exní 
terapii. Co si pod tí m úplný  laik 
může představit?

Holisti cká aromaterapeuti c-
ká masáž je nejkomplexnějším 
ošetřením těla i duše. Využívá 
nejen znalosti  anatomie, ale 
také znalosti  akupresurních bodů 
a energeti ckých drah tzv. me-
ridiánů, kterými proudí v těle 
energie.  Éterické oleje vybrané 
na míru každého klienta naředě-
né mandlovým olejem pronikají 
pokožkou až do krevního řečiště 
a pomocí čichu až do mozku. Kom-
pozice tak pracuje nejen na úrovni 
fyzického těla, ale i na úrovni du-
ševní, takže pomáhá odstranit ne-
jen fyzické potí že, ale podporuje 
i psychickou rovnováhu.

Refl exní terapie je založená 
na poznatku, že na chodidlech 
se nacházejí nervová zakončení, 
která mají vztah k našim orgá-
nům. Všechny orgány nebo části  
těla mají tedy svoje refl exní místo 
(refl exní plošku) na chodidlech.  
Refl exní terapií dokážeme jednak 
sti mulovat, pokud orgán pracuje 
nedostatečně a potřebuje dodat 
energii, nebo naopak uklidnit, je-
li ve stavu akutního zánětu nebo 
bolesti .

Pro  koho  jsou masáže  vhod-
né?  Je  zde nějaká kontraindika-
ce?

Obě techniky jsou vhodné té-
měř pro každého, ať už jako pre-
vence různých obtí ží, nebo když 
různé obtí že přijdou. Nejčastěji 
chodí klienti , kteří si potřebu-
jí odpočinout, ulevit od stresu 
a napětí , mají bolavá záda nebo 
jiné části  těla, časté bolesti  hlavy, 
jsou unavení a cítí  se vyčerpaní.  
Kontraindikací (tj. stavem, kdy se 
masáže nedoporučují) všech ma-
sážních technik jsou  horečnaté, 
infekční nebo akutně zánětlivé 
onemocnění, stav po nedávné 
operaci, onkologická onemocně-
ní.  

Reiki (léčivá energie) oproti  

tomu žádné kontraindikace nemá, 
je vhodné pro kohokoli v jakémkoli 
stavu, od miminek až po seniory.

Mohli  jsme  se  s  vámi  potkat 
při  různých akcích, kde  jste byla 
se svou aromaterapeuti ckou díl-
nou. Jaké prospěšné efekty mají 
vhodně  zvolené  vůně?  Jak  se 
s nimi dále pracuje?

Vůně jsou mocné čarodějky, 
dokážou nám téměř okamžitě 
zlepšit náladu, ulevit od stresu 
a napětí , ovlivňují a léčí i naše fy-
zické tělo. Řada éterických olejů 
má anti bakteriální a anti virové 
účinky, některé podporují imu-
nitu, jiné zase koncentraci. Jsou 
oleje, které nám pomáhají zůstat 
vzhůru, jiné nás spolehlivě uspí. 
Proto ráda míchám klientům růz-
né přípravky, které jim pomáha-
jí s tí m, co právě potřebují. Lze 
připravit masážní olej, který si 
klient vtí rá do pokožky, inhalační 
tyčinku nebo malý parfémek v roll-
onu.

Jste  také  instruktorkou  jógy, 
kde  se  s  vámi  případní  zájemci 
mohou vídat na lekcích? Mohou 
přijít i úplní začátečníci?

Jógu cvičím v tělocvičně varns-
dorfského bazénu v úterý od 17:00 
hodin, ve čtvrtek od 8:15 hodin. 
Lekce jsou vhodné i pro úplné za-
čátečníky. Jóga toti ž není o složi-
tosti  a dokonalosti  prováděných 
technik, ale o tom, že techniku 
provádím způsobem, který odpo-
vídá mým momentálním potře-

bám (i možnostem).
Nabízíte i jógu pro onkologic-

ky nemocné, jak se tyto lekce liší 
od těch „klasických“?

Lekce jógy pro onkologicky ne-
mocné jsou fyzicky nenáročné, 
jde o kombinaci jemného fyzic-
kého cvičení, dechového cvičení 
a vizualizace. Lekce jsou uzpůsobe-
né individuálním potřebám klien-
tů, klienti  na ně docházejí tak 
dlouho, dokud nezískají sílu jít na 
„normální“ lekci. Tyto lekce jsou 
zdarma a v současné době jsou 
hrazeny z fi nančního příspěvku 
Teplárny Varnsdorf, a.s.

Z  vašeho  portf olia  se  dozví-
dám,  že  jste  nedávno  absolvo-
vala  instruktorský  kurz  Lesní 
mysli.  Co  na  případné  zájemce 
ve workshopu čeká?

Na workshopu Lesní mysli čeká 
účastníky kratší výlet do lesa, 
představení fi nského konceptu 
Lesní mysli, seznámení s léčivými 
účinky lesa a krátká jednoduchá 
cvičení. Cvičení či spíše akti vity 
nás vedou k bytí  v přítomnosti , 
pomáhají nám zapojit všech-
ny naše smysly, udržet si životní 
rovnováhu, posílit pocit sebe-
hodnoty, hledat vlastní potenciál 
a posilují schopnost vidět život 
z té lepší stránky. Nedílnou sou-
částí  každého workshopu je 
i téma vděčnosti , jde o to uvě-
domit si, že vždycky máme 
v životě něco, za co můžeme být 
vděční. 

Nově  se  také  věnujete  Koli-
bové  balanční  technice,  která 
pomáhá roztáhnout celý svalový 
korzet  a  povolit  stažená  místa 
v  těle.  Jak  takové  sezení  probí-
há?

Kolibové balanční technika 
pomáhá při různých akutních 
i chronických bolestech pohybo-
vého aparátu. Probíhá vleže na 
břiše na masážním lehátku, te-
rapeut ošetřuje tlakem speciální 
body na těle klienta. Tělo se po 
ošetření uvolní, natáhne, rozprou-
dí se energie, krev i lymfa, klient 
se může nadechnout z plných plic 
a cítí  uvolnění celého těla. Pra-
cuje se nejdříve na jedné a pak 
na druhé straně těla. Klienti  už 
po ošetření jedné poloviny těla 
cítí  podstatný rozdíl mezi ošet-
řenou a neošetřenou polovinou. 
Účinky metody vydrží 6 až 12 mě-
síců.

Jak  trávíte  svůj  volný  čas, 
máte nějakého koníčka? Věnuje-
te se ještě nějakým dalším akti -
vitám?

Volný čas je pro mě velmi důle-
žitý, bez toho bych nemohla dělat 
to, co dělám. Ráda chodím do pří-
rody, sbírám léčivé byliny, cestu-
ji, fotografuji, cvičím jógu a taky 
s kamarádkou Klárou pořádám 
několikrát do roka Swap (výměn-
ný bazárek oblečení) ve varns-
dorfském divadle. Když mi zbu-
de ještě nějaká chvilka, chodím 
pomáhat na Komunitní zahradu 
ve Varnsdorfu. Část mého vol-
ného času také věnuji vzdělá-
vání, protože se ráda dozvídám 
a učím nové věci. Na závěr bych 
ráda poděkovala za rozhovor 
a budu se těšit na případná setká-
ní.

                                        Barbora Hájková
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Úmrtí v lednu

Alžběta Sulová 81 let

Dagmar Jančeková 68 let

Karel Firsov 87 let

Květa Nykodýmová 91 let

Olga Hocková 74 let

Marta Kaufmanová 86 let

Jana Dunajová 51 let

Ivana Vokálková 65 let

Božena Benčíková 92 let

ÚMRTÍ

Dne 10. února vzpo-
meneme deváté 
smutné výročí úmrtí 
pana Miroslava Ště-
tiny. Za vzpomínku 
děkuje dcera Mirka 

s rodinou. Říkáte si, jak čas letí, životem se 
plavíte, už jste spolu půl století, zla-
tou svatbu slavíte. Vaše láska ať dál 
vzkvétá i po další společná léta.

Dne 17. února oslaví zlatou svatbu 
Jiří a Libuše Doubravovi. Mnoho 
zdraví a štěstí do dalších let přeje 
celá rodina.

Dne 5. února uply-
nuly dva smutné 
roky, co nás opustil 
pan Roman Barták. 
S láskou stále vzpo-
mínají přítelkyně 
Jana, Lucie a Mi-

chal s rodinami, maminka s přítelem 
a ostatní příbuzní.

Dne 13. února by 
paní Anna Belančí-
ková oslavila 100. 
narozeniny. S láskou 
v srdci věnujme jí 
tichou vzpomínku. 

Děti Jan, Irena, Eva a Heidi s rodi-
nami.

 
   
11.-12.2.2023 
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298

18.-19.2.2023     
MDDr. Bolfí k Ondřej  
Varšavská 1863/7 , Děčín VI  
Tel. 412 535 930

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Svozy pytlového tříděného odpadu    
    16.02. a 23.02.2023 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

Taneční škola STYL Varnsdorf:
Taneční páry sklízí úspěchy

KČT Varnsdorf bilancuje
Turisté uspořádali 63 akcí

KRUH PŘÁTEL 
MUZEA 

VARNSDORF

KČT Varnsdorf na výroční schůzi; foto KČT Varnsdorf

Varnsdorf      Již několik let fun-
guje při taneční škole STYL Varns-
dorf  Seniorský  hobby  klub  ta-
nečníků, kteří pravidelně dvakrát 
týdně  trénují  soutěžní  společen-
ské  tance  tzv.  Standardní  (STT) 
a Lati nsko-americké (LAT).

Logickým vyústěním tréninků je 
pak účast na tanečních soutěžích, 
ať již v rámci Svazu učitelů tance, 
nebo Českého svazu tanečního 
sportu v různých soutěžních tří-
dách. V současnosti  jsou v klubu 
4 akti vní páry. Manželé Alexandr 
a Renata Ivanovi z Jiříkova - tř. E, man-
želé Jaroslav a Adéla Macháčkovi 
z Dolního Podluží - tř. D, manželé 
Jiří a Miluše Vytlačilovi z Rybniště - 
tř. C a Zdeněk Pleva (Šluknov) + Ka-
teřina Tomeková (Varnsdorf) -tř. B. 

Všechny páry mají za sebou 

účasti  na soutěžích a mnohdy 
s výborným výsledkem. Manželé 
Vytlačilovi například i při účas-
ti  na soutěži v Německu. V roce 
2022 se v Jičíně umísti li 2x na 
4. místě ve STT i LAT. Macháčko-
vi se zase umísti li na Mistrovství 
SUT v Pardubicích na 3. místě 
v LAT a 6. místě ve STT. Koncem led-
na letošního roku ve Chvaleti cích 
vyhráli soutěž v LAT Seniorů I. i II. 
a ve STT získali 2x 3. místo.

„Trénujeme úterý a čtvrtek od 
18 hodin v tělocvičně SOŠ v ulici 
Karolíny Světlé. Zveme zejména 
dřívější tanečníky do našeho Hob-
by klubu seniorů. Na podzim po-
čítáme opět s konáním Tanečních 
pro dospělé – přijďte,“ zve zájem-
ce taneční škola STYL Varnsdorf.

                                                STYL Varnsdorf

Varnsdorf        Na  výroční  člen-
ské schůzi KČT Varnsdorf konané 
21. ledna turisté zhodnoti li uply-
nulý rok.

Během něho uskutečnili 63 
akcí, kterých se zúčastnilo 739 lidí 
a nachodili 6 375 kilometrů. Výš-
lapy turistů směřují do širokého 
okolí, které nabízí řadu krásných 
míst. „Navštěvujeme Lužické hory, 

Jizerské hory, Český ráj či soused-
ní Německo. Také s německými 
turisty uskutečňujeme společný 
výlet. Dále se zúčastňujeme růz-
ných akcí ostatních klubů KČT 
ve Šluknovském výběžku. Všem, 
kteří milují turisti ku, přeji krásný 
a pohodový rok, hodně šťastných 
našlapaných kilometrů,“ říká Ire-
na Uličná.                       KČT Varnsdorf

Pátek 17. února v 18.00 hod. 
v Městském divadle Varnsdorf
NAD DOBOVÝMI FOTOGRAFIE-
MI VARNSDORFU (IX)
Významné události  v dobách krás-
ných i méně krásných. Besedou 
s promítáním fotografi í provede 
Mgr. Josef Rybánský. 
Vstupné: 20 Kč, pro členy KPMV 
zdarma.

Podrobnosti  o akcích KPMV získá-
te na webových stránkách
htt p://muzeum.varnsdorf.cz 
a na tel. č. 412 334 107.
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3/2023 Sport

Futsalisté skončili druzí. V play-off narazí na Zlín 

Tour de Feminin se exkluzivně otevře amatérům

Volejbal: Mládežnické soutěže jsou v plném proudu

Varnsdorf      Tým Futsal Varns-
dorf má  v  rámci  Celostátní  ligy 
sálové kopané po základní části . 
Nováček soutěže jí zvládl ve vel-
kém stylu. Zakončil ji na druhém 
místě, na vítězný Rudolfov ztra-
ti l dva body. 

Předposlední turnaj pořádal 
Varnsdorf na domácí půdě. Na-
konec sehrál pouze jeden zápas. 
„Bohužel se náš domácí turnaj 
neobešel bez komplikací. V týdnu 
se z důvodů epidemie omluvilo 
mužstvo Bombarďáků Větřní. Je-
jich zápas se zkontumoval v náš 
prospěch poměrem 5:0, což nám 
zajisti lo nejhůře třetí  místo po 
základní části ,“ prozradil Marcel 
Mikolášek, trenér a vedoucí celku 
Futsal Varnsdorf.

Ve druhém utkání na varnsdorf-
ský výběr čekal rozjetý Rudolfov. 
Vedoucí tým celé soutěže ukázal 
své kvality a pořadatelský tým 
porazil 6:2. „V úvodu jsme nepro-
měnili vyložené šance, soupeř se 
naopak dostal po naší chybě do 

vedení. Ve druhém poločase už 
Rudolfov dominoval, donuti l nás 
k chybám v rozehrávce, které 
s přehledem proměňoval. Musí-
me uznat kvalitu soupeře, který 
nám otevřel oči,“ přiznal Mikolá-
šek. Obě trefy domácích obstaral 
Miloslav Kučera.

S vědomím, že může Varnsdorf 
po základní části  skončit nejhů-
ře na třetí m místě, odcestoval 
k poslednímu turnaji do Otro-

kovic. „Ani odjezd na poslední 
kolo základní části  do Otroko-
vic se neobešel bez komplikací. 
V týdnu přišly nějaké omluven-
ky a na sraz nedorazil nomino-
vaný hráč. Tak jsem se musel 
obléci do dresu i já,“ podotkl Mi-
kolášek. 

„V prvním zápase nás čekalo se-
veročeské derby s Jilemnicí, která 
ještě bojovala o účast v play-off . 
Byla to estráda v zahazování šan-

cí. Poločas tak skončil 1:1 místo 
toho, abychom 5:1 vedli. Nako-
nec jsme po brankách Bulejka, 
Rybáře a Šolce vyhráli 3:1 a Ji-
lemnice přišla o šanci postoupit 
do vyřazovacích bojů a sezóna 
pro ni skončila. Ve druhém zápa-
se nás čekal domácí tým Futsal 
Zlín. Naše odhodlání a silná vůle 
ho vyhrát slavila úspěch, proto 
jsme po brankách Pelešky a Šolce 
zvítězili 2:0,“ usmíval se Mikolá-
šek.

Zisk šesti  bodů posunul Varns-
dorf na druhé místo, protože 
pražský Chemcomex zaváhal. 
V play-off  znovu narazí na Zlín. 
„První zápas se odehraje 11. úno-
ra od 19 hodin ve varnsdorfské 
sportovní hale, kam vás srdečně 
všechny zveme. Pak pojedeme 
18. února na odvetu do Zlína. 
Může nás ale čekat i třetí  zápas 
a to případně 25. února od 18.30 
hodin opět ve Varnsdorfu,“ dodal 
Mikolášek.                            

                                                        Redakce

Miloslav Kučera (vlevo) během souboje v zápase proti  Rudolfovu; foto Tomáš Secký 

Krásná  Lípa    Nadcházející 
34. ročník mezinárodního etapo-
vého závodu žen v cyklisti ce Tour 
de Feminin, který se bude konat 
25. – 28. května 2023 v Českém 
Švýcarsku  a  jeho  okolí,  přináší 
novinku  v  podobě  paralelního 
hobby  závodu,  jenž  bude  kopí-
rovat  etapy  hlavního  závodu. 
Úvodní ročník akce pro nadšence 

i  zdatné  cyklisty  je  zatí m  jediný 
svého druhu v Česku.

Amatérský závod dostává jmé-
no Bohemia Swiss Tour a půjde 
o možnost pro cyklisty vyzkoušet 
si všechny trasy a etapy populární 
Tour de Feminin. „Závodníka po-
stavíme na start totožných etap, 
jako máme přichystané pro ženský 
závod. Ti, kdo se postaví na start 

Bohemia Swiss Tour, budou moct 
zažít atmosféru velkého profesio-
nálního závodu. Neméně zajíma-
vá může být také možnost využít 
kompletní zázemí profesionálního 
týmu,“ vysvětluje předseda orga-
nizačního výboru Jan Novota.

„Bohemia Swiss Tour tu bude 
pro ženy i muže, je to otevřená 
a jedinečná možnost pro cyklisty 

z celého světa. Máme ale omeze-
nou kapacitu, proto nás nezapo-
meňte sledovat, ať vám neunikne 
vhodná chvíle k registraci,“ dodá-
vá ředitelka závodu Simona Davíd-
ková. 

Více podrobností  bude zveřej-
něno na webové stránce závodu 
www.tourdefeminin.com.

                                                Tisková zpráva

Varnsdorf          Začátkem  ledna 
se opět naplno rozběhly mládež-
nické  soutěže  ve  volejbale,  ve 
kterých  bojují  celky  TJ  Slovanu 
Varnsdorf.

Kadetky odstartovaly rok 2023 
turnajem na domácí palubovce. 
Před domácím publikem děvčata 
bojovala proti  Ještědské a Bižu-
terii Jablonec. V obou zápasech 
byly soupeřky silnější jak na po-
dání, tak na přihrávce. Varnsdorf-
ským děvčatům tentokrát dě-
lal problém útok, a tak děvčata 
po vánoční pauze nedokázala 

navázat na podzimní formu a sou-
peřkám podlehla shodně dvakrát 
2:0. 

Starší žákyně odjely do Liber-
ce na Duklu. Družstvo oslabe-
né marodkou bylo doplněné 
o mladší žákyně. Na děvčata čekal 
na Dukle těžký úkol, a to udržet 
druhou výkonnostní ligu, a tí m 
i střed tabulky. V prvním zápase 
si dokázala poradit s Vrtulemi 
Frýdlant, tí m družstvo splnilo 
hlavní úkol dne – vyhrát 2:0 a 
udržet ligu. V dalších zápasech 
podlehly soupeřkám z Mnichova 

Hradiště a Nového Boru shodně 
2:0

Mladší žákyně mají svou soutěž 
rozdělenou na čtyřkový a šestko-
vý volejbal. Ve čtyřkovém volejba-
le hrají celkem 4 družstva TJ Slo-
vanu Varnsdorf. Soutěž funguje 
jako úžasná příprava na volejbal 
šestkový, hraje se turnajovým 
systémem, na 3 výkonnostní ligy. 
Všechna varnsdorfská družstva se 
pohybují ve všech ligách, sbírají 
zkušenosti  a zážitky.

Další soutěží mladších žákyň 
je soutěž šestková. Během pod-

zimu proběhla dvě kola, kde hrál 
každý s každým. V konkurenci 8 
týmu z Libereckého kraje obsadila 
v základní části  děvčata celkové 
4. místo. Tím si zajisti la účast v jar-
ní nadstavbě v první skupině. Jaro 
tak odehrají v bojích o celkové 
1. až 4. místo. Děvčata již teď sbí-
rají cenné zkušenosti  v soutěži 
starších žákyň a připravují se tak 
na březnovou kvalifi kaci na Mis-
trovství ČR mladších žákyň, kde 
prověří své dovednosti  s týmy 
z celé republiky.

                                Michaela Damnitzová
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Fotbalistům první prověrka výsledkově vůbec nevyšla

OST Varnsdorf: Siláci už vyhlíží novou sezónu

Hokej: Vikingové utekli z posledního místa 

Varnsdorf    Druholigoví  fot-
balisté  Varnsdorfu  otevřeli  zá-
pasovou  část  zimní  přípravy 
porážkou,  když  doma  poměrně 
nečekaně  podlehli  vedoucímu 
celku divize, tedy rezervě Slova-
nu Liberec 1:2. Rovněž pro hosty 
šlo o vůbec úvodní herní prověr-
ku.

Zápas se hrál za mrazivého po-
časí v Kotlině na hřišti  s umělým 
povrchem. Branky padaly až po 
změně stran. Za hosty se prosa-
dili střídající hráči Filip Papoušek 
a Ondřej Valenta, za domácí se 
trefi l Matyáš Vachoušek.

„Zápas jsme nezvládli. Bohužel. 
Samozřejmě jsme měli potvrdit 
roli favorita a zvítězit. To se nám 
nepovedlo. Liberečtí  mladíci hráli 

výborně a zaslouženě vyhráli. Pro 
nás je to ponaučení do příští ch 
zápasů, že takhle ne,“ řekl pro 
klubový web důrazně očividně 
nespokojený trenér Miroslav Ho-
leňák, jenž má z minulosti  právě 
k Liberci silný vztah.

„Utkání se mi hodnotí  špatně. 

Musím říct, že nám to vůbec ne-
vyšlo. První půle nebyla dobrá, 
v té druhé jsme sice dali gól, ale 
bohužel i dva dostali. Nezvládli 
jsme to jak herně, tak výsledko-
vě. Kluci z Liberce hráli dobře, byli 
nepříjemní. Byl to první zápas pří-
pravy. Tohle se už nebude opako-
vat. Už se budeme jen zlepšovat 
a na první ligové kolo budeme při-
praveni,“ prohlásil obránce Marek 
Richter.

Liberecká rezerva v podzimní 
části  prohrála v divizní skupině 
C jediný zápas. Formu si tedy pře-
nesla i do přípravy. „Šlo o příprav-
né utkání, takže jsme protočili 
hodně hráčů a soupeř také. Mys-
lím si, že se hrál docela slušný fot-
bal. Na nízkou teplotu a sníh bylo 

opravdu k vidění kvalitní utkání. 
Výrazně jsme se zlepšili opro-
ti  létu, kdy jsme tu prohráli 0:5 
a pomalu jsme se nedostali ani za 
půlku,“ řekl trenér liberecké party 
Josef Petřík.

A jak zápas viděl? „Myslím si, že 
Varnsdorf byl šedesát minut mír-
ně lepší a vytvořil si o jednu dvě 
brankové šance víc, od 60. minuty 
jsme ale začali být mírně nebez-
pečnější a po bojovném průběhu 
a výkonu jsme vyhráli. Nemůžu 
říct, že zaslouženě, ale určitě se 
z vítězství radujeme,“ dodal Pet-
řík.

V sobotu 4. února sehrál doma 
Varnsdorf další přípravné utkání 
proti  rezervě Teplic.  

                                               Redakce

Varnsdorf          Oddíl  silového 
trojboje  Varnsdorf  ve  své  pat-
nácti leté  historii  zaznamenal 
díky  svým  členům  řadu  vyni-
kajících  úspěchů,  evropských 
i světových rekordů a získal řadu 
dalších ocenění. 

V letošním roce tomu snad ne-
bude jinak. „V plánu závodů není 
zahrnuto mistrovství Evropy ve 
Skotsku, které je fi nančně celkem 
náročné. Jako kompenzace při-
chází vhod tuzemský mezinárodní 

pohár s názvem GPC World Cup 
V4, což je obdoba bývalého Kar-
patského poháru, kde náš oddíl 
taktéž v minulosti  sbíral cenné 
kovy. Otazník stále visí nad účas-
tí  na MČSR v benchpressu, které 
se letos koná na Slovensku. Zcela 
jistá ovšem je účast na mistrov-
ství světa v Maďarsku. Nejvíce 
medailí oddíl vždy přivezl z mrtvé-
ho tahu, který se opět uskuteční 
ve Vrchlabí, kde naše trojbojařská 
sezóna 2023 skončí,“ přiblížil plá-

ny Jan Pianka z OST Varnsdorf.
Tradiční velkou oporou bude 

pro oddíl Matěj Syrovátka, který 
stále patří mezi nejlepší trojbo-
jaře nejen v České republice, ale 
také ve světě. „Letos budeme mít 
ve svých řadách tři soutěžící, kteří 
stále navštěvují druhý stupeň zá-
kladní školy. Syna našeho leti tého 
matadora Daniela Pianky doplní 
jeho druhý syn Richard Pianka. 
K nim se přidá jejich kamarád 
Štěpán Král. Za náš oddíl nastou-

Jiøí Pavlù DiS
technik

e-mail: pavlu@termi.cz
mobil: 602 143 746
telefon: 412 371 407
fax: 412 371 873

Termi s. r. o.
Pohranièní stráže 2047
407 47 Varnsdorf
www.termi.cz

Topení, voda, odpady, plyn,elektro
Termoregulace, Kotelny

Mìøení a rozúètování tepla, studené a teplé vody 
Stavební práce, Zateplování budov
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pí taktéž Zdeněk Marvan a Klára 
Haičmanová, kteří za sebou mají 
taktéž úspěšnou sezónu. Velký 
návrat se očekává taktéž od zmí-
něného Daniela Pianky,“ upřesnil 
Jan Pianka. 

S výhledem na přípravu a na 
soutěžní kalendář je patrné, že 
absence na mistrovství Evropy 
neznamená absolutně žádný vý-
padek a sezóna, jako taková, bude 
opět ve všech směrech náročná.

                                              OST Varnsdorf

Varnsdorf        Hokejisté  zapsali 
v  novém  roce  dvě  vítězství 
a  utekli  z  posledního  místa 
v krajské  lize mužů Libereckého 
kraje. 

Nový rok odstartovali těsnou 
výhrou 2:1 na ledě Lomnice nad 
Popelkou, kde uspěli po brankách 
Matějky a Fojta. Výborný výkon 
předvedl také brankář Petr Kácha. 
Pak Vikingové nestačili na tehdej-
šího lídra z Jičína. V první třeti ně 
ještě domácí drželi s favoritem 
krok, Rubeš dokonce vyrovnával 

na 2:2. Pak už ale branky stříle-
li jenom hosté. Druhou část hry 
vyhrál Jičín 7:0, nakonec slavil jas-
nou výhru 11:2. 

Poměrně důležitou dohrávku 
proti  České Lípě, které se mohl 
přiblížit, Varnsdorf také nezvládl. 
V utkání, ve kterém padlo přes 
140 trestných minut, nakonec 
Lípa slavila jasnou výhru 5:0. 

V rámci 17. kola zajížděli varns-
dorfští  hokejisté na led Frýdlan-
tu. Byl to zápas o poslední místo 
v tabulce. Hosté po dvou trefách 

Matějky a jedné brance Vaňka 
vedli v průběhu druhé třeti ny 
3:1. Domácí ale dokázali srovnat. 
V 52. minutě pak rozhodl o cenné 
výhře Varnsdorfu Veselý. 

Naposledy se Varnsdorf po-
stavil proti  Turnovu, kde mohl 
jenom překvapit. Utkání tak tro-
chu kopíroval zápas s Jičínem. 
Varnsdorf držel krok opět v prv-
ní třeti ně, kdy byl stav 2:2. Jenže 
v té druhé dostal zase sedm branek 
a Turnov nakonec vyhrál drti vě 
13:3. 

V sobotu 4. února hrál Varns-
dorf v České Lípě o naději dotáh-
nout se ještě na čtvrté místo v ta-
bulce.

Základní část zakončí 12. února 
doma proti  Lomnici nad Popel-
kou. 

Tabulku krajské ligy vede Tur-
nov, bod před druhým Jičínem. 
Varnsdorf je pátý. Na čtvrtou 
Českou Lípu ztrácel čtyři body, na 
poslední Frýdlant měl pěti bodový 
náskok.

                                                  Tomáš Secký


