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Jarní počasí přilákalo na start Silvestrovského 
běhu a závodu horských kol 250 závodníků

Jarní počasí přilákalo nejen běžce a cyklisty, ale také početnou skupinu fanoušků, která vytvořila skvělou kulisu; foto Daniel Jonáš

Varnsdorf     Poslední den mi-
nulého roku patřil ve Varnsdorfu 
tradičně Silvestrovskému běhu  
a závodu horských kol. Po dvou-
leté pauze způsobené korona-
virem se běh konal již po šesta-
padesáté, na kolech se jelo po 
pětadvacáté.

Silvestrovský běh má ve Varns- 
dorfu dlouholetou tradici  
a v České republice se řadí mezi 
ty s nejdelší tradicí. Jen málokdo 
mohl v roce 1964 tušit, jakou ob-
libu závod mezi obyvateli města 
získá. To se potvrdilo i v posled-
ní den v roce. Příznivé, ba do-
konce jarní počasí pohybující se 
kolem deseti stupňů přilákalo 
na startovní čáru 250 závodní-
ků, z toho bylo 45 cyklistů. Na 
všechny účastníky čekalo i drobné  
občerstvení v podobě obložené 
bagety.

Kategorii Benjamínci dív-
ky ovládla Bára Šeráková, mezi 
chlapci zazářil Aleš Pretsch. Pr-
venství v kategorii Školáci získala 
Stela Burešová, z chlapců Dalibor 
Jan Godla. Michaela Vohanková 
zase excelovala v kategorii Pří-
pravka dívky, mezi chlapci Valde-
mar Bělič. V kategorii žákyň F11 
v běhu na 600 vyhrála Zuzana 
Nejedlá, v kategorii F13 Sofie Ma-

tras. Mezi nejmladšími žáky na 
trase 600 metrů všem utekl Teo-
dor Bělič, na 800 metrů zase Filip 
Hanzalík.

V běhu na jednu míli ovládl ka-
tegorii M15 Ondřej Fúsek, M49 
Michal Šandera, M50 Zdeněk 
Bufka, F34 Daniela Forgáčová, 
F35 Veronika Roudnická. Pětikilo-
metrovou trať nejrychleji zvládli 
v kategoriích F34 Veronika No-
votná, F44 Veronika Rodnická, 
F45 Marcela Richterová, M39 

Vojtěch Zahradník, M49 Michal 
Šandera, M59 Arnošt Haufert  
a M60 Zdeněk Bufka.

Mezi cyklisty na 3 závodní okru-
hy zvítězili v kategoriích MZ Ště-
pán Hurák, M99 Karel Bezchleba, 
Z39 Adéla Veselková, Z99 Šárka 
Valachová. Šest okruhů nejrychle-
ji zajeli v kategoriích MJ Filip Bou-
zek, M39 Martin Kout, M49 Jan 
Novota a M59 Jan Boczan. 

Během sportovního dopoledne 
nechyběl ani vložený závod hodu 

válečkem a kládou. Krátce po po-
ledni se již všichni postupně rozu-
tekli do svých domovů a připravo-
vali se na příchod nového roku. 
Cyklisté ještě zamířili do nedaleké 
restaurace, kde proběhlo tradiční 
vyhlášení tomboly a Poháru CC 
Varnsdorf.

Kompletní výsledkový servis 
z běžeckého i cyklistického zá-
vodu je dostupný na webových 
stránkách města.

                                                 Tomáš Secký
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Silvestrovská noc: Hasiči zasahovali u dvou menších požárů

Do vězení se mu nechtělo, trest ho nakonec nemine
Rumburk    Na jednatřiceti le-

tého muže z Varnsdorfu vydal 
Okresní soud v Děčíně příkaz 
k dodání do výkonu trestu, jeli-

kož dobrovolně nenastoupil do 
věznice.

Rumburští  policisté tuto sku-
tečnost zjisti li při dopravní kon-

trole v prosinci uplynulého roku 
v pozdních večerních hodinách 
v Rumburku – Horním Jindři-
chově.  Muže omezili na osobní 

svobodě, provedli s ním všechny 
potřebné úkony a následující den 
jej eskortovali do vazební věznice.

                         prap. Bc. Eliška Kubíčková

Během oslav příchodu nového 
roku vyjížděli varnsdorfští  hasi-
či pouze ke dvěma menším po-
žárům, které způsobila zábavní 
pyrotechnika. Silvestrovská noc 
tak ve Varnsdorfu proběhla po-
měrně v klidu.

První požár stromku likvidova-
li profesionální hasiči krátce po 
osmnácté hodině v ulici Raiso-
va. Proč k požáru došlo, bylo po 
příjezdu na místo všem jasné – 
zbloudilá zábavní pyrotechnika. 
Čtvrt hodiny po jedné hodině ran-
ní bylo oznámeno, že z Jarošovy 
ulice jsou – nejspíše v lesíku u vy-
sílače – viditelné plameny. Hasiči 
po chvíli pátrání na místě zjisti li, 
že došlo jen k menšímu požáru 
zbytků pyrotechniky.

Osoba v problémech
Do jednoho z objektů v uli-

ci Závoznická museli v pátek 
30. prosince 2022 dopoledne 
hasiči nenásilně vlézt oknem, 
protože uvnitř byla osoba se 
zdravotními obtí žemi a dveře 
byly zamčené. První pomoc po-
skytovali hasiči, následně dorazili 
zdravotníci z Rumburku.

Zůstali ve výtahu
V Západní ulici ve středu 

28. prosince 2022 v podvečer uví-
zl výtah v mezipatře i s dvěma klu-
ky a nejel ani tam, ani zpět. Měli 
kliku, že hasiči mají kličku – za pár 

minut od nahlášení s ní otevřeli 
dveře a nezraněným klukům po-
mohli ven. O opravu výtahu se ale 
budou muset brzy postarat pra-
covníci fi rmy.

Kuriózní výjezd
Když si večer v pohodě usnete 

u komedie, je docela možné, že 
se nad ránem rozespalí probudí-
te, hoří vám v obýváku televize 
a plamínky jakoby olizují kolem-
stojící nábytek a poličky. Pak sa-
mozřejmě následuje rychlý tele-

fonát hasičům.
Do ulice Lesní v pondělí 

26. prosince ráno dorazily dvě 
cisterny profesionální jednotky. 
Po zmapování situace hasiči zjis-
ti li, že se naštěstí  jedná pouze 
o oheň z televizního pořadu „Po-
hoda u krbu“.  Tak raději přepnuli 
na Shreka a odjeli bez zásahu zpět 
na stanici.

Požár chatky
K nahlášenému požáru chatky 

vyjeli profesionální i dobrovol-

ní hasiči do ulice Národní krátce 
před jednou hodinou ranní ve 
středu 21. prosince 2022. Po chví-
li pátrání bylo místo požáru nale-
zeno za budovou základní umě-
lecké školy.

Plameny zasáhly přístavek 
u chatky, hasiči je rychle zkroti li 
jedním vodním proudem a zabrá-
nili tak rozšíření na celé obydlí. Na 
místo následně dorazili také poli-
cisté a hasičský vyšetřovatel.

                                                  Hasiči Varnsdorf

25.11.2022 v 19:01 hod.
Na služebnu městské policie se 

dostavil občan města a oznámil, 
že u bankomatu jedné banky jsou 
otevřené trezorové dveře. Na mís-
to byla ihned vyslána hlídka měst-
ské policie. Strážníky byly na místě 
zjištěny otevřené dveře chránící 
trezor, žádné jiné mechanické po-
škození zjištěno nebylo. Telefonic-
ky byla vyrozuměna vedoucí po-

bočky, která se na místo dostavila 
a po kontrole zařízení zabezpečila.   

29.11.2022 ve 4:35 hod.
Na základě žádosti  ZZS Ústí  nad 

Labem byla vyslána hlídka měst-
ské policie na parkoviště marketu 
Kaufl and, kde se ve vozidle na-
cházel muž, kterému se udělalo 
nevolno a je podezření na infarkt. 
Strážníci na místě našli vozidlo 

i s mužem, který byl při vědomí. 
Muži byly strážníky udržovány ži-
votní funkce až do příjezdu sanit-
ky. Poté byl muž předán záchraná-
řům k dalšímu vyšetření.

4.12.2022 v 15:35 hod.
Na žádost Obvodního odděle-

ní Policie ČR byla hlídka městské 
policie vyslána do ulice Kostelní 
do bytu starší ženy, která, dle vy-

jádření příbuzných, již několik dní 
nekomunikuje. Strážníci na místě 
zajisti li byt, ve kterém žena žije, 
nikdo ovšem na výzvy a bouchá-
ní nereagoval. Hlídka setrvala na 
místě až do příjezdu Policie ČR. 
Následně byl byt otevřen hasiči. 
Majitelka bytu byla bohužel nale-
zena bez známek života.

                                                  Marti n Špička,
                                      velitel městské policie

Oslavy příchodu nového roku proběhly bez větších problémů, hasiči zasahovali u dvou požárů; foto miw.cz
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Poplatek ze psů zůstává stejný jako v loňském roce

Poplatek za komunální odpad zůstává ve stejné výši

Novoroční slovo starosty města Jana Šimka

Vážení spoluobčané, v po-
sledních letech vidíme, že zdraví 
a život v míru a blahobytu není 
něčím, co nám automati cky nále-
ží. Více než kdy předtí m si uvědo-
muji křehkost bytí  a jsem vděčný 

za každý, byť zdánlivě obyčejný 
den.

Chtěl bych poděkovat všem 
občanům, kteří jsou zapojeni do 
komunitního života v našich vol-
nočasových klubech a spolcích, 
v práci s dětmi, a hlavně v pomá-
hajících a dobrovolnických akti -
vitách. Jsem šťastný z toho, jak 
minulý rok mnoho občanů Varns-
dorfu otevřelo svá srdce lidem 
utí kajícím před válkou na Ukraji-
ně. Dávali jídlo, ošacení, peníze, 
ale nabídli jim i své domovy. Sám 
jsem si mnohokrát říkal, jak bych 
byl vděčný, kdyby kdesi v ma-
lém městečku na hranici Francie 
a Španělska někdo nabídl mé 

ženě a dětem střechu nad hla-
vou, zatí mco u nás ve Varnsdor-
fu by zuřila válka. Nevím, co nás 
čeká letos, ale právě ta spousta 
lidí dobré vůle zde žijících je naší 
skvělou devizou.

Rád bych také poděkoval za-
městnancům městského úřadu za 
jejich práci pro naše město. Jsme 
zde pro Vás. Přicházejte s Vašimi 
nápady, podněty, pište nám. Kaž-
dé pondělí odpoledne Vám bude 
otevřena i má kancelář a rád se 
s Vámi setkám.

Aristoteles přirovnává život 
člověka k velkému bílému plát-
nu a každé naše slovo, každý čin, 
vidí jako malý tah štětcem po 

tomto plátně. Nemá na mysli nic 
menšího, než aby v poslední den 
našeho života bylo toto plátno 
co nejkrásnější. Není už toto tou 
nejlepší výzvou, jak naložit se ži-
votem?

A tak přes všechny globální těž-
kosti , které nás přesahují, nebo 
právě jim navzdory Vám chci 
popřát po celý rok 2023 pevné 
zdraví, splněné sny, hodně zdaru 
v profesním i osobním životě, ale 
hlavně touhu být si vzájemnou 
oporou. A ať se nám společně 
daří malovat krásný obraz na tom 
velkém plátně. Požehnaný rok 
2023.

                              Váš starosta Jan Šimek

Varnsdorf   Poslední měsíce 
se nesou ve znamení špatných 
zpráv ohledně zvyšování cen 
energií a s tí m souvisejících dal-
ších životních nákladů. Město 
proto přichází s dobrou zprávou 
– poplatek za obecní systém od-
padového hospodářství se zvy-
šovat nebude a zůstane ve stej-
né výši jako loňský rok.

Celková roční sazba poplatku 
činí 720 Kč na osobu.

Poplatek je splatný jednorá-
zově nejpozději do 31. května 
příslušného kalendářního roku. 
Pokud je poplatek hrazen za více 

poplatníků, je nutné uhradit po-
platek za každého poplatníka 
na jeho variabilní symbol samo-
statně.

Poplatník je povinen podat 
správci poplatku ohlášení do 30 
dnů od vzniku poplatkové povin-
nosti . Ve stejné lhůtě se ohlašuje 
nárok na osvobození nebo úle-
vu, existoval-li důvod osvobození 
nebo úlevy v okamžiku vzniku po-
platkové povinnosti .

Vznikne-li poplatková povin-
nost (nebo zanikne-li osvobození 
nebo úleva) po 15. květnu pří-
slušného kalendářního roku, je 

příslušná část poplatku splatná 
nejpozději do 30 dnů od vzniku 
poplatkové povinnosti  (nebo zá-
niku osvobození nebo úlevy).

Více informací o poplatku na-
leznete v Obecně závazné vyhláš-
ce č. 2/2021 o místním poplatku 
za obecní systém odpadového 
hospodářství, která je dostupná 
na webových stránkách města 
Varnsdorf v sekci Město – Doku-
menty – Právní předpisy města.

Poplatek lze zaplati t více způ-
soby:

na pokladně Městského úřadu 

Varnsdorf v hotovosti  nebo pla-
tební kartou,

složenkou na č.ú. 35-921 388 
329/0800 pod přiděleným varia-
bilním symbolem,

bankovním převodem na č. ú. 
35-921 388 329/0800 pod přidě-
leným variabilním symbolem.

Pokud neznáte svůj variabil-
ní symbol nebo máte jiný do-
taz týkající se poplatku, obraťte 
se prostřednictvím e-mailu 
vaclav.cerny@varnsdorf.cz či te-
lefonicky 417 545 115 na Václava 
Černého.

                                     Tomáš Secký

Varnsdorf     Pro majitele čtyř-
nohých miláčků zůstává výše po-
platku ze psů stejná jako v minu-
lém roce.

Poplatek je splatný do 31. břez-
na 2023. Poplatník je povinen 
podat správci poplatku ohlášení 
do 15 dnů od vzniku nebo zániku 
poplatkové povinnosti . Ve stejné 
lhůtě se ohlašuje nárok na osvo-
bození, existoval-li důvod osvobo-
zení v okamžiku vzniku poplatko-
vé povinnosti .

Sazba poplatku činí za kalen-
dářní rok za každého psa:

a) ze psa, chovaného v domě 
s nejvýše 3 byty – 200 Kč

b) ze psa, jehož držitelem je 
osoba starší 65 let – 200 Kč

c) z jiného psa než uvedeného 
pod písm. a) nebo b) – 800 Kč

Více informací o poplatku na-
leznete v Obecně závazné vyhláš-
ce č. 4/2019 o místním poplat-
ku ze psů, která je dostupná na 
webových stránkách města Varns-
dorf v sekci Město – Dokumenty – 
Právní předpisy města.

Poplatek lze uhradit na poklad-
ně Městského úřadu Varnsdorf 

v hotovosti  nebo platební kar-
tou, složenkou č. ú. 19-921 388 
329/0800 pod přiděleným vari-
abilním symbolem, bankovním 
převodem na č. ú. 19-921 388 
329/0800 pod přiděleným varia-
bilním symbolem.

Pokud neznáte svůj variabil-
ní symbol nebo máte jiný dotaz 
ohledně poplatku, obraťte se 
prostřednictvím e-mailu pavlina.
strelecka@varnsdorf.cz či tele-
fonicky 417 545 114 na Pavlínu 
Streleckou.                                      

                                                    Tomáš Secký
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Rekonstrukce objektu v ulici T. G. Masaryka se prodraží

Matrika za minulý rok eviduje rekordní počet svateb

Rekonstrukce objektu v ulici T. G. Masaryka běží na plné obrátky, hotovo by mělo být v srpnu; foto Tomáš Secký

Varnsdorf       Městu se prodra-
ží další rozsáhlá investi ční akce. 
Po mateřské škole v Západní uli-
ci bylo potřeba navýšit rozpočet 
i u rekonstrukce objektu v ulici 
T. G. Masaryka. Na vině však 
není zdražování materiálu.

Budova dlouhé roky sloužila 
jako ubytovna včetně noclehárny 
a nízkoprahové centrum pro děti  
a mládež. Objekt byl ve špatném 
technickém stavu, nevzhledný 
a nevyhovující dnešní době, proto 
radnice přišla se záměrem kom-
pletní rekonstrukce. Město navíc 
uspělo s žádostí  o dotaci z Inte-

grovaného operačního programu 
Ministerstva pro místní rozvoj, 
která pokryje větší část uznatel-
ných nákladů.

Během stavebních prací se ale 
ukázalo, že bude potřeba navý-
šit rozpočet. Na vině však není 
zdražování materiálu. „Objekt 
je v horším technickém stavu, 
než se počítalo. Například žele-
zobetonové stropy byly pouze 
v koupelnách, ve zbytku budovy 
klasické dřevěné se škvárovou vý-
plní. Proto bylo nutné je vybourat 
a udělat novou skladbu, která 
bude odpovídat dnešním stan-

dardům,“ vysvětlil místostarosta 
města Jan Šišulák. Vzhledem ke 
stáří budovy bylo potřeba stati c-
ky zajisti t i dřevěné stropní trá-
my, některé musely být dokonce 
nahrazeny. Vícepráce vznikly také 
díky nerovnosti  původních stěn. 
„Bylo potřeba se vypořádat také 
s vlhkostí  objektu. V celé budově 
se provedla liniová injektáž,“ do-
dal Šišulák.

Z důvodu špatného stavu se 
musela také vybourat zadní pří-
stavba, která bude nově vyzděna. 
Kvůli mělkým základům objektu 
bylo potřeba také zpevnit pod-

klad u výtahové šachty. Změny 
se provedly také v trase vedení 
dešťové kanalizace. „Víceprací 
bylo poměrně dost, ale to bývá 
u takhle starých objektů celkem 
běžné. Proto bylo potřeba navýšit 
rozpočet o téměř šest milionů ko-
run bez DPH. Celkem tak za rekon-
strukci zaplatí me zhruba padesát 
milionů, devadesát procent uzna-
telných nákladů ale pokryje do-
tace. Stavba by měla být hotová 
do srpna letošního roku,“ upřesnil 
důvody navýšení místostarosta 
Jiří Sucharda.

                                                     Tomáš Secký

Varnsdorf      Podíváme-li se na 
data posledních devíti  let, v roce 
2014 bylo ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností  
Varnsdorf uzavřeno 56 sňatků, 
v roce 2022 jich byl dvojnáso-
bek. 

Výrazně přibylo sňatků cizin-
ců, nejčastěji občanů Slovenska, 
Polska, Ukrajiny, Vietnamu, ale 
například i Ázerbájdžánu. Vzrostl 

také počet sňatků církevních. Jeli-
kož jsou svatební přípravy mnoh-
dy náročné, přinášíme vám krátké 
shrnutí , jak při uzavření manžel-
ství postupovat.

První kroky s potřebnými doku-
menty (rodné listy, občanské prů-
kazy a další) směřujte na matriku 
Odboru správních činností  a obec-
ního živnostenského úřadu, která 
sídlí v budově na T. G. Masaryka 

1838 ve Varnsdorfu u tzv. „červe-
ného kostela“, kde vám úřednice 
podají veškeré informace k podá-
ní žádosti . Určeným dnem pro ko-
nání svatebních obřadů je sobota 
od 10 do 14 hodin a místem je 
stanovena obřadní síň Městského 
úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 
470. Mimo stanovený den, místo 
a čas je stanoven správní poplatek 
ve výši 1 000 Kč. Do správního ob-

vodu Varnsdorf patří obce Dolní 
Podluží, Horní Podluží, Jiřetí n pod 
Jedlovou, Rybniště a Chřibská.

Mnohé páry si oblíbily obřady 
v romanti cké přírodě, nebo volí 
jiná netradiční místa. Nejvyhle-
dávanějšími místy letošní svateb-
ní sezóny byly JV Ranch České 
Švýcarsko v Rybništi , restaurace 
U vleku v Horním Podluží a Pivovar 
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(dokončení ze str. 4)

Matrika za minulý rok eviduje rekordní počet svateb

Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ po dvou letech 
končí. Podařilo se uskutečnit tři desítky skvělých akcí

Kocour Varnsdorf. Samozřejmě 
je možné po dohodě s matrikou 
uzavřít sňatek i doma na zahradě. 
V našem městě mají pravomoc 
oddávat všichni členové zastupi-
telstva a páry si tedy mohou zvo-
lit, kdo jim jejich obřad povede. 
Nejčastěji v loňském roce oddá-
vali Roland Solloch, Jiří Sucharda 
a Ladislava Křížová. Další možnos-
tí  jsou samozřejmě sňatky církev-

ní, které jsou na domluvě s kon-
krétním duchovním dané církve.

Rok 2023 bude na oblíbené ter-
míny snoubenců opravdu bohatý. 
Namátkou můžeme zmínit napří-

klad 3.3.2023 (pátek), 5.5.2023 
(pátek), 7.7.2023 (pátek), nebo 
sobotu 9.9.2023. K datu uzávěrky 
Hlasu severu již bylo učiněno 24 
rezervací na letošní rok. Pokud 

tedy plánujete sňatek v letošním 
roce a rádi byste si vybrali z více 
možností  termínů, doporučuje-
me oslovit matriku telefonicky 
(tel. 417 545 217, 417 545 221), 
či osobně co nejdříve. Ve dnech 
28. ledna 2023, 27. května 2023 
a 14. října 2023 se svatební obřa-
dy nebudou konat, jelikož je na-
plánováno vítání občánků.

                                           Barbora Hájková

Varnsdorf  Činnost projektu 
„Svět, kde si sousedé pomáhají“ 
byla k poslednímu dni roku 2022 
po dvou letech ukončena.

Hlavním partnerem projektu 
bylo město Varnsdorf, na němec-
ké straně pak neziskový spolek 
Valtenbergwichtel. Projekt byl 
podpořen Evropskou unií z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj 
a z Programu spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 
2014-2020. Hlavním posláním 
projektu bylo mezigenerační pro-
pojení sousedů na obou stranách 
hranice a rozvoj sítě neziskových 
organizací v této oblasti .

Česko-německý projekt „Svět, 
kde si sousedé pomáhají“, zkrá-
ceně „Sousedé“, působil na obou 
stranách Šluknovského výběžku 
od ledna 2021. Během plánova-
né dvouleté mise se mu podařilo 
naplnit hlavní cíl činnosti , tedy 
spojovat a rozvíjet česko-ně-
mecké vztahy. Prostřednictvím 
vlastních akcí či napojením se na 
další neziskové spolky se tak po-
vedlo realizovat téměř tři desítky 
nejrůznějších akti vit. Kromě řady 
zážitků a poznatků zde „Sousedé“ 
zanechávají plně funkční propojo-
vací aplikaci Seniore a dokumen-
tární fi lm o historii přeshraničních 
vztahů.

Historie akti vit „Sousedů“ je 
velmi pestrá. Jak už bylo napsáno, 
akcí bylo uskutečněno téměř tři-
cet a vybrat pár těch nejpovede-
nějších není snadný úkol. Nicmé-
ně si dovolíme zmínit dvě, které 

asi nejvíce naplnily hlavní poslání 
projektu. První byl srpnový bě-
žecký závod Cross Parkmaraton 
uskutečněný v Krásné Lípě. Zde se 
senioři zapojili do samotné orga-
nizace běhu.  Druhou povedenou 
akti vitou bylo listopadové Peče-
ní svatomarti nských rohlíčků ve 
varnsdorfském seniorském Klubu 
Pohádka. Většina napečených ro-
hlíčků byla rozdána v rámci svato-
marti nské mše. Obě akce, ať už 
Cross Parkmaraton nebo Pečení, 
ukázaly, že lidem v této oblasti  
nejde jen o pobavení se, ale také 
o to být prospěšnými. Vždyť na-
vazování, i třebas přeshraničních 
vztahů, se nejlépe uskutečňuje 
právě při společné činnosti .

Jak je uvedeno v úvodu, „Sou-
sedé“ ke konci loňského roku 
uzavřeli svou plánovanou dvou-
letou existenci. Dlouhá cesta, 
kterou projekt urazil, přinesla své 
ovoce.  Ať už v podobě milých 
setkání, rozhovorů a nových přá-

telství, nebo v podobě speciálně 
vytvořené aplikace Seniore či 
dokumentárního fi lmu. Všechny 
akti vity byly pocti vě dokumento-
vány a jsou k dispozici na webu 
www.sousede-nachbarn.org 
a na sociálních sítí ch Facebook 
(Sousede-nachbarn.org), Insta-
gram (@sousede_nachbarn).

Aplikace Seniore, která tady zů-
stane, bude napřímo propojovat 
dobrovolníky z řad sousedů s or-
ganizacemi v oblasti . To znamená, 
že zde bude nástroj a jednoduchá 
cesta, jak se na akce přihlásit. 
Z druhé strany i organizace bu-
dou schopny jednoduše sehnat 
dobrovolníky nebo diváctvo na 
své akce. Aplikace bude už brzy 
dostupná na webových stránkách 
www.seniore.org. Dokumentár-
ní fi lm Hranice, který se ve spo-
lupráci s profesionálními fi lmaři 
a studenty Gymnázia Varnsdorf 
podařilo natočit, už se promítá 
v oblastních kinech.

Ve středu 7. prosince proběhla 
poslední akce před závěrečnou 
konferencí Den se sousedskou 
muzikou – Seniordisco. „Muzika 
k sousedským vztahům odnepa-
měti  patřila. V česko-německém 
pohraničí však na takovéto akce 
už zhruba sto let nejsme zvyklí, 
byť přeshraniční zábavy ještě na 
začátku minulého století  tu ne-
byly ničím nevídaným. Sousedé 
se sjeli z Varnsdorfu, Krásné Lípy, 
Jiřetí na pod Jedlovou, Ebersba-
chu, Neugersdorfu, Neukirch/
Lausitzu i Seifh ennersdorfu do 
klubu Pohádka ve Varnsdorfu. 
Přednášku o sousedské muzice 
z obou stran hranice připravil zná-
mý místní znalec a muzikant Nor-
bert Heidler, který následně přešel 
od slov k činům a muziku českou 
i německou nám zprostředkoval 
přímo,“ říkají organizátoři. Sou-
sedé přinesli i dárky do tomboly 
a vzhledem k datu navští vil pří-
tomné i Mikuláš s čertem a andě-
lem.

Na závěrečné konferenci, která 
se konala v sousedním Seifh e-
nnersdorfu 9. prosince, byl pro-
jekt retrospekti vně zhodnocen, 
důležitá byla také zpětná vazba 
účastníků akcí. Skvělou zprávou je 
to, že byli všichni bez výjimky spo-
kojeni, projekt jim přinesl nová 
přátelství a rozšířil obzory. Projekt 
„Sousedé“ se tí mto loučí a děku-
je všem organizacím, partnerům 
a dobrovolníkům za podporu 
a spolupráci.

                  Josef Pešek, Barbora Hájková

Počet  uzavřených sňatků v  ORP Varnsdorf

Počet uzavřených 
sňatků

2014

56 59 58 69 76 95 82 86 112

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Senioři se zapojili např. do sportovních akcí; foto sousede-nachbarn.org
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Zápisy dětí do mateřských a základních škol pro rok 2023/2024

Obyvatelé Ústeckého kraje si za vodné a stočné připlatí

Volba prezidenta 2023: Volební místnosti se otevřou v pátek

Varnsdorf     Na jaře proběh-
nou zápisy dětí  do mateřských 
a základních škol zřizovaných 
městem Varnsdorf pro školní rok 
2023/2024.

Ředitelé základních a mateř-
ských škol po dohodě s Odděle-
ním školství, kultury a tělovýcho-
vy Městského úřadu Varnsdorf 
oznamují, že se zápis do prvních 
tříd pro školní rok 2023/2024 
uskuteční ve všech základních 
školách ve Varnsdorfu ve čtvr-
tek 13. dubna 2023 od 14.00 do 
18.00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče 
s dětmi, které dosáhnou ke dni 
31. srpna 2023 šesti  let. Zákonní 
zástupci předloží u zápisu rodný 

list dítěte a občanský průkaz. 
Zápis bude probíhat v těchto 

základních školách:
ZŠ a MŠ Varnsdorf, Brati slavská 

994,
IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700,
ZŠ Varnsdorf, náměstí  E. Beneše 

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

školní docházky je zřízena příprav-
ná třída na IZŠ Varnsdorf, Karlova 
1700. První kolo zápisu proběhne 
ve stejném termínu, tedy 13. dub-
na 2023 od 14.00 do 18.00 hodin. 
Druhé kolo zápisu proběhne ve 
čtvrtek 11. května 2023 od 13.00 
do 16.00 hodin.

Zápis dětí  do mateřských škol 
pro školní rok 2023/2024 pro-
běhne ve čtvrtek 11. května 
2023 od 13.00 do 16.00 hodin. 
Od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáh-
ne pátého roku věku od zahájení 
povinné školní docházky dítěte, 
je předškolní vzdělávání povinné. 
Zákonní zástupci u zápisu před-
loží rodný list dítěte a občanský 
průkaz. Žádost o přijetí  dítěte 
k předškolnímu vzdělávání je 
k dispozici v příslušné mateřské 
škole, na oddělení školství, kul-
tury a tělovýchovy nebo v elek-
tronické podobě na webových 
stránkách města www.varnsdorf.
cz/cz/urad/formulare/formula-

re-ovu.html. O přijetí  rozhodne 
ředitel školy. 

Seznam mateřských škol ve 
Varnsdorfu:

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

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

994.
V MŠ Nezvalova proběhne 

ve čtvrtek 11. května 2023 od 
13.00 do 16.00 hodin také zápis 
do speciálních tříd mateřské ško-
ly.                                        Tomáš Secký

  Varnsdorf    Vodné a stočné 
v Ústeckém a Libereckém kraji, 
kde působí Severočeská vodá-
renská společnost, od ledna le-
tošního roku opět zdražilo.

Ceny pro letošní rok oznámila 
Severočeská vodárenská společ-
nost (SVS) již koncem minulého 
roku. Podraží vodné, tedy dodáv-
ka samotné pitné vody, i stočné, 
čili platba za odvod a vyčištění. 
„Ceny energií, pohonných hmot, 
potravin, ani výše infl ace neklesa-
jí. I když mnohé z těchto faktorů 
vstupují do kalkulace ceny vodné-
ho a stočného, neporoste od no-
vého roku tato cena tak, jak by se 
dalo očekávat. Zvýšení cen obou 
služeb se meziročně drží na 13,9 

procentech a zdaleka nekopíruje 
trend násobků částek, které do-
mácnosti  vynakládají na ostatní 
životní potřeby,“ uvedl mluvčí SVS 
Mario Böhme.

Obyvatelé Ústeckého a Libe-
reckého kraje zaplatí  od 1. ledna 
2023 za dodání 1000 litrů pitné 
vody a za odvedení a vyčištění 
stejného množství odpadní vody 

128,11 Kč včetně DPH. Společ-
nosti  skupiny Severočeská voda 
při výpočtu cen zohledňují nejen 
zmíněné náklady, ale také sociál-
ní únosnost ceny, která se drží 
pod 2 % z čistých příjmů domác-
ností  v regionu.

„Lidé očekávali, že voda, po-
dobně jako elektřina, plyn, ben-
zin nebo jiné zboží každodenní 

spotřeby, rovněž skokově podraží. 
Nestane se tak. Vodné a stočné se 
zvýší opravdu jen o kapku. SVS ctí  
zásadu, že cena vody nesmí pře-
kročit strop v rámci takzvané so-
ciální únosnosti . Ta zjednodušeně 
říká, že byste za vodu neměli za-
plati t více, než jsou dvě procenta 
průměrných příjmů domácností  
s průměrnou spotřebou. Takže 
ačkoliv za elektřinu si domácnos-
ti  připlatí  třeba až pět ti síc korun 
měsíčně navíc, u vody to bude 
pouze 150 korun. A to je, myslím, 
dobrá zpráva pro všechny domácí 
rozpočty,“ řekl pro Deník generál-
ní ředitel Severočeské vodárenské 
společnosti  Bronislav Špičák.

                                              Redakce

Cena na rok 2023

Vodné 62,56

bez DPH s DPH

68,82

59,29

128,11

53,90

116,46

Stočné

Celkem

Varnsdorf     Lidé budou v pá-
tek 13. a v sobotu 14. ledna 
potřetí  v historii České repub-
liky v přímé volbě rozhodovat 
o nové hlavě státu.

Volba prezidenta se koná ve 
dnech 13. a 14. ledna. V pátek bu-
dou místnosti  otevřeny od 14.00 
do 22.00 hodin, v sobotu pak od 
08.00 do 14.00 hodin. Pokud ně-
který z kandidátů získá v prvním 
kolem více než polovinu hlasů, 
stane se vítězem voleb.

V opačném případě se koná 
druhé kolo, do kterého postupují 
dva kandidáti  s nejvyšším počtem 
hlasů v kole prvním. Případné dru-
hé kolo volby prezidenta se usku-
teční v pátek 27. ledna od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 28. led-
na od 08.00 do 14.00 hodin. 

 Prezidenští  kandidáti 
O hlasy voličů se uchází celkem 

devět kandidátů. Osm mužů a jed-
na žena. Konkrétně: Pavel Fischer, 
Jaroslav Bašta, Josef Středula, Petr 

Pavel, Tomáš Zima, Danuše Neru-
dová, Andrej Babiš, Karel Diviš 
a Marek Hilšer.

Způsob hlasování
Rozhodovat o nové hlavě stá-

tu v prvním kole má právo kaž-
dý občan České republiky, který 
dosáhne plnoletosti  nejpozději 
14. ledna 2023. V případném 
druhém kole je podmínkou do-
vršení osmnácti  let nejpozději 
28. ledna 2023. 

Hlasovací lístky obdrželi voliči 

do poštovní schránky. Dostup-
né ale budou i přímo ve volební 
místnosti . Při volbě prezidenta 
vloží volič za plentou jeden lístek 
se jménem kandidáta, pro které-
ho se rozhodl hlasovat a nijak ho 
neupravuje. Následně už jen stačí 
obálku s lístkem vhodit do volební 
schránky.

Více informací k volbě prezi-
denta je zveřejněno na webových 
stránkách města v sekci Úřad – 
Volby.                                 Tomáš Secký
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Studenti VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf se těší z nových učeben

Žáci VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf sestavili fotovoltaickou elektrárnu 

Varnsdorf       Studenti  Vyšší 
odborné školy, Střední průmy-
slové školy a Střední odborné 
školy Varnsdorf se těší z nových 
učeben odborného výcviku, kte-
ré se nachází ve středisku školy 
v Národní ulici.

K slavnostnímu předání došlo 
v první polovině prosince za pří-
tomnosti  krajské radní pro oblast 

školství, mládeže a tělovýchovy 
Jindry Zalabákové, zástupců sta-
vební fi rmy, místostarosty města 
Jiřího Suchardy a ředitele školy 
Petra Kotuliče.

Kompletní rekonstrukci, která 
vyšla na zhruba šest a půl milio-
nu korun, zvládla dodavatelská 
fi rma ve vysoké kvalitě a v re-
kordně krátkém čase. Práce na 

stavbě byly zahájeny v dubnu 
a v prosinci došlo k předání. Nové 
prostory budou sloužit především 
žákům žádaných oborů Elektrikář 
a Mechanik elektrotechnik. Uve-
dení zrekonstruovaných učeben 
do provozu umožní škole opusti t 
současné odloučené pracoviště 
v ulici Josefa Lady, což by mělo 
přinést kromě zlepšení pracovní-

ho prostředí také značné úspory 
na platbách za energie.

Studium na středních odbor-
ných školách technického směru 
představuje pro žáky jistotu, že 
po úspěšném ukončení studia 
najdou dobré uplatnění na trhu 
práce.                            

                                             Marie Kucerová

Varnsdorf    Studenti  čtvrtého 
ročníku maturitního oboru Me-
chanik elektrotechnik, který se 
vyučuje na VOŠ, SPŠ a SOŠ Varns-
dorf na středisku v ulici Karolí-
ny Světlé, sestavili v rámci od-
borného výcviku malou funkční 
fotovoltaickou elektrárnu (FVE). 

„Materiál na stavbu si ško-
la pořídila z odměny za 4. místo 
v soutěži Dobrá škola – Moder-

ní škola 4.0, ve které tým našich 
žáků sestavil funkční terénní elek-
tromotorku,“ řekl zástupce ředi-
tele Pavel Kolár. Samotná výuko-
vá elektrárna se skládá ze dvou 
sestav s různými typy solárních 
panelů.

První sestava má celkový insta-
lovaný výkon 4x160Wp = 640Wp, 
výkon měniče 230V je 3,2 kW 
a skládá se ze 4 FV panelů mo-

nokrystal 160Wp. Druhá sestava 
má celkový instalovaný výkon 
4x150Wp = 600Wp, 4x FV panely 
polykrystal 150Wp. Obě sestavy 
jsou samozřejmě doplněny MPPT 
regulátory, měničem 48V/230V 
a třemi Pb akumulátory MGB 
VRLA AGM 12V/65Ah. Posled-
ní částí  je pojistkový odpojovač 
a přepěťová ochrana na vstupu 
regulátoru. FVE je nyní nainsta-

lována na budově školy v ulici 
Josefa Lady a slouží nejen jako 
úsporné opatření školy, ale i jako 
výuková pomůcka pro žáky elek-
tro oborů. Elektrárna byla naplá-
nována jako mobilní, nebude tak 
problém ji přestěhovat až dojde 
k úplnému přemístění elektro 
dílen do areálu školy v Národní 
ulici.

                                           Marie Kucerová
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Úmrtí v prosinci

Ing. Miroslav Brzák  83 let
Anna Blažková  71 let
Hana Čermáková  64 let
Alexandra Bechyňová  71 let
Elzbieta Černošová  71 let
Olga Grešková  79 let
Sonja Richterová  76 let
Jaromír Birner  55 let
Věra Kavalská  92 let
Petr Novák  48 let
Rudolf Oláh  87 let
Otakar Matoušek  73 let
Václav Rumlena  90 let
Zdeněk Nýč  94 let
Jiří Slabý  70 let
Ludmila Smečková  78 let

ÚMRTÍ

Dne 25. prosince 
by se dožil 71 let 
pan Jaroslav Levin-
ský. Stále s láskou 
vzpomínají man-
želka Jana a děti 

s rodinami.

Ráda bych touto cestou poděkova-
la všem lékařům, sestrám a dalšímu 
ošetřujícímu personálu LDN ve Varns-
dorfu. Léčím se zde již delší dobu 
a po celý tento čas jsem se setkávala 
jen s ochotou a opravdu vzornou péčí 
o mou osobu. Jsem za to velice vděč-
ná a přeji všem ošetřujícím mnoho 
štěstí a úspěchu i v osobním životě.
                                      Marta Válková

Dne 6. ledna oslavil 
75. narozeniny pan 
Petr Valečka. Do 
dalších let Ti pře-
jeme hodně zdra-
ví. Máme Tě moc 

rádi. Přítelkyně Míša, dcera Miška 
a syn Petr.

Dne 28. ledna uply-
ne první rok od 
úmrtí manžela pana 
Vincenta Bidelnici. 
S láskou vzpomí-
ná manželka Alena 

s celou rodinou.

Dne 10. ledna uply-
nuly už 4 roky, co 
nás navždy opus-
tila naše milovaná 
maminka, babič-
ka a prababička, 

paní Stanislava Jirsáková. S láskou 
vzpomínají manžel, děti, vnoučata 
a pravnoučata.

 
   
14. – 15. 1. 2023 
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V 
Tel. 412 507 588

21. – 22. 1. 2023   
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI 
Tel. 412 539 298

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Svozy pytlového tříděného odpadu    
    19.01. a 26.01.2023 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Svoz vánočních stromků 
po trase pytlového tříděného 

odpadu včetně sídlišť 
ve Varnsdorfu a na Studánce.

Termín svozů: 

17.01.2023, 24.01.2023, 
31.01.2023

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

První zasedání Zastupitelstva 
městě Varnsdorf v letošním 
roce se koná ve čtvrtek 
26. ledna 2023 od 15.00 
hodin v sálu Lidové zahrady 
Varnsdorf (Karlova 702).

   02.01.2023 12.01.2023
   16.01.2023 26.01.2023
   30.01.2023 09.02.2023
   13.02.2023 23.02.2023
   27.02.2023 09.03.2023
   13.03.2023 23.03.2023
   27.03.2023 06.04.2023
   11.04.2023  20.04.2023
   24.04.2023  04.05.2023
   09.05.2023 18.05.2023
   22.05.2023 01.06.2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

   05.06.2023 15.06.2023
   19.06.2023 29.06.2023
   21.08.2023 31.08.2023
   04.09.2023 14.09.2023
   18.09.2023 27.09.2023
   02.10.2023 12.10.2023
   16.10.2023 26.10.2023
   30.10.2023 09.11.2023
   13.11.2023 23.11.2023
   27.11.2023 07.12.2023
   11.12.2023 21.12.2023

UZÁVĚRKY HLASU SEVERU PRO ROK 2023

Úzávěrkač. č. ÚzávěrkaVydání Vydání
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1/2023 Sport

Bravo! Futsalisté zakončili loňský rok na druhém místě

Basketbal: Po třech letech se konal tradiční turnaj příchozích

VIP turnaj U Šimků v šipkách ovládl Milan Hindrák

Ani na konci roku varnsdorfské šipky neležely ladem 

Dětský den sportu si nenechala ujít padesátka dětí

Varnsdorf      Využili domá-
cí palubovky jak se patří. Hráči 
celku Futsal Varnsdorf vybojo-
vali na dvou domácích turnajích 
v rámci Celostátní ligy v sálové 
kopané plný počet bodů, v ta-
bulce jsou tak na stříbrné pozici 
bod za Chemcomexem Praha.

Nejprve si Varnsdorf doma 
poradil 3:1 (Bulejko 2, Lisý) se 
Zlínem, Jilemnici pak porazil 6:3 
(Kučera 4, Peleška, Bulejko). „Pro-
ti  Zlínu jsme rychle prohrávali. 

Soupeř dobře bránil a nikam se 
nehnal. Po změně stran jsme byli 
akti vnější a změnili takti ku. Vy-
plati lo se a utkání jsme otočili,“ 
usmíval se předseda klubu Mar-
cel Mikolášek. „Na Jilemnici jsme 
chtěli vlétnout a povedlo se. Už 
v poločase jsme vedli 6:1. Po změ-
ně stran dostali šanci i další hráči, 
bylo to pak už takové rozhárané,“ 
konstatoval.

Minulý víkend odehrál Varns-
dorf na domácí palubovce i zá-

pasy 6. kola. Severočeši nejprve 
přejeli Moravskou Třebovou 7:3 
(Kučera 3, Damnitz, Šolc, Bulej-
ko, Šindelář), následně přetlačili 
Poličku 2:1 (Rybář, Bulejko). „Mo-
ravská Třebová nakonec přijela 
se značně oslabeným týmem, 
a i přes famózně chytajícího bran-
káře nemohla čelit našim útokům. 
V poločase už jsme vedli 5:0, po 
změně stran se utkání dohrávalo,“ 
uvedl Luboš Relich, varnsdorfský 
trenér. Proti  Poličce Varnsdorf 

rychle prohrával. V dramati c-
kém zápase ale nakonec skóre 
otočil, na konci rozhodl krásnou 
trefou Bulejko. „Neskutečná eu-
forie! Opět jsme si užili děkovačku 
s diváky, kteří zaplnili celou tribu-
nu sportovní haly. Aktuálně jsme 
druzí, což je na nováčka famózní 
výkon,“ dodal Relich.

Další kolo se odehrálo 7. ledna 
ve Stochově. V sobotu 21. ledna 
se pak Varnsdorf představí opět 
na domácí palubovce.          Redakce

Varnsdorf      Basketbalový oddíl 
zorganizoval po třech letech, kdy 
se díky opatřením akce nemohla 
konat, tradiční turnaj příchozích, 
který se konal jako obvykle na zá-
věr kalendářního roku.

Do turnaje se přihlásilo celkem 
7 družstev všech věkových kate-
gorií. Turnaj se hrál formou „kaž-
dý s každým“, takže bylo k vidění 

celkem jednadvacet utkání, která 
doprovázela přátelská, příjem-
ná, místy i vti pná atmosféra, kdy 
o výsledky ani tak úplně nešlo. 
Jako součást celého dne se usku-
tečnilo volné herní setkání rodičů 
proti  dětem, kterého se zúčast-
nilo třináct rodičů a třináct dětí . 
Po posledním utkání turnaje pak 
proběhly tradiční soutěže v minu-

tovém intervalu z čáry trestného 
hodu a také zpoza tříbodového 
území.

Družstvům bylo doporučeno 
připravit si temati cké převleky, 
protože vítězný tým letos určova-
ly samotné týmy svým hlasová-
ním, které skončilo následovně: 
1. místo –RETRO, 2. místo – Zloději 
dárků, 3. místo – Opičák.

Vítězkou soutěže v šestkách byla 
Simona Prchalová z týmu Opičák 
s rekordními 29 zásahy. Vítězkou 
v trojkách byla Michaela Marti -
novská z týmu Apíci s 8 úspěšnými 
zásahy. Poděkování patří za fi nanč-
ní podporu v rámci dotačního pro-
gramu městu Varnsdorf, společ-
nosti  Regia a.s. a panu Kubíčkovi.

              Zdeněk Strolený, Vojtěch Lehroch

Varnsdorf      Ve středu 
28. prosince se v herně restau-
race U Šimků konal VIP šipkový 
turnaj. 

Pozváno na něj bylo pouze 8 
celoročně nejlepších hráčů. Hrá-
lo se ve dvou skupinách (modré 
a žluté), 501 DO na dva vítězné 
sety. Boje ve skupinách byly velmi 
vyrovnané, nejčastější výsledek 

byl 2:1. Vítězem modré skupiny 
se stal Stárek, žluté Hindrák. Poté 
následovaly KO zápasy.

V zápase o třetí  místo porazil 
Jan Brož po vyrovnaném průběhu 
Ladislava Hladíka. Následovalo fi -
nále mezi Stárkem a Hindrákem. 
Papírovým favoritem byl Stárek, 
vítěz mnoha kvalitních turnajů bě-
hem roku. Napětí  se dalo krájet, 

herna zti chla. První šipka trojná-
sobek, následovaly osobní rekor-
dy v náhozu u obou borců, rozhoz 
na střed, konec prvního setu – 
stav 1:0 pro Hindráka. Následoval 
druhý set, Stárek musel vyhrát, 
a tak nechyboval. Obrovská zápa-
sová zkušenost a herní přehled 
byly znát. Končilo se až na středy 
v patnáctém kole. Stárek trefi l dva 

centi metry od středu terče, zatí m-
co Hindrák udržel pevnou ruku 
a k jeho překvapení trefi l přesně.

Milan Hindrák se tak stal cel-
kovým vítězem VIP turnaje bez 
jediné porážky. Stárka porazil ve 
fi nále poměrem 2:0. Pořadí turna-
je: Hindrák, Stárek, Brož, Hladík, 
Hronek, Koch, Kudláček, Bárta.

                                                   Milan Hindrák

Varnsdorf      V čase vánočním 
varnsdorfská Kovárna, která je 
domovským hracím místem šip-
kařů, nesundala terče. Naopak. 
Konalo se zde několik turnajů.

Ve čtvrtek 22. prosince se na 
Kovárně odehrál steelový turnaj. 

Další vítězství zapsal Jakub Zadina, 
druhý byl Tomáš Fedurco a třetí  
místo bral Tomáš Jech. „Brambo-
ra“ pak zbyla na Lukáše Míku. 

Pár dní přes koncem roku, přes-
něji 27. prosince, se na Kovárně 
konal double šipkový vánoční 

turnaj. Ten první dopadl takto – 
první místo bral Tomáš Fedurco, 
druhé Lukáš Míka, třetí  Jakub 
Zadina a čtvrté Tomáš Jech. Ten 
druhý pak ovládl Jaroslav Bro-
žík mladší z Hrádku nad Nisou. 
Druhý byl Tomáš Fedurco a třetí  

opět Jakub Zadina. 
Varnsdorfský Jakub Zadina se 

pak zaskvěl také na vánočním tur-
naji v Hrádku nad Nisou. Vyhrál 
jak ve dvojicích, společně s Luká-
šem Míkou, tak i v turnaji jednot-
livců.                                         Redakce

Varnsdorf        Začátkem pro-
since ožila v dopoledních hodi-
nách sportovní hala akcí Dětský 
den sportu, kterou pořádala 
Sportovní unie Děčínska za při-
spění města Varnsdorf v rámci 

dotačního programu.
Akce se zúčastnila necelá pa-

desátka dětí  v osmi disciplínách 
– slalom s fl orbalovou hokejkou, 
kotouly na čas, člunkový běh, 
skoky na žebříku, překážkový 

běh, hod na přesnost, běžecký 
slalom a driblink. Velmi dobrého 
výsledku dosáhla z dívek Míša 
Vohanková a chlapců Matěj Na-
vara.

Pro všechny účastníky byly za-

jištěny jak věcné ceny, tak slad-
kosti . Na závěr dne si zasoutěžili 
i rodiče dětí  v rámci vložených zá-
vodů.

             Zbyněk Šimák, 
                               Sportovní unie Děčínska
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Z extrému do extrému. Zavadského učaroval Spartan Race

Hokejisté vstupují do nového roku z posledního místa

Andrej Zavadský (vlevo) s Michalem Vnenkem v cíli na Mistrovství světa v Řecku; foto archiv A. Zavadského

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 10

Varnsdorf    Andrej Zavadský 
žije sportem a pohybem. V po-
slední době ho učarovaly závody 
typu Spartan Race, dostal se do-
konce na Mistrovství světa. Kdy-
si hrál závodně tenis a také hokej 
za HC Varnsdorf. 

Pojďme ale na začátek. Jak se 
Zavadský dostal k extrémní spor-
tovní disciplíně? „Celý život mě 
rodiče vedli k pohybu, ale poslední 
dobou šel sport na druhou kolej. 
Přednější byla práce, stavba bará-
ku a další záležitosti . Hledal jsem 
komplexní a nenáročný sport na 
domluvu. A tí m byl běh. K závo-
dům mě pak před rokem přivedl 
kamarád Michal Vnenk. Po prv-
ních závodech jsme narazili na 
stejné ‚pacienty‘ (směje se), kteří 
závodí už roky a na kontech mají 
přes stovky závodů. Takže o zku-
šenosti , historky a rady nemáme 
nouzi,“ zavzpomínal.

V minulém roce sti hl přes dva-
cet závodů. „Převážně to bylo 
v Česku, protože OCR běhy jsou 
u nás velmi oblíbené a účastní 
se jich někdy i ti síce závodníků,“ 
zdůraznil majitel fi rmy na výrobu 
oblečení. 

Pokud bychom se dostali do vý-
sledkové roviny, jaký byl z pohle-
du Andreje rok 2022? „Pokud ne-
jste na špičce, tak jde hlavně o to 
udělat si žízeň. Jen pro představu, 
třeba v Řecku na mistrovství světa 
jsem byl ve své věkové kategorii 
na 45. místě, celkově to bylo 200. 
místo v trifektě. To znamená tři 
závody za víkend, zhruba 50 kilo-

metrů a 80 překážek. V Holansku, 
kde nebyla taková konkurence, 
z toho bylo desáté místo v konku-
renci zhruba šesti  set účastníků. 
V Česku se umísťujeme v první 
pěti ně startovního pole, to je náš 
cíl. My si to nejdeme užít, my tam 
jdeme tzv. ‚chcípnout‘,“ usmál se. 

K těžkým závodům logicky patří 
těžké tréninky. „Nejlepším trénin-
kem je závod a k tomu ještě pět 
tréninků týdně – běh, crossfi t 
a kolo. Samozřejmě záleží na tom, 
co dovolí čas. Ale moti vujeme 
se navzájem, každý chce být na 
dalších závodech na bedně,“ má 
jasno. Zavadský vzápětí  odhalil, 
co ho na Spartan Race tak uča-

rovalo. „Nikdy to není lehké. Pře-
kážek je spousta. Nejen na trati , 
ale i v životě. Asi nejvíc mě baví 
ta naše parta a to, že se každý 
den konají tyhle závody všude po 
světě. Člověk si vlastně jen vybe-
re, kam bych se chtěl podívat na 
‚dovolenou‘,“ konstatoval. Závody 
ale rozhodně nejsou zadarmo. 
„Je to drahé a ještě si sáhneš na 
své dno. Takže ideální stav. Spon-
zoruje nás Magor gym, Točená 
zmrzlina Dolní Podluží, 102 Style, 
MV rekonstrukce a Vlasti k PKW,“ 
nezapomněl poděkovat těm, bez 
kterých by to prostě nešlo. 

Na závěr Andrej Zavadský ne-
váhal pozvat všechny na tradiční 

závod, který se koná nedaleko 
Varnsdorfu. „Na začátku červen-
ce se můžete zúčastnit tradičního 
závodu Šnek Race v Chřibské, kte-
rý pořádají naši přátelé. Je uzná-
vaný i těmi nejlepšími závodníky 
a je hned tzv. za barákem. Takže 
zvedněte zadek a uvidíme se na 
startu,“ dodal na závěr. 

A co na Zavadského čeká v tom-
to roce? Koncem ledna GR Libe-
rec, 4. února SR Děčín, 25. března 
GR Hradec, 29. dubna Predator 
Děčín, 20. května SR Slovinsko, 
17. června Urban Ústí  nad Labem, 
1. července Šnek Race Chřibská 
a 2. září SR Ultra Kouty.

                                           Redakce

Varnsdorf     Mají co napra-
vovat. Varnsdorfští  hokejisté 
zakončili rok 2022 v krajské lize 
mužů Libereckého kraje na po-
sledním místě.

Ve dvanácti  zápasech získali je-
denáct bodů, mají však odehráno 
nejméně utkání ze všech účastní-
ků. V loňském roce se Varnsdorf 
loučil dvěma domácími duely. 
V důležité bitvě proti  Frýdlantu 

nezachyti li Vikingové první třeti -
nu, ve které už v 7. minutě pro-
hrávali 0:2. První gól Varnsdorfu 
obstaral v 35. minutě Pešek, jen-
že o chvilku později vráti l hos-
tům dvoubrankový náskok Folda. 
V poslední třeti ně vykřesal domá-
cím bodovou naději Radek Fojt. 
Jenže půl minuty před koncem 
rozhodl o frýdlantském vítězství 
Havlíček. Díky tomuto výsledku se 

Varnsdorf propadl na dno tabulky. 
Týden před Vánoci nastoupil 

Varnsdorf opět na domácím ledě, 
kde to bylo nakonec daleko ve-
selejší. Utkání proti  České Lípě ne-
bylo pro slabé povahy. Vikingové 
po brankách Prokopa, Chovance a 
Tenkráta vedli ještě ve 43. minutě 
3:1. Hosté ale během dvou a půl 
minut třemi góly skóre otočili. 
V čase 54.20 dokázal vyrovnat 

Rubeš a poslal utkání do prodlou-
žení. Tam se po necelých dvou 
minutách prosadil opět Rubeš 
a zajisti l domácím cenné dva 
body. 

A jaký je program varnsdorf-
ských hokejistů v lednu? Vše zača-
lo 7. ledna v Lomnici (výhra 2:1), 
14. ledna se představí doma od 
17 hodin proti  Turnovu.

                                                            Redakce


