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Varnsdorf investoval do letních oprav školských 
zařízení 8 milionů korun

Nové sociální zařízení, kuchyňská linka a další...

Varnsdorf  Miliony korun 
putují ve Varnsdorfu každým 
rokem do školských zařízení. Le-
tošní rok není výjimkou, jen přes 
letní měsíce radnice investovala 
kolem osmi milionů korun na 
zvelebení objektů pro dě�. Veš-
keré práce byly plánovány tak, 
aby byly hotovy do konce letních 
prázdnin a nekomplikovaly tak 
zahájení nového školního roku.

Představa prázdných lavic a od-
dělení během letních prázdnin ve 
Varnsdorfu pla�la pouze několik 
dní. Městem zřizované školy se 
dočkaly řady inovací a nezbytných 
oprav. Letní prázdniny to�ž bývají 
nejlepším obdobím pro rekon-
strukce školních budov, toho také 
radnice využila. „O prázdninách 
pravidelně provádíme běžnou 
údržbu, ale také budujeme nové 
sociální zařízení,“ popsal starosta 
města Ing. Stanislav Horáček. „Do 
mateřinek jsme během prázdnin 
investovaly přes dva miliony ko-
run,“ pokračuje.

Největší inves�ci zaznamenala 
Mateřská škola Zahrádka v Pražské 
ulici. Ta se dočkala rekonstrukce 
sociálního zařízení za bezmála 
půl druhého milionu. Rozsáhlejší 
přestavbou prochází také Mateř-
ská škola Sluníčko v Křižíkově ulici, 
kde došlo k rekonstrukci podlah 
ve dvou třídách. Novou podlahu 
ve třídě a kuchyňskou linku za 
bezmála sto �síc korun dostala 

Mateřská škola Na kopečku. 
Ve zbylých mateřských školách 
probíhala pravidelná údržba for-
mou výmaleb tříd či chodeb. 

Základní školy se dočkaly in-
ves�c téměř šest milionů korun. 
Částka přes jeden a půl milionu 
korun putovala do Základní školy 
Edisonova, kde se na travnatém 
venkovním hřiš� vybudovalo 
umělé zavlažování, které je napo-
jeno na dvě patnác� kubíkové ná-
drže pod zemí, kam stéká dešťová 
voda ze sousední střechy jedné ze 
dvou tělocvičen. Právě ve větší 
tělocvičně došlo také na broušení 
a lakování parket, rekonstrukcí 
prošlo také sociální zařízení v při-
lehlých šatnách.

Základní škola Východní má 
zrekonstruovanou fasádu včetně 
nátěru, navíc se může těšit na no-
vou učebnu fyziky včetně nových 
oken, podlah, světel a výmalby 
v budově Gymnázia Varnsdorf. 

Ta vyšla téměř na čtyři sta �síc 
korun. Výmalbu chodeb zazna-
menala také Základní škola Kar-
lova, která rozsáhlou rekonstrukcí 
projde, doufejme, v příš�m roce. 
V plánu je nová střecha a re-
konstrukce fasády. Otázkou však 
zůstává, zda se v době nedostatku 
stavebních firem někdo přihlásí 
do výběrového řízení.

Vedení radnice během po-
sledních dvou let vybudovalo 
u školských zařízení tři mul�-
funkční hřiště, aby dě� nemusely 
trávit hodiny tělesné výchovy 
zavřené pouze v tělocvičnách. 
Všechna hřiště jsou navíc přístup-
ná pro veřejnost. Za zmínku stojí 
také nedávné vybudování nové 
zahrady v Mateřské škole Čtyřlís-
tek. „Postupně se snažíme naše 
školy, ať už základní, nebo mateř-
ské, zvelebovat,“ říká místostaros-
ta města ThMgr. Roland Solloch.  

Tomáš Secký

ZŠ Edisonova má vlastní umělé zavlažování, rekonstruuje se také v tělocvičně; foto ZŠ Edisonova

Platí zákaz vstupu do lesů 
národního parku

České Švýcarsko    Z důvodu 
vysokého požárního nebezpečí 
pla� v Českém Švýcarsku zákaz 
vstupu do lesů mimo značené 
turis�cké cesty. 

Na základě žádos� podané 
Správou Národního parku Čes-
ké Švýcarsko a dalšími subjekty 
vydaly pověřené obce tře�ho 
stupně Děčín, Rumburk a 
Varnsdorf nařízení o vyloučení 
vstupu, která budou v platnos� 
do 15. září 2018. 
Pro návštěvníky národního 
parku a okolí opatření v praxi 
znamená, že se během výletů 
smí pohybovat jen po zna-
čených turis�ckých trasách. 
Vstup do lesů je omezen také 
v sousedním Saském Švýcarsku, 
kde navíc návštěvníci nesmí  
vstupovat v časech od 21.00 do 
6.00 hodin do lesů vůbec, tedy 
ani po značených turis�ckých 
trasách.

NP České Švýcarsko

Varnsdorf na sociálních sítích
Varnsdorf   Město Varnsdorf 

informuje občany města ne-
jen prostřednictvím webových 
stránek, ale také na sociálních 
sí�ch a v mobilní aplikaci do 
chytrých telefonů. 

Přestože využíváme tradiční 
formu komunikace skrze �ště-
ný čtrnác�deník Hlas severu, 
snažíme se naplno využít i 
moderní pla�ormy.
www.facebook.com/mesto.varnsdorf
www.twi�er.com/mesto_varnsdorf
www.instagram.com/mesto_varnsdorf

Tomáš Secký
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Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Varnsdorf  Rozsáhlý požár za-
chvá�l další podstávkový dům 
ve Varnsdorfu. V rozmezí dvou 
měsíců tak město přišlo o dva 
tyto typické domy. Během zása-
hu nebyl nikdo zraněn, ani se ni-
kdo nenacházel uvnitř objektu.

Krátce před dvanáctou hodinou 
večerní v neděli 19. srpna zazna-
menala řada obyvatel Varnsdorfu 
hustý dým na obloze. V tu dobu 
byl již na �sňovou linku oznámen 
požár opuštěného podstávkové-
ho domu v Nymburské ulici. Ope-
rační středisko vyslalo na místo 
kromě místní dobrovolné a pro-
fesionální jednotky také jednotky 
z Rumburku a Dolního Podluží. 
Hasiči s požárem bojovali několika 
vodními proudy zvenku i zevnitř, 
museli navíc rozebírat střechu pro 
nalezení skrytých ohnisek. Během 
zásahu bylo na Mandavě zřízeno 
čerpací stanoviště.

Podstávkový dům, který nabí-
zela k prodeji realitní společnost, 
byl delší dobu opuštěný a v ha-
varijním stavu. V době požáru se 
naštěs� v domě nikdo nenachá-
zel. Okolnostmi vzniku požáru 
se zabývá vyšetřovatel včetně 
kriminalistů, kteří na místo vyslali 
psovoda.

Během letních měsíců se jedná 
o druhý rozsáhlý požár podstáv-
kového domu ve Varnsdorfu. Na 
začátku července jsme vás infor-
movali o požáru rodinného domu 

Čtyři jednotky hasičů likvidovaly požár  
 podstávkového domu v ulici Nymburská

v ulici Duchcovská. V loňském 
roce naopak požár zničil podstáv-
kový dům v ulici Novoměstská.

Požár domu v ulici Duchcov-
ská…

Krátce před druhou hodinou 
ranní v úterý 10. července 2018 
bylo na �sňovou linku oznáme-
no, že plameny zachvá�ly rodin-
ný dům v ulici Duchcovská ve 
Varnsdorfu. Operační středisko 
na místo vyslalo kromě místních 

profesionálních a dobrovolných 
hasičů také dobrovolné jednotky 
z Rumburku a Dolního Podluží, 
s cisternami i výškovou techni-
kou.

Záchrana ptactva…
Pozorní kolemjdoucí si všimli 

toho, že pod střechou dvoupa-
trového objektu v ulici Ernsta 
Thällmanna ve Varnsdorfu je ve 
velkých po�žích pták. K nebohé-
mu zmítajícímu se stvoření vyšpl-

hal po sestaveném žebříku jeden 
z profesionálních hasičů a opatr-
ně ptáka vysvobodil.

Smyk na kruhovém objezdu…
Na výjezdu z kruhového objez-

du u Rumburku zasahovali hasiči 
již u mnoha nehod, tamní silnice 
si připsala další „čárku“. K udá-
los� na konci července vyjížděla 
varndorfská profesionální jednot-
ka společně s dobrovolnými hasiči 
z Rumburku.               Tomáš Secký

 S rozsáhlým požárem bojovaly čtyři jednotky; foto miw.cz

23.7.2018 v 7:35 hod. 
Telefonicky bylo oznámeno 
občanem města, že na dvůr 
jeho domu se dostal pes, který 
je velice agresivní a celá jeho 
rodina se bojí vylézt z domu. 
Vyslaná hlídka Městské policie 
Varnsdorf za pomoci odchytové 
tyče agresivního psa odchy�la 
a umís�la do záchytného kotce 
na služebně. Strážníky byla pro-
vedena kontrola psa na tetování 
nebo čip s výsledkem nega�vním. 
Po provedení veškerých náleži-
tos� byl pes převezen do útulku 
pro zvířata v Děčíně.

27.7.2018 v 19:01 hod. 
Občanem města bylo oznámeno, 
že v parku u marketu Billa se 

nachází skupina osob, která je 
hlučná a popíjí zde alkohol. 

Na místo byla vyslána hlíd-
ka městské policie, která zde 
zjis�la šest velice podnapilých 
mužů. Jelikož se jedná o lokalitu, 
kde požívání alkoholických nápo-
jů je obecně závaznou vyhláškou 
města zakázáno, byli �to z místa 
vykázáni a následně byl sepsán 
úřední záznam o podezření z pře-
stupku a tento byl předán na pře-
stupkovou komisi při Městském 
úřadu Varnsdorf k dořešení.

30.7.2018 v 11:46 hod.
Dozorčí směny přijal telefonické 
oznámení od občanky města, že 
u parku v ulici B. Němcové leží 
nějaký muž. Vyslaní strážníci na 

místě zjis�li muže středního věku, 
kterého na místě již ošetřovala 
žena, která šla kolem a nebyl 
jí osud muže lhostejný. 

Okamžitě byla přivolána rych-
lá zdravotnická služba, která 
na místo poslala sanitku. Jelikož 
muž zřejmě upadl na chodníku 
a udeřil se do hlavy byl strážníky 
ošetřován, několikrát do příjezdu 
sanitky upadl do bezvědomí. Poté 
byl předán zdravotníkům a převe-
zen do nemocnice.

4.8.2018 ve 23:35 hod. 
Na služebnu Městské policie 
Varnsdorf bylo telefonicky 
oznámeno několika občany na-
šeho města, že dochází k rušení 
nočního klidu ze zahrady rodinné-

ho domu. Na místo byla vyslána 
hlídka městské policie, která 
zjis�la oprávněnost oznámení, 
kde skutečně v jedné zahradě 
rodinného domu probíhala oslava 
a její účastníci se chovali velice 
hlučně. Strážníci učinili několik 
pokusů o kontaktování majitele 
domu, kde k přestupkovému 
jednání docházelo, avšak veškeré 
pokusy byly marné. 

Na majitele nemovitos� 
byl proto sepsán úřední záznam 
na podezření z přestupku, 
a tento byl předán přestupko-
vé komisi při Městském úřadu 
Varnsdorf.

Mar�n Špička, 
velitel městské policie
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Řidiči pozor, na rychlost nově dohlíží radary
Varnsdorf  Radnice nechala 

ve Varnsdorfu a na Studánce 
umís�t radary na měření rychlos� 
projíždějících vozidel. Pro jejich 
instalaci se rozhodlo ve snaze 
zvýšit bezpečnost nejen chodců, 
ale také ostatních řidičů.

Lysá nad Labem, Šternberk, 
Neratovice či Kralupy nad Vltavou. 
Výčet měst, ve kterých vedení 
varnsdorfské radnice mapovalo 
během posledních dvou let situaci 
ohledně radarů a čerpalo inspiraci. 
Téměř deset let to�ž obyvatelé 
Varnsdorfu žádali na frekven-
tovaných místech měření rychlos�. 
Na Studánce dokonce před několika 
lety vznikl spolek SOS Studánka 
bojující za větší bezpečnost dané 
lokality. Zprovoznění takového 
zařízení je v současné době 
nesmírně složitý proces, na který 
město nemá kapacity jak person-
ální, tak technické. Od doby plat-
nos� GDPR je provozování radarů 
náročné i z hlediska ochrany dat. 
Po řadě jednání a administra�vních 

Varnsdorfskou radnici navštívili tři poslanci

procesech přistoupilo město k 
pronájmu měřících zařízení. To zna-
mená, že město nevydalo ani ko-
runu nákladů v tomto přípravném 
procesu před spuštěním měření, 
který trval téměř rok. Servisní firma 
byla vybrána v poptávkovém řízení, 
město pla� poplatek za zpracování 
a přenos dat, město tak nebude mít 
s provozem radarů žádné náklady 
ani v budoucnu. O veškerý servis, 
připojení, případné právní spory se 
postará vybraná společnost. 

Město doposud žádné radary 
nemělo. „Vyslyšeli jsme přání 
občanů, důvodem je prvotně 
zvýšení dopravní bezpečnos� ve 
městě. V ulici Československých 
letců se běžně překračovala 
rychlost o dvacet, třicet kilometrů 
za hodinu, takže vyjíždění 
z přilehlých ulic bylo nebezpečné,“ 
uvedl místostarosta města Josef 
Hambálek. „Věříme, že počet 
případů překročení rychlos� 
klesne,“ dodal.

Radnice původně vy�povala 
lokalit k umístění radarů více, 
například ulici 5. května či 
Plzeňskou. Policie České repub-
liky však proza�m schválila loka-
litu ulice Československých letců, 
kde se v současné době jedná 
o změně dodatkové tabulky pro 
nákladní vozidla nad 3,5 tuny, a na 
Studánce. Další lokality by mohly 
vzniknout časem. Radary jsou 
v provozu nepřetržitě, za�m zaz-
namenaly dese��síce přestupků. 
Všechny peníze z pokut jdou do 
městského rozpočtu. Radnice hodlá 
finanční prostředky využít do infra-
struktury. „Peníze hodláme využít 
hlavně na opravy místních komu-
nikací a chodníků,“ zmínil starosta 
města Ing. Stanislav Horáček. „Část 
peněz chceme dát do školství a 
kultury,“ dodal. Pozi�vní ohlas mají 
radary i v obcích v našem správním 
obvodu, které by je také rády. 
Ještě v letošním roce chtějí radary 
zprovoznit v sousedním Rumburku. 

Tomáš Secký

Překročení rychlos� hlídá radar v ulici Československých letců; foto Tomáš Secký

Hlavní téma: Systém sociálního zabezpečení
Varnsdorf  Vedení města 

přivítalo 9. srpna na tamní rad-
nici několik poslanců. Téma? 
Sociální zabezpečení, zneužívání 
dávek, praxe a spolupráce Úřadu 
práce s Odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví. Nechyběla ani 
prohlídka vyloučené lokality 
v ulici Kovářská.

Krátce po zasedání Rady města 
Varnsdorf dne 9. srpna přivítal 
starosta města Ing. Stanislav 
Horáček, místostarostové Josef 
Hambálek a ThMgr. Roland Sol-
loch, radní PharmDr. Jindřich Šmíd 
a Ing. Bc. Petr Jakubec hned trojici 
poslanců. Na tamní radnici přijel 
poslanec Mgr. Tomáš Kohoutek, 
MBA., poslankyně Ing. Eva Fialová a 
PhDr. Olga Richterová, Ph.D. spolu 
s ústeckou zastupitelkou Bc. Janou 
Bohuňkovou. Na jednání nechyběl 
ani vedoucí Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Mgr. Josef Fibiger, 
vedoucí centra Modrý kámen 
Mgr. Romana Cupalová, ředitelka 
pracoviště Úřadu práce ve Varns-

dorfu Bc. Jana Šedová, DiS. a ředitel 
Technických služeb města Varns-
dorf Roman Roubíček.

Poslanci se zajímali o zkušenos� 
z praxe se systémem sociálního 

zabezpečení, dále např. o Opatření 
obecné povahy týkající se doplatků 
na bydlení, díky němuž došlo ke 
zlepšení situace ve vyloučené 
lokalitě. Zainteresované strany pop-

saly skvělou spolupráci místního 
Úřadu práce s Odborem sociálních 
věcí a zdravotnictví, která funguje 
na skvělé úrovni, což není v jiných 
městech běžnou praxí. Své řekl i 
ředitel Technických služeb města 
Varnsdorf, který apeloval na po-
slance skrze administra�vní zátěž 
s pracovníky, jenž mají exekuce. 
„Snažíme se o změnu sociálního 
systému. Poslancům jsme jasně 
ukázali, jak funguje praxe, navrhli 
jsme řešení, která by se dala apliko-
vat okamžitě. Uvidíme, co z toho 
vzejde. Rádi bychom rychlé a efek-
�vní řešení, proto i nadále budeme 
tlačit na změnu,“ doplňuje starosta 
města Ing. Stanislav Horáček.

Téměř po dvouhodinovém 
jednání přišla na řadu prohlídka 
vyloučené lokality v Kovářské ulici a 
návštěva jednoho z bytů. Poslanci si 
zapsali veškeré připomínky ze stra-
ny vedení radnice. Teď je to pouze 
na nich, zda se dočkáme reformy 
systému sociálního zabezpečení.

Tomáš Secký

Roadshow Radia Contact ve Varnsdorfu Během září proběhne  odstávka tepla
Varnsdorf  Tamní náměs� 

přivítalo další zastávku Roadshow 
Radia Contact. 

Cílem roadshow je přivézt 
hvězdy české hudební scény přímo 
k posluchačům do jejich měst. 
V úterý 21. srpna se po zastávce 
v sousedním Rumburku zastavila na 

náměs� E. Beneše ve Varnsdorfu 
kapela Hodiny. Že ji neznáte? A co 
písnička s názvem Stmívání? To jistě 
z rádia znáte. Na programu byla au-
togramiáda, soutěže a focení. Ka-
pela dále pokračovala do Jablonce 
nad Nisou a poté do Liberce.   

Tomáš Secký

Varnsdorf   Po prázdninové 
pravidelné údržbě a revizi 
proběhne další krátká odstávka 
začátkem září.

Teplárna Varnsdorf oznamuje, 
že z důvodu výstavby nového 
moderního zdroje tepelné ener-
gie pro město Varnsdorf je nu-

cena provést ještě jednu a poslední 
odstávku dodávky tepelné energie 
do rozvodné sítě města Varnsdorf, 
a to ve dnech 7. - 9. září 2018 
včetně. Omlouvá se za případné 
vzniklé nepříjemnos� a zároveň 
děkuje za pochopení.

Teplárna Varnsdorf a.s.

Poslanci zamířili na prohlídku jednoho z bytů v ulici Kovářská; foto Tomáš Secký
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Siláci poměřili dovednosti v silových disciplínách
Varnsdorf  Jubilejní pátý 

ročník soutěže v silových 
disciplínách. Takový byl 
Strongman Varnsdorf 2018.

V sobotu 14. července se v areálu 
pivovaru Kocour, za podpory města 
Varnsdorf, uskutečnil již jubilejní 
pátý ročník soutěže v silových 
disciplínách. Při této příležitos� si 
organizátoři akce připravili místo 
klasických trofejí medaile na krk. 
Na své si přišli také závodníci 
mimo stupně vítězů. Na památku 
dostali zmenšenou verzi medaile. 
V dopoledním programu se 
představili příchozí siláci, těch 
bylo celkem dvanáct. V odpoled-
ním programu se předvedly čtyři 
silačky a pět siláků. Na závod-
níky čekalo rovnou pět disciplín.

Tomáš Secký; foto BEAST Varnsdorf  

Šluknovský výběžek  Kolona 
nablýskaných veteránů se v 
sobotu 18. srpna prohnala 
Šluknovským výběžkem. Jízdu 
zakončila v areálu pivovaru Ko-
cour ve Varnsdorfu.

Srdce milovníků historických 
vozidel zaplesalo. Tradiční, již 
šestnáctá, spanilá jízda auto a moto 
veteránů Šluknovským výběžkem 
začala ve Šluknově. Poté se kolona 
vydala napříč městy výběžku přes 
Velký Šenov, Vilémov, Mikulášovice, 
Brtníky, Staré Křečany, Rumburk do 
Varnsdorfu do pivovaru Kocour, 
kde na nádvoří proběhlo vyhlášení 
výsledků letošního ročníku. Na jed-
notlivých zastaveních si mohli lidé 
historická vozidla prohlédnout.

Tomáš Secký; foto Ivo Šafus

Šluknovským výběžkem se prohnaly veterány
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Varnsdorf  Černá lávka 
v Podzimní ulici je již minulos�. 
Z důvodu havarijního stavu došlo 
k její demolici. Veřejnost formou 
pe�ce žádá o lávku novou.

Dvacet osm. Přesně tolik je přes 
řeku Mandavu na území Varns-
dorfu mostů a lávek. Pravidelnou 
mostní prohlídkou byl však zjištěn 
havarijní stav Černé lávky přes 
železniční trať v ulici Podzimní ne-
daleko Mašíňáku. V minulém roce 
byla kvůli bezpečnos� lidí nejprve 
snížena nosnost, letos v dubnu 
došlo k jejímu úplnému uzavření. 
V polovině srpna došlo k celkové 
demolici lávky, hrozil její pád do 
kolejiště, což dokazují následující 
snímky. 

Lidé, kteří využívali lávku jako 
zkratku k Mašíňáku nebo k ne-
dalekým zahrádkám, musí teď 
zvolit náhradní trasu přes ulici 
Čelákovická. To však vyvolalo vlnu 
nevole u veřejnos� bydlící poblíž 
Černé lávky, která se nové lávky 
dožaduje formou pe�ce. „Pe�cí 
se budou zabývat zastupitelé 
na svém nejbližším zasedání. 
Samotná demolice byla krajním, 
ale nevyhnutelným řešením. 
Bezpečnost lidí je pro nás 
důležitá, budeme ch�t částku na 
novou lávku zařadit do návrhu 
rozpočtu na příš� rok,“ vysvětluje 

Černá lávka přes železniční trať šla k zemi, byla v havarijním stavu
Obyvatelé žádají náhradu, peticí se bude zabývat zastupitelstvo

starosta města Ing. Stanislav 
Horáček.

Vybudování nové lávky či mostu 
však není jednoduchá záležitost, 
podléhá vyjádření a předpisům 
Drážního úřadu. Dále musí 

splňovat technické normy. Nová 
lávka by tak mohla vyjít zhruba 
na pět milionů korun. „Každý 
rok z rozpočtu uvolňujeme část 
finančních prostředků na rekon-
strukci lávek. V loňském roce 

jsme zrenovovali lávku v ulici 
Rybářská, letos se počítá s opra-
vou lávky v ulici Dolní nábřeží 
u rybníku Kočka,“ dodal na závěr 
starosta města Ing. Stanislav 
Horáček.                   Tomáš Secký

 Snímek jasně dokazuje, že Černá lávka byla v havarijním stavu; foto MONZAS, spol. s r.o.

Hřbitov prošel další etapou revitalizace, pokračovat se bude v příštím roce
Varnsdorf    Varnsdorfský  hřbitov, 

jehož rozloha je téměř třicet 
devět �síc metrů čtverečních 
a který patřil k největším 
v Rakousku-Uhersku, prošel 
přes letní měsíce další výraznou 
proměnou.

Vedení varnsdorfské radnice 
v letošním roce vyčlenilo bezmála 
dva miliony korun na další etapu 
revitalizace místního hřbitova. 

Ten za poslední roky prochází 
významnou proměnou. Došlo 
ke komplexní úpravě parkoviště, 
které disponuje více než padesá� 
řádnými parkovacími místy 
a čtyřmi vyhrazenými místy 
pro tělesně pos�žené a vznikl 
zcela nový dlážděný chodník 
ve Hřbitovní ulici, díky němuž je 
bezpečný přístup ze zadní strany 
hřbitova.

Začátkem srpna byla dokončena 
úprava první vnitřní cesty včetně 
nových chodníků od kaple až 
k administra�vní budově pohřební 
služby Kamélie. Předláždění cesty 
a rekonstrukci chodníků prováděly 
Technické služby města Varnsdorf 
s.r.o. Radnice by v příš�m roce 
ráda upravila další páteřní cestu, 
tentokrát tu nejdelší, až k vodní 
kašně.

„V poslední době se toho tady 
udělalo hodně. Přístupová cesta 
je opravdu velice pěkně udělaná, 
zpracovaná,“ potěšilo jednu 
z návštěvnic hřbitova. „Líbí se 
mi to. Myslím si, že si to město 
Varnsdorf a lidi tady zasloužili, 
pozůstalí si to chválí,“ dodal na 
závěr majitel přilehlého zahrad-
nictví.

Text a foto Tomáš Secký

Okolí stromů nyní zdobí kameny Místní hřbitov prochází každým rokem výraznou změnou
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Za likvidaci černých skládek platí město statisíce ročně

Občanská demokra�cká strana

SPO ZEMANOVCI a nezávislí kandidá�

Česká strana sociálně demokra�cká

PRO Zdraví a Sport

NaS  - Nezávislí a soukromníci

JsmePRO! Varnsdorf a Studánku

Svoboda a přímá demokracie  

 
Tomio Okamura (SPD)

ANO 2011

Volba pro město Varnsdorf

    Republika pro Varnsdorf

    Komunistická strana Čech  a Moravy

    Náš Varnsdorf

Komunální volby 2018: Kandidujících stran je 
méně než před čtyřmi lety 

Varnsdorf  Říjnové komunální 
volby se blíží, a proto vám přiná-
šíme předvolební speciál, který 
bude pokračovat v příš�m čísle 
Hlasu severu. Volby do zastupi-
telstev obcí se uskuteční 5. - 6. 
října 2018.

Varnsdorf už má zcela jasno 
v tom, že do městského zastu-
pitelstva bude v podzimních 
komunálních volbách kandidovat 
celkem dvanáct kandidujících 
stran, které v zákonem stanove-

ném termínu odevzdaly kandidát-
ní lis�ny a úspěšně splnily veškeré 
náležitos� a byly registrovány. 
Opro� volbám před čtyřmi lety 
mají však větší šanci uspět. Tehdy 
bylo kandidujících stran patnáct. I 
přesto jde o největší propad mezi 
městy na Děčínsku, které evidují 
menší počet registrovaných kan-
didátních lis�n. 

Ačkoli je kandidátek ve 
Varnsdorfu méně, o hlasy voličů se 
bude ucházet rovnou 252 lidí. 

Také další volební období bude 
voleno dvacet jedna zastupitelů. 
Losování pořadí volebních stran 
na hlasovacím lístku proběhlo 
v budově Městského úřadu 
Varnsdorf v pondělí 20. srpna, 
přinášíme vám jejich přehled. 
V dalším čísle Hlasu seve-
ru se můžete těšit na vo-
lební speciál, ve kterém 
dáme prostor kandidujícím 
stranám, přesněji jejich lídrům. 

Tomáš Secký

Využívejte sběrný dvůr vyzývá obyvatele radnice
Varnsdorf    Ojeté pneuma�ky, 

koberce, sedací soupravy, suť či 
dokonce nebezpečný odpad vy-
hazují lidé ve Varnsdorfu doslo-
va na ulici a zakládají tak černé 
skládky. Město poté musí pla�t 
sta�síce ročně za jejich úklid, 
přitom zbytečně.

Letní měsíce patří mezi jedno 
z období, kdy se řada lidí během 
dovolené pouš� do rekonstrukce 
svých obydlí. Velmi často pak 
dochází k ukládání odpadu kolem 
popelnic na směsný a tříděný 
odpad, nebo dokonce na veřejné 
prostranství, čímž vznikne nele-
gální černá skládka. Tu poté musí 
město Varnsdorf na vlastní nákla-
dy uklidit. Ročně přitom likvidace 
černých skládek stojí kolem čtvrt 
milionu korun. Zbytečně. Ve 
městě to�ž funguje sběrný dvůr 
v areálu Technických služeb měs-
ta Varnsdorf v ulici Svatopluka Če-
cha 1277. Otevírací doba je každý 
všední den od sedmi do šestnác� 
hodin. V sobotu do jedenác� ho-
din. Do sběrného dvora mohou 
občané odkládat velkoobjemový 
odpad (nábytek, sedací soupra-
vy), vysloužilé elektrospotřebiče 
(lednice, mrazničky), drobný 
domovní odpad či vytříděný od-
pad (sklo, plast, papír). Za úplatu 
je možné odložit stavební suť či 
nebezpečný odpad jako eternit, 
azbest a lepenku. 

„Žádáme občany, aby neodklá-
dali odpad ke kontejnerům či na 
jiná místa, ale odevzdávali jej do 
sběrného dvora. Peníze ze neu-
stálé likvidace černých skládek se 
mohou využít ke zkrášlení města,“ 
vyzývá starosta města Ing. Stani-
slav Horáček. Za odkládání odpa-
du mimo vyhrazená místa přitom 
hrozí pokuta ve výši padesát �síc 
korun.

Během července a srpna ne-
chalo město zlikvidovat několik 
černých skládek. Josef Gerhát, 
jenž stojí za Josefovou studán-

kou, nahlásil během pravidelné 
procházky v blízkos� Mašíňáku 
skládku několika autosedaček a 
krabic s různým odpadem. Rad-
nice ji nechala druhý den odvézt, 
aby turis�cky vyhledávaný cíl byl 
opět čistým místem. Jen o pár dní 
později se objevila skládka v Koz-
lově ulici, kam neznámý pachatel 
navezl téměř dva metry vysokou 
hromadu lepenky. „Dívejte se, 
prosím, kolem sebe. Uvidíte-li 
někoho, kdo odváží odpad tam, 
kam nemá, nahlaste to městské 
policii. Jsme to právě my, kdo si 

kazí vzhled našeho města,“ po-
vzdechl si na závěr starosta města 
Ing. Stanislav Horáček.

Tomáš Secký

Turisty často navštěvované místo hyzdily autosedačky; foto Josef Gerhát

Sběrný dvůr
Svatopluka Čecha 1277

Varnsdorf, 407 47

Provozní doba:
Po - Pá 07:00 - 16:00 hod.
Sobota 07:00 - 11:00 hod.

č. 1 -

č. 2 -

č. 3 -

č. 4 -

č. 5 -

č. 6 -

č. 7 -

č. 8 -

č. 9 -

č. 10 -

č. 11 -

č. 12 -
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Různé

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti

Prodám zabíjačkový vál, cena 
dohodou. Nemocniční 2283

Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 - 195,- Kč / ks
Prodej se uskuteční - Varnsdorf - u Penny (kruhový objezd)

16. září 2018 ve 12.35 hod. 

Informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Prodám cirkulárku tovární 
výroby, kolébkovou, motor 
380 W, za 6 500 Kč + 1 kotouč. 
Tel.: 606 887 607

CA HEMTRANS JOSEF HEMELÍK 
Vás zve na PODZIMNÍ ZAHRADU 
ČECH LITOMĚŘICE. Cena dopra-
vy: 200,-Kč, Den: 15. 9. 2018 
(sobota)
Odjezd: nám. E. Beneše, Varn-
sdorf  9:00 hod. 
Nutná rezervace míst formou 
sms na tel. č. 723 470 950.
Cena zahrnuje dopravu.
Cena nezahrnuje vstupné. 
www.ca-hemtrans.cz

Na jednom z  největších pláten v Evropě
70mm Weekend 2018 Varnsdorf

Něco z historie…
Kino Centrum Panorama 

Varnsdorf bylo před padesá� 
lety projektované jako 70mm. 
Kolaudováno a otevřeno bylo 
v roce 1971. V provozu ale vy-
drželo pouze dvacet let. Budova 
objektu postupně chátrala až do 
roku 2000, poté ji Pavel Nejtek 
odkoupil a postupně zrekonstru-
oval. Slavnostního znovuotevření 
se kino dočkalo v roce 2005. Od 
té doby funguje do dnes.

70mm Weekend Varnsdorf
Díky nákladné rekonstrukci 

a nyní již plně funkční 70mm 
projekční technice, dobré akus-
�ce a nové prohnuté promítací 
panorama�cké ploše o výšce 
přes sedm metrů (135 m² je 
možné přinést návštěvníkům 
z celé Evropy nevšední kine-
matografický zážitek v podobě 
70mm Weekend Varnsdorf, který 
se také letos konal v rámci 15. 
Filmového fes�valu Nisa. Toho se 
letos zúčastnili návštěvníci z Čech, 
Německa, Rakouska, Holandska, 
Velké Británie, nebo Slovenska. 
O akci projevil zájem také Národní 
filmový archiv, který byl po celý 
fes�val přítomen. Letošní ročník 
již tradičně podpořilo finančně 
také město Varnsdorf. „Velice 
si vážíme práce pana Nejtka a 
toho, že je kino opět v provozu. 
Právě proto se snažíme každý 
rok vyčlenit určitou část peněz 

v rozpočtu na jeho podporu,“ říká 
Ing. Stanislav Horáček, starosta 
Varnsdorfu. Mimo jiné probíhal 
letošní ročník pod záš�tou prezi-
denta České republiky Miloše Ze-
mana, hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka a náměstka 
hejtmana Mgr. Bc. Petra Šmída. 
Z velké čás� akci podpořil také 
Ústecký kraj.

Fes�val nabídnul ve čtyřdenní 
prohlídce deset filmů, přičemž 
nejdelší (délka 4,5 hodiny) byl 
film Ge�ysburg, který organizáto-
ři sháněli až v Science and media 
museum Bradford. Ze starších 
�tulů byl k vidění např. Lawrenc 
z Arábie, Ve šlépějích spasitele. 
Z novějších �tulů např. Vražda 
v orient expresu. 70mm Weekend 
Varnsdorf sklidil velké ohlasy také 
v Evropě. „Promítači předvedli 
skvělou práci, když promítali 
každý díl samostatně ze dvou 
strojů, bez problema�ckého za-
řízení pro promítání celého filmu 
naráz a museli vydržet mnoho 
technických po�ží, včetně kopie 
filmu Ge�ysburgu, který byl čas-
to rozostřený kvůli velkým pro-
blémům s octovým syndromem 
(rozpad filmového materiálu). 
Před a po promítání byl tento 
film uložen v chladničkách,“ líčí 
své pocity Johan C.M. Wolthuise, 
filmový novinář a Jan-Hein Bal, 
filmový historik z EYE Filmmu-
sea v Amsterdamu. Celý článek 

v originálním znění si můžete 
přečíst na internetové stránce 
www.in70mm.com/news/2018/
centrum/index.htm.

„Jsem tady v srdci Čech, kde 
se setkávám s panem Nejtkem, 
velkolepým showmanem a 
majitelem komplexu Centrum 
Panorama, který se svým obrov-
ským 70mm plátnem kraluje této 
čás� Evropy,“ začíná svůj článek 
Mark Lyndon, filmový novinář 
z Londýna, který se vydal do 
Varnsdorfu, aby se osobně setkal 
s majitelem kina. Ve článku mimo 
jiné popisuje postupný vývoj a 
rekonstrukci kina. Celý rozhovor 
v originálním znění, ve kterém se 

rozebírá např. budoucnost kina, 
si můžete přečíst na internetové 
adrese www.in70mm.com/news/
2018/nejtek/index.htm.

70mm Weekend Varnsdorf budí 
pozi�vní rozruch v celé Evropě 
a dělá dobré jméno nejen České 
republice, ale především naše-
mu městu. Za to právem patří 
velké poděkování panu Pavlu 
Nejtkovi, jakožto majiteli kina Cen-
trum Panorama a organizátorovi 
této skvělé akce. „Rád bych touto 
cestou poděkoval všem part-
nerům a podporovatelům této 
akce,“ dodal na závěr Pavel Nej-
tek.                                  

Tomáš Secký
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DDM Varnsdorf navštěvuje budoucí vodicí pes
Varnsdorf Před prázdninami 

jsem měla tu čest seznámit se 
s paní Pavlínou Rosovou, která 
se stala dobrovolnou předvy-
chovatelkou vodicích psů. Sešla 
jsem se s ní v prostorách DDM 
ve Varnsdorfu kde pracuje, a kde 
mi představila svého prvního 
psího studen�ka Nicka. Vzpo-
mněla jsem si přitom na slova 
šéfredaktora Tomáše, který již 
Nicka navš�vil, aby ho vyfo�l 
pro tento článek. „Byl jsem z něj 
fak�cky na měkko. Věř, že budeš 
taky.“ Nebudu lhát, když vám 
prozradím, že měl pravdu. V mži-
ku jsem se do Nicka zamilovala a 
věřte, že pro tohoto rošťáka by 
láskou vzplanul snad každý!

Štěňátko s červeným zbarve-
ním chlupů mě okamžitě přivítalo 
vrtěním ocásku a olíznu�m. Hravý 
pejsek měl na sobě reflexní vestu. 
Jak jsem se později dozvěděla, ve-
sta slouží jako náhrada za vodící 
postroj. Vycvičení vodicí psi to�ž 
vědí, že když ho mají na sobě, 
jsou ve službě a nic jiného je v tu 
chvíli nezajímá. Podobně je to tak 
i s touto vestou. Nickoušek ještě 
není pracovním psem, ale musí se 
to někde naučit. Na sobě ji mívá, 
když společně se svojí učitelkou 
navš�ví veřejné budovy nebo 
obchody. V podstatě slouží jako 
vstupenka. Kdyby obchodníci ne-
chtěli, nemuseli by je to�ž pus�t 
dovnitř. Ještě se jim ale nestalo, 
aby jim nevyšli vstříc. Ba naopak 
se kolikrát všichni diví, když přijde 
do obchodu sama bez pejska. 

Usadily jsme se společně 
k dětskému stolečku. Nick již na 
sobě neměl vestu, což pro něj 
znamená volnost. Okamžitě začal 
pobíhat kolem nás s psí hračkou 
v puse a dožadoval se pozornos�. 
Následně jsem se dozvěděla pří-
běh o jejich seznámení. Myšlenka 
stát se předvychovatelkou vodi-
cích psů pro nevidomé vznikla 
v roce 2017 při Závodech vodicích 
psů, které pořádal Roman Vaněk 
a kde moderátorka opakovaně 
hlásala do mikrofonu, že se hleda-
jí dobrovolnici. „Řekla jsem si, že 
by se mi to líbilo a svěřila jsem se 
Romanovi. Ten mě seznámil s Da-
nem Tůmou, který má pejsky na 
starost. A tak začala spolupráce 
s organizací Vodicí psi srdcem,“ 
vzpomínala s úsměvem ve tváři. 

Letos v březnu jí z nadace 
přivezli dva a půl měsíce staré 
štěně a �m započal dese�měsíční 
výcvik. Nick je Red Fox labrador. 
V Čechách je toto plemeno rari-
tou. Na našem území to�ž pro-
za�m žije jediná psí rodinka, ze 
které právě Nick pochází. Jedním 

z prvních vodicích pejsků této rasy 
se stal jeho starší bráška Ra�k. 
Vzácné plemeno se od klasických 
labradorů lehce liší. Není to�ž tak 
uštěkané a paličaté a celkově je 
hodnější, lépe se s ním pracuje. 
Úkolem paní Rosové je Nicka plně 
socializovat a naučit ho základním 
povelům „sedni a lehni“. „Někdo 
z mé rodiny ho musí mít neustále 
u sebe, takže se s manželem stří-
dáme. Já ho beru i sem do DDM, 
tady je to�ž naprosto skvělé, že 
přijde do styku s dětmi, kde se 
může krásně otrkat. Je úžasné, 
jak se za tak krátkou dobu zlepšil. 
Když sem přišel prvně, tak malé 
dě� shodil svým ocasem jako 
kuželky. Dnes k nim přijde a při-
vítá je �m, že do nich lehce strčí 
čumáčkem,“ pochválila Nicka a za 
odměnu mu dala piškotek. 

Piškotek a psí pamlsky jsou jedi-
nou odměnou, kterou vodicí pes 
může získat. Má také předepsa-
nou stravu  granule, a to se musí 
přísně dodržovat. Neexistuje, 
aby žebral a jedl zbytky od stolu. 
S postupem času se naučí, že když 
pracuje a při cestě najde sebe více 
voňavější jídlo, tak si ho nevšim-
ne. Dalším úkolem je naučit pejs-
ka chodit čůrat na trávu a hlavně 
pouze na povel. Když pak se svým 
psovodem jde po městě, tak to 
vydrží, dokud si nenajde nějakou 
travičku. Zajímalo mě, jakým způ-
sobem se řeší, když vodicí pes po-
třebuje vykonat velkou potřebu. 
Dozvěděla jsem se, že jsou pejsci 
naučení, že než jdou pracovat, tak 
je páníčci vypus� třeba na dvorek, 
kde vykonají svou potřebu. Jakmi-
le jsou navlečeni do vodicího 
postroje, tak vědí, že jsou v práci 
a nemůžou proto značkovat, kde 
se jim zachce. Dále je zapotřebí 
naučit ho jako běžného domácího 
mazlíčka slušnému chování, aby 
nic netahal a nic nerozkousal. 

„Trénuje se každý den a všechno 
je formou hry. Oni vědí, že dosta-
nou pamlsek a pro něj udělají tak-
řka cokoliv. Jednou za měsíc také 
jezdíme za Danem Tůmou, který 
nám ukáže co dál, co a jakým 
způsobem máme trénovat a co 
je případně potřeba dopilovat,“ 
vysvětlila paní učitelka. Po dese-
� měsících čeká pejska u Dana 
Tůmy výcvikové středisko, kde 
bude zhruba rok. Během tohoto 
roku se naučí nosit vodicí postroj 
a rozeznat, kde jsou dveře, kde 
začínají a končí schody a rozeznat 
silnici. Na konci chodníku musí 
zastavit a zahlásit to svému páníč-
kovi. V podstatě se jedná o povely, 
které jsou také disciplínami v Zá-
vodech vodicích psů. Tyto povely 

musí zvládat každý den. Poté se 
mu najde budoucí páníček a bě-
hem výcviku si na sebe postupně 
zvykají. Na závěr pak spolu musí 
složit zkoušky, po kterých je čeká 
úžasný společný život. 

„Spousta lidí si myslí, že jsou 
�hle pejsci chudáci, když se musí 
v podstatě dennodenně starat 
o nevidomé páníčky a plnit pove-
ly. Není tomu tak. Když si člověk 
pořídí pejska jako domácího maz-
líčka, většinu času stejně tráví 
v práci a pejsek je doma sám. 
Vodicí psi jsou naopak se svým 
páníčkem 24 hodin denně a jsou 
velice šťastní,“ vyvedla mě z omy-
lu a opět pochválila svého svěřen-
ce pamlskem. 

Tímto náročným výcvikem pro-
chází většinou labradoři pro jejich 
úžasnou povahu a pak také border 
kolie nebo velcí královš� pudli. 
Osobně jsem se setkala pouze 
s labradory. Zajímalo mě, zda se 
vodicím psem může stát jakýko-
liv pes. „Vodicí pes je jediný pes, 
který hradí pojišťovna a bohužel 
se jím nemůže stát jakýkoliv pes. 
Z 25 % se u pejsků stává, že mají 
nějaké zdravotní problémy nebo 
nezvládnou nějakou disciplínu, 
a proto nemohou pokračovat ve 
výcviku. V ak�vní službě je pejsek 
zhruba do osmi let svého věku. 
Na Závodech vodicích psů sice 
byli k vidění i starší pejsci, ale 
u nich už nejsou reflexy tak rychlé 
jako u mladších psů. Je to ale dost 
individuální,“ vysvětlila mi. 

Na závěr jsem se předvycho-
vatelky optala, zda se bude po 
rozloučení s Nickouškem věnovat 
výcviku i dalších pejsků. „Možná 
ano. Spíš ale zkusím canisterapii. 
Při canisterapii by byl pejsek můj 
a chodili bychom společně napří-
klad do domova důchodců a k po-
s�ženým dětem. Pak by hodně zá-
leželo na tom, co by pejsek uměl. 
Obvykle ale jeho role spočívá 
v tom, že společně s terapeutem 
přijde například do nemocnice 
nebo stacionáře, kde si klien� 
mohou pejska pohladit, nakrmit 
a pejsek jim něco předvede. 
U dě� například s kombinovaným 
pos�žením si pejsek lehne, dě� 
si pak lehnou na něj a �m se jim 
uvolňuje svalstvo. Pro canisterapii 
jsou vhodné také například kočky 
nebo dokonce morčata,“ zasmála 
se a pokračovala dál v rozpravě o 
svých plánech do budoucna. „Je 
to něco úžasného, co mě opravdu 
láká. Já třeba také spolupracuji 
na kurzech první pomoci. Jednou 
jsme v rámci jednoho takového 
kurzu spolu s Nickem zašli do do-
mova důchodců ve Chřibské, kde 

bylo vidět, jak se lidem okamžitě 
rozzářily oči, když si mohli Nicka 
pohladit. Zde jsem si řekla, že 
bych se canisterapii chtěla sku-
tečně věnovat.“ 

Po velmi příjemném rozhovoru 
následovala ještě krátká debata 
o našich zkušenostech s do-
mácími mazlíčky. Přesto, že se 
mi nechtělo, s oběma jsem se 
rozloučila, a nakonec jsme se 
každý vydali svou vlastní osou. 
Cestou domů jsem přemýšlela o 
tom, jaké to asi bude, až se po 
pár měsících rozloučí. Já bych to 
nedala. Skutečně. Musím konsta-
tovat, že ji velmi obdivuji. Jak mi 
sama během rozhovoru se smut-
ným pohledem přiznala, zprvu 
si říkala, že to určitě zvládne, s 
postupem času to však bylo horší 
a horší to ještě bude. Nakonec 
se usmála, popleskala mladého 
učence a dodala, že si čas s ním 
musí užít co nejvíce a nemyslet 
na to nejhorší. 

Od našeho rozhovoru uplynu-
ly celé prázdniny, tak jsem ji ze 
zvědavos� kontaktovala, abych 
zjis�la, jaké jsou novinky a jak se 
Nickovi daří při výcviku. „Nickouš-
kovi bude prvního září osm měsí-
ců. O prázdninách byl dva týdny 
na letním táboře, kde si užíval 
lesa, koupání v potůčku, spaní 
ve stanu a pozornos� 44 dě�. 
Nyní je v pubertě a jako správný 
puberťák rád odmlouvá. Neustá-
le trénuje základní dovednos� 
v poslušnos�, hodně cestuje v do-
pravních prostředcích, navštěvu-
je velké kulturní akce. Například 
v sobotu nám dělal společnost 
na Rumburských slavnostech, 
kde jsme byli jako zdravotní do-
zor,“ obdržela jsem v odpovědi. 
Nyní mi nezbývá než doufat, že si 
společné chvíle užijí co nejvíce a 
že se Nick po dalším výcviku do-
stane do dobrých rukou nového 
páníčka, který ho bude mít rád 
stejně jako jeho skvělá učitelka. 
V případě, že i vy byste měli 
zájem stát se předvychovatelem 
budoucích vodicích psů pro ne-
vidomé, můžete navš�vit stránky 
organizace Vodicí psi srdcem na 
www.vodicipsisrdcem.cz. 

Hana Bučková
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Rozhovor s ředitelkou DDM Varnsdorf Marcelou Loukovou
Kroužky, tábory, výlety, vše pro radost...

Varnsdorf  V návaznos� na člá-
nek na straně osm jsem oslo-
vila také paní ředitelku DDM 
Varnsdorf Marcelu Loukovou, 
aby nám sdělila, co si myslí 
o novém spolupracovníkovi Nic-
kovi, který posledních pár měsí-
ců navštěvuje dě� v DDM. 
V rámci rozhovoru nám také po-
skytla odpovědi na další otázky, 
které se vztahují k nabídce krouž-
ků či táborů. 
Paní ředitelko, mohla byste 
představit DDM v krátkém me-
dailonku, uvést, kdy bylo založe-
né a vytyčit důležité milníky? 
Dům dě� a mládeže Varnsdorf je 
školským zařízením pro zájmové 
vzdělávání, jehož posláním je 
nabízet možnos� smysluplného 
trávení volného času pro všechny 
věkové kategorie, ať už formou 
pravidelných, příležitostných, 
táborových, osvětových či spon-
tánních činnos�. DDM má v na-
šem městě dlouhou tradici. Jeho 
vznik sahá až do 50. let minulého 
stole�, kdy společně s Pionýrskou 
organizací byl založen i Dům 
pionýrů, později známý jako Dům 
pionýrů a mládeže, který sídlil 
v samostatné budově na Pražské 
ulici. Po roce 1989 byl jeho název 
změněn na Dům dě� a mládeže, 
od roku 2010 sídlí v moderních 
prostorách ve 2. patře budovy 
Městského centra kultury a vzdě-
lávání (knihovny) v Otáhalově 
ulici a zřizovatelskou funkci pře-
vzalo od Ústeckého kraje Město 
Varnsdorf. 
Dům dě� a mládeže nabízí různé 
kroužky. Můžete je vyjmenovat 
a sdělit případným zájemcům, 
jak často se konají? 
Zájmové kroužky jsou stěžejní 
oblas� naší činnos� a vyhle-
dávanou ak�vitou zájemců 
z Varnsdorfu i okolních míst. Naší 
prioritou je nejen pestrá nabídka 
různých oborů, ale i zajištění kva-
lifikovaných vedoucích, to vše za 
příznivé ceny. Velmi si zakládáme 
na přátelském, téměř rodinném 
prostředí a individuálním pří-
stupu k dětem. Činnost kroužků 
probíhá pravidelně v průběhu 
školního roku, obvykle jednou 
týdně, některé se scházejí i častě-
ji. Mohou je navštěvovat zájemci 

všeho věku, nabízíme ak�vity pro 
předškolní dě�, žáky základních a 
středních škol, studenty VOŠ a VŠ 
a neodmítáme ani dospělé. Pro 
nový školní rok nabízíme vedle 
stávajících kroužků i řadu novi-
nek, ať už jsou to např. Správňáci, 
Stolní tenis, Divadélko, Němčina 
pro dě�, Expedice Apalucha, 
ochranáři Envíci, Fotografování 
či kroužky zaměřené na tolik obá-
vanou matema�ku. V současné 
době se již kroužky rychle zaplňují 
a v některých již zbývají poslední 
volná místa, doporučujeme proto 
s přihlašováním příliš neotálet.
Jaké výlety, tábory a akce pořá-
dáte? Jak často se tyto akce ko-
nají a pro jakou cílovou skupinu 
jsou určeny? 
Táborová činnost patří mezi naše 
další úspěšné ak�vity. V letošním 
roce jsme se zaměřili především 
na oblíbené letní příměstské 
tábory pro dě� školního věku, 
které přes den tráví prázdninový 
čas s námi a svými kamarády a 
odpoledne se vracejí domů. Vedle 
tradičního formátu příměstských 
táborů, tedy týdnů plných nejrůz-
nějších výletů a dobrodružných 
či adrenalinových zážitků, jsme 
letos již podruhé zařadili úspěšný 
Záchranářský příměšťák a abso-
lutními novinkami jsou Krea�vní 
příměšťák a Šachový kemp. Tyto 
tábory byly takovým vyústěním 
celoroční činnos� stejně zamě-
řených kroužků a byly určeny 
nejen pro jejich členy, ale i ostatní 
zájemce, v případě Šachového 
kempu i k vyhledávání nových 
talentů. Pro příš� roky se chystá-
me nabídku letních příměstských 
táborů či soustředění nadále roz-
šiřovat a znovu chceme zařadit 
i tábor pobytový. Nedílnou sou-
čás� naší činnos� jsou i příleži-
tostné akce, ať už jsou to velké 
akce pro veřejnost, např. Den 
dětské rados�, Pohádkový les či 
Narozeniny maskota Hildy, nebo 
akce menšího rozsahu, jako jsou 
nejrůznější výlety, turnaje, soutě-
že, besedy a kurzy. Dále se účast-
níme velkých městských akcí 
- Pálení čarodějnic, Rozsvícení 
vánočního stromu nebo Slavnos� 
města Varnsdorf, v rámci kterých 
připravujeme program pro dě�. 

Velmi příznivě se rozvíjí i naše 
spolupráce s mateřskými a zá-
kladními školami, pro které u nás 
v DDM připravujeme výtvarné 
dílny, sportovní či soutěžní bloky, 
jsme ale schopni po dohodě do-
cházet i přímo do škol. 
Dě� v DDM v posledních měsí-
cích navštěvuje budoucí vodicí 
pes. Co si o tom myslíte? 
Myšlenka, že bychom se jako 
zařízení podíleli na výchově 
vodicího pejska, se mi od začátku 
velmi líbila. Určitě to obohacuje 
nás všechny, kteří s Nickem přichá-
zíme denně do styku, ať už jsou 
to dě�, či my dospělí. S Romanem 
Vaňkem a spolkem Život jde dál 
už nějakou dobu spolupracujeme 
a jsem velmi ráda, že můžeme 
i �mto způsobem pomoci dobré 
věci.
Chtěla byste něco dodat na zá-
věr našeho rozhovoru? 

Vše, co tu bylo zmíněno, by nešlo 
realizovat bez zapálených lidí, 
které jejich práce opravdu baví. 
Jsme pyšní na náš tým inter-
ních a externích pedagogických 
pracovníků, který zajišťuje vedení 
zájmových kroužků a organi-
zaci veškerých činnos�, jejichž 
úroveň se snažíme neustále zlep-
šovat. Velmi si vážíme rostoucího 
zájmu veřejnos� o naše ak�vity 
a zároveň je to pro nás i velkým 
závazkem do budoucna. 
Neustálým zvyšováním kva-
lity naší práce, hledáním no-
vých ak�vit,      komunikace 
s veřejnos� a prezentací or-
ganizace navenek chceme po-
stupně vytvářet image Domu 
dě� a mládeže Varnsdorf 
jako otevřeného, moderního 
centra pro zájmové vzdělávání 
všech věkových kategorií. 

Hana Bučková
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Parkoviště v Západní ulici prošlo 
rekonstrukcí

Varnsdorf  Zrekonstruované 
parkoviště, do něhož radnice 
investovala přes půl milionu ko-
run, již občané využívají.

Parkoviště na sídliš� v Západní 
ulici bylo v havarijním stavu, pro-
to město Varnsdorf přistoupilo 
k jeho rekonstrukci. V prostoru 
parkoviště došlo zprvu k demolici 
betonové zdi, následně odvodně-
ní celého prostoru. Poté přišla na 
řadu kompletní oprava povrchu 
stávajících parkovacích ploch 
včetně příjezdové komunikace. Ta 
byla osazena novými vyvýšenými 
obrubníky, čímž došlo k zamezení 
parkování osobních vozidel na 
travnaté ploše.

Zrekonstruované parkoviště, do 
něhož radnice investovala přes 
půl milionu korun, již občané vy-
užívají. Během následujících dní 
ještě proběhne dopravní značení 
pro vodorovné stání. Obyvatele 
vnitrobloku v ulici Západní čeká 

rozsáhlá revitalizace celého síd-
liště za zhruba osm milionů ještě 
letos.  

Tomáš Secký 

Silnici v ulici Partyzánů pokryl mikrokoberec, vydrží déle
Varnsdorf  Technologie po-

kládky mikrokoberce má mnoho-
stranné využi� na komunikacích 
různého druhu a byla použita na 
silnici v ulici Partyzánů.

Technologie pokládky mikroko-
berce má mnohostranné využi� 
na komunikacích různého druhu. 
Chrání povrch před pronikáním 
vody do konstrukce vozovky, 
zároveň zajišťuje výborné pro�-
smykové vlastnos� a prodlužuje 
životnost degradovaného povr-
chu o další roky. Stejná metoda 
se používá například na silnicích 
a dálnicích ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic.

Touto metodou byla opravena 
i silnice v ulici Partyzánů mimo 
čás� před Městským divadlem 
Varnsdorf, kde se ještě v letošním 
roce počítá s celkovou revitali-

zací parkoviště, které navazuje 
na opravenou komunikaci. Stej-
ná metoda byla použita také 

při opravě povrchu parkoviště 
v ulici Žitavská před panelovými 
domy č.p. 2840 až 2842. Opra-

veného povrchu se dočkal také 
chodník před panelovým domem 
č.p. 2564 až 2566 v ulici Legií. 
Varnsdorfská radnice využívá 
technologii mikrokoberce v mís-
tech, kde by bylo nutné řešit 
opravy odfrézováním starého 
povrchu. Nový povrch má delší 
životnost než klasické lokální 
výspravy, což následně šetří i pro-
středky na údržbu komunikací.

Při aplikaci mikrokoberce 
dochází k překry� a označení 
kanálů na vozovce, které jsou 
po pokládce následně odkryty a 
dorovnány. Někdy je také potřeba 
kanály zvýšit do úrovně vozovky, 
proběhne tak jejich vyfrézování a 
vybetonování do potřebné výšky, 
poté následuje pokládka nového 
povrchu.

Tomáš Secký

Technologie zajišťuje například výborné pro�smykové vlastnos�; foto Tomáš Secký

Parkoviště v ulici Západní se po dlouhých letech dočkalo rekonstrukce; foto Tomáš Secký



PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

04.09.2018 od 6.00 hod.

SVOZ BIOODPADU

Svozy pytlového tříděného odpadu
06.09.2018 od 9.00 hod. 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Dne 21. červen-
ce uplynulo 10 let 
od smr� dcerky 
Romanky Schup-
panové. 

Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. Táta a ostatní 
příbuzní.

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
1.-2.9.2018  
MUDr. Charvát Tomáš  
U Přívozu 18/4, Děčín III  
Tel. 412 511 619

8.-9.9.2018  
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2, Děčín I 
Tel. 412 511 482

Dne 24. srpna 
oslavila své krásné 
85. narozeniny 
naše maminka a 
babička paní Anna 
Vohnoutová. Do 

dalších let jí přejí pevné zdraví a 
pohodu dcera a syn s rodinami.

Dne 23. srpna 
uplynuly dva roky, 
co nás navždy 
opus�l pan Josef 
Šulc. 

S láskou vzpomí-
ná manželka a synové s rodinami.

Dne 25. července bylo smutné 
výročí, kdy zemřel Miroslav Ma-
tyáš. 

Vzpomínají manželka, dcera, zeť 
a vnuci.

Dne 30. čer-
vence uplynulo 9 
let od úmr� mojí 
babičky Zdeňky 
Polcarové. 

S láskou vzpomí-
ná vnučka Šárka s rodinou.

22. srpen je 
dnem, kdy by náš 
milovaný syn, bra-
tr a vnuk Dušan 
Poncer oslavil 23. 
narozeniny, ale ne-

bylo mu to osudem přáno. 
S láskou vzpomínají rodiče, 

sestra Pavlínka a všichni �, kteří na 
tebe nezapomenou.

Dne 1. září tomu 
bude jeden rok, co 
nás navždy opus�l 
pan Petr Štourač. 

S láskou vzpo-
míná manželka 

Rozálie, dcera a syn s rodinami a 
ostatní příbuzní.

Dne 10. srpna 
uplynul první smut-
ný rok, kdy nás na-
vždy opus�la naše 
milovaná man-
želka, maminka a 

babička paní Jitka Dušánková. 
Stále vzpomínají manžel Josef a 

synové s rodinami.

Dne 29. srpna 
uplynulo 15 let, 
kdy nás navždy 
opus�la naše ma-
minka, babička a 
prababička Bohu-

mila Lü�nerová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte na 

ni s námi. Stále vzpomínají dě� 
s rodinami.  

Dne 22. srpna 
uplynulo 20 let, co 
nás navždy opus�-
la paní Miroslava 
Kropáčková. 

Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. Rodina.

Úmrtí v červnu

Jaroslav Mocek    
Václav Uher    
Petr Kokta    
Mária Pospíšilová    
Jan Skořepa    
Hedvika Opočenská
Jitka Přibylová            
Alena Havrdová Fidlerová  
Zbyslav Hofman 
Roman Škach 
Bohumil Novák 
Petr Havelka 
Ladislav Žejdlík 

ÚMRTÍ

73 let
72 let
70 let
77 let
67 let
85 let
62 let
62 let
76 let
44 let
76 let
66 let
84 let

Úmrtí v červenci

Miroslav Hauser    
František Barták    
Josef Brejcha    
Radek Godla    
Anežka Hermannová    
Miluše Javůrková
Jaroslav Němec            
Alena Machová  
Libuše Volejníková 
Michal Šišulák 
 
 
 

ÚMRTÍ

71 let
73 let
67 let
44 let
86 let
86 let
75 let
58 let
79 let
92 let

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat pohřební službě Kamélie za 
profesionální přístup při posled-
ním rozloučení s naším drahým 
Románkem Škachem. Obzvláště 
děkuji paní Ladislavě Heczkové, 
která nám v této těžké chvíli po 
celou dobu pomáhala.

Připojuji další dvě jména: paní 
Eva Kolnerová a pan Milan Hurák 
ml. I jim patří naše poděkování 
za jejich velkou pomoc. Za rodinu 
pozůstalých děkuje maminka Jana 
Vránová.

Velké poděkování strážníkům 
Městské policie Varnsdorf za 
ochotnou pomoc při nemoci mého 
manžela. Bylo to již po několikáté, 
a proto velmi děkuji. Civínovi.

Společnost 14/2018
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Oslavy 70. výročí basketbalu 
ve Varnsdorfu

Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf 
z.s., oddíl basketbalu, pořádá 
v sobotu 15. září 2018 ve 
sportovní hale na Západní ul. 
ve Varnsdorfu společenské a 
sportovní setkání u příležitos� 
kulatého výročí založení klubu 
v tomto městě.

Dovolujeme si �mto pozvat 
bývalé hráče a hráčky, trené-
ry, rozhodčí, funkcionáře, ale 
i všechny příznivce varnsdorfské-
ho basketbalu, od dob zakladate-
le Ládi PAROULKA až po dnešek, 
na zajímavý program, jehož sou-
čás� bude i zápas prvoligového 
klubu BK ARMEX Děčín s úřadu-
jícím mistrem rakouské ligy ECE 

Bulls Kapfenberg.
Program:
od 08:00 hod. - zápasy mládež-

nických družstev (kat. U12, U13, 
U15, U17)
od 14:00 hod. - prezentace účast-
níků a zápas kat. U19
16:00  16:45 - oficiální zahájení 
a předání ocenění významným 
basketbalovým osobnostem
17:30  19:00 - zápas mužů: BK 
ARMEX Děčín  ECE Bulls Kapfen-
berg (mistr Rakouska)
od 19:00 - setkání bývalých 
hráčů, trenérů, rozhodčích 
a funkcionářů v prostorách spor-
tovní haly.

Ing. Miroslav Novotný

Mnohokrát děkujeme všem přá-
telům a známým, kteří se dne 
11.8.2018 přišli na zádušní mši na-
posledy rozloučit s Marií Jelenovou, 
jež zemřela náhle ve věku 86 let.

Manžel a dě� s rodinami
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Varnsdorfský upoutanec 2018 měl úspěch

Tour de Feminin ovládla Američanka Leah Thomasová  

Varnsdorf     Ve dnech 6. - 8.čer-
vence 2018 proběhl další ročník 
soutěže upoutaných modelů 
v kategoriích F2B Světový pohár 
akrobatů, SUM a F4B  Mistrov-
ství ČR maket a polomaket, UŠ  
O pohár Tolštejnského panství.

Jako již tradičně, i letos celé 
klání proběhlo na stadionu ve 
varnsdorfské Kotlině pod or-
ganizací Klubu varnsdorfských 
modelářů. Týdny před zahájením 
samotných soutěží probíhaly peč-
livé přípravy podkladů, jednání 
s úřady a hledání sponzorů, bez 
kterých by taková akce nebyla 
možná. I jim patří poděkování za 
hladký průběh soutěží.

Akce byla velmi dobře připrave-
na, a tak se již od 5.července zača-
li sjíždět první účastníci. Mezi ty, 
kteří měli do Varnsdorfu nejdelší 
cestu, patřil zástupce Ukrajiny, 
dále pak závodníci z Německa a 
Polska. Věříme, že na další ročník 
závodu přicestují i další kolegové 
modeláři z Ukrajiny, a rozšíří tak 
startovní pole zahraničních účast-
níků. Celkem se ve všech katego-
riích zúčastnilo 20 závodníků od 
žáků po seniory a někteří i ve více 
letových kategoriích. Program byl 
po celé tři dny plně nabitý. Celko-
vý průběh závodů se nesl nejen 
v duchu soupeření o nejlepší mís-
ta, ale i přátelského posezení a 
diskuze s přáteli z českých i zahra-
ničních klubů. Soutěže proběhly 
bez zásadních komplikací, nebyly 
podány žádné protesty soutě-
žících, a i přes to, že především 
u mladých modelářů došlo i k ně-
jakým haváriím a poškození prac-
ně stavěných modelů, hodno�me 

letošní ročník Varnsdorfského 
upoutance za zdařilý.

Na závěr byly rozdány při-
pravené ceny, zazněly poslední 
komentáře našich i zahraničních 
kolegů a Varnsdorfský upoutanec 
2018 je minulos�. Zájemci mo-
hou shlédnout výsledkové lis�ny 
a obrazový materiál na stránkách 
lmk.varnsdorf.net.

Letošní ročník byl ale bohužel 
od těch předchozích v něčem 
odlišný. Závodu se nezúčastnil a 
ani se nemohl podílet na přípra-
vách, tak jako v minulých letech, 
předseda našeho klubu Ing. Josef 
Bar�k, protože byl hospitalizován 
se zdravotními problémy v ne-
mocnici. O to pro nás ostatní byla 
větší zodpovědnost, vše připravit, 
zajis�t a zorganizovat. V tu dobu 
jsme bohužel netušili, že bude-
me bez jeho účas� připravovat 
Varnsdorfského upoutance nejen 

pro letošní rok, ale i pro roky ná-
sledující.

O měsíc později, dne 2.8. 
2018, Ing. Josef Bar�k, předseda 
Letecko-modelářského klubu 
Varnsdorf, ve věku 73 let náhle 
zemřel. „Náčelník“, jak jsme mu 
říkali,vedl klub mnoho let a díky 
jeho trpělivé a náročné práci 
dosáhl klub mnoha dobrých 
výsledků na domácích, ale i za-
hraničních soutěžích. Byl velkým 
příznivcem především kategorií 
upoutaných modelů, ve kterých 
do posledních let sám soutěžil, 
a modelů volných kategorií, kte-
ré zase byly vhodné pro stavbu 
a soutěžení na modelářských 
kroužcích. Největším jeho příno-
sem pro letecké modeláře byla 
právě výchova nové generace 
mladých modelářů na kroužcích 
ve Varnsdorfu, Rumburku, České 
Kamenici a Bílém Kostele. Jeho 

elán mu dovoloval zvládat ob-
rovské nasazení a mnohé z nás 
k modelařině nejen přivedl, ale 
dokázal u ní udržet.

Je nám všem líto, že odešel. 
Bylo to náhlé a bolestné. Napo-
sledy tak vzdáváme čest jeho 
památce.

Kamarádi a kolegové z LMK Varnsdorf

Šluknovský výběžek  Meziná-
rodní cyklis�cký závod v Českém 
Švýcarsku  Tour de Feminin 
vyhrála v konkurenci téměř 160 
závodnic z celého světa Ameri-
čanka Leah Thomasová ze stáje 
United Health Care.

Varnsdorfem projely cyklistky 
v rámci první a páté etapy Tour 
de Feminin. Na zlato dosáhla 
americká závodnice Leah Tho-
masová. Druhé místo obsadila 
ruská reprezentantka Jelizaveta 
Ošurkovová, tře� Sofie De Vuys-
tová z Belgie. Té nepomohlo ani 

vítězství v poslední nedělní etapě, 
kterou vyhrála právě před celko-
vou vítězkou letošní tour. Nejlepší 
českou závodnicí byla Nikola Nos-
ková. Mladá jablonecká rodačka 
v poslední páté etapě dojela 
šestá a stejné umístění obsadila i 
v celkovém pořadí. „Před startem 
poslední nedělní etapy jsem se 
cí�la úplně špatně, vůbec jsem 
nečekala, že mi to půjde tak, jak 
mi to šlo. Říkala jsem si, že to od-
jedu jen v rámci tréninku, a kdyby 
mi to nešlo, tak se nic neděje. Ale 
už od první rychlostní prémie mi 

to jelo a pak už to bylo jenom 
lepší. Pokusila jsem se vyhrát 
vrchařskou prémii na Vápence, 
což se mi povedlo. Jsem ráda, jak 
to dopadlo,“ radovala se Nosková, 
která ve vrchařské soutěži skonči-
la tře�.

Během pě� etap po Šluknov-
ském výběžku závodnice zdolaly 
400 kilometrů. Na start tour se 
kromě soukromých stájí postavi-
lo také několik reprezentačních 
výběrů. Kromě Ruska vyslalo 
závodit do okolí Krásné Lípy své 
reprezentantky například Nizo-

zemsko, Slovensko, Belgie, Fran-
cie, Kazachstán nebo Ukrajina. 
Příš� ročník Tour de Feminin se 
pojede o týden později  od 11. do 
14. července 2019.

Konečné pořadí: 1. Thomaso-
vá, 2. Ošurkovová, 3. De Vuystová

Umístění českých závodnic: 
6. Nosková, 15. Machačová, 
36. Bajgerová, 38. Van Neck, 
76. Havlíková, 78. Pospíšilová,
80. Ungermannová, 83. Bohatá, 
88. Voráčová, 90. Švihálková, 101. 
Dýrová Macháčková.

Redakce
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Fotbalisté FK Varnsdorf trápí koncovka
Chybí nám hroťák, říká trenér Oulehla

Varnsdorf    Nový trenér David 
Oulehla má na povel fotbalový 
Varnsdorf. Druholigoví fotbalis-
té vstoupili do sezóny poměrně 
slušně. Tedy co se týče bodů. 

V prvním kole urvali bod 
ze Znojma kde remizovali 1:1. 
„Znojmo hrálo na míči a víc kom-
binovalo, hráli jsme v hlubším 
bloku. Jeden bod je pro nás zisk, 
určitě při nás stálo trochu štěs�. 
Ve druhém poločase jsme přežili 
dvě tři větší šance,“ přiznal trenér 
David Oulehla. Za�m jedinou vý-
hru získali fotbalisté Varnsdorfu ve 
druhém kole, kdy doma díky brzké 
brance Heppnera udolali Táborsko 
1:0. „Bylo to ubojované vítězství. 
Ale tohle by nás přesně mělo c�t. 
Za ten gól jsem samozřejmě rád. 
Nebylo to tak snadné, pravačka 
není moje silná noha, bylo to ta-

kové haluzácké. Ale počítá se to,“ 
řekl s úsměvem Petr Heppner, 
jediný střelec celého zápasu.

Pak následovaly dvě bezbranko-
vé remízy. Nejprve v Pardubicích a 
pak doma pro� Sokolovu. „Obraz 
hry byl jednoznačný, domácí byli 
prakticky po celý zápas lepší a 
více na míči. Soustředili jsme 
se na dobrou obranu, abychom 
jejich hru co nejvíce zpomalili. 
Rychlý přechod se nám v první 
půli tolik nedařil, po přestávce 
jsme mohli některé situace vyřešit 
lépe. Upřímně ovšem říkám, že zisk 
bodu je pro nás maximum. Hráči 
bojovali, bod je odměnou,“ uvedl 
Oulehla. Remíza pro� Sokolovu už 
ale byla zklamáním. „Podle mě to 
nebyl hezký fotbal. Bylo tam hod-
ně soubojů a to diváky asi moc 
nebavilo. Chtěli jsme hrát fotbal, 

ale bylo to z naší strany křečovité,“ 
přemítal Oulehla. 

První porážka v mistrovských zá-
pasech přišla v úvodním kole MOL 
Cupu. Varnsdorf překvapivě padl 
v Litoměřicku, tře�ligový tým vy-
hrál 2:0. „První poločas nebyl ide-
ální, domácí nás trestali z rychlých 
brejků. Po změně stran jsme to 
změnili a měli dr�vou územní pře-
vahu. Ale před vápnem to končí, ve 
finální fázi jsme nebezpeční. Chybí 
nám hrotový útočník. Víme o tom, 
ale nechceme to používat jako 
berličku,“ pokrčil Oulehla rameny. 
Střelecké trápení pokračovalo také 

v zápase ve Vítkovicích. Varnsdorf 
nedokázal vsí�t jedinou branku, 
naopak dvě inkasoval. Pikantní 
byl za�m poslední ligový zápas, 
kdy Varnsdorfu přivítal Hradec 
Králové (1:0). Na jeho lavičce to�ž 
sedí bývalý trenér týmu z Kotliny  
Zdenko Frťala. 

Varnsdorf zkouší mladého 
Korejce…

Střílení branek je pro Severoče-
chy problém. David Oulehla tak 
zkouší exo�ckou posilu. S týmem 
v současné době trénuje korejský 
fotbalista Min Sung Kim. Ten se 
uvedl v utkání dorostu čtyřmi 
brankami do sítě Děčínu. „Je to 
mladý kluk, ročník 2000. Je tu 
na zkoušce a vypadá zajímavě. 
Výhledově se bavíme o nějaké 
spolupráci,“ dodal trenér.   

Redakce
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