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Výborně! Varnsdorfští hasiči přivezli z Číny několik medailí

Chengdu (Čína)          Tři profesio- 
nální hasiči z Varnsdorfu, Josef 
Kroupa, Jan Šeps a Jan Hocko, 
opět vyrazili změřit síly se sou-
peři z celého světa na Světové 
hasičské a policejní hry, které se 
letos konaly v čínském Chengdu. 
A výprava to byla více než úspěš-
ná. Do Varnsdorfu přivezli něko-
lik cenných kovů.

Slavnostní zahájení her
Ve čtvrtek 8. srpna 2019 pro-

běhlo ve sportovním centru  
v Chengdu v Číně slavnostní za-
hájení Světových policejních a 
hasičských her. Nejen varnsdorf-
ským hasičům tak skandoval celý 
stadion plný sportovců a čínských 
sportovních příznivců. Během  
ceremoniálu proběhlo předsta-
vení všech sedmdesáti zemí,  
které se her účastnily. Do bojů  
o medaile zasáhlo zhruba deset 
tisíc hasičů a policistů z celého 
světa.

První medaile do Varnsdorfu! 
Josef Kroupa a Ultimate Firefigh-
ter

O dva dny později dostali varns- 
dorfští hasiči příležitost předsta-
vit se soupeřům v Ultimate Fire- 
fighter. Disciplína se skládá ze čtyř 
úseků, na které hasiči nastupují 
kontinuálně, s malými přestáv-
kami. Na prvním úseku soutěží-
cí hasič roztáhne dvě hadice a 

doběhne k dalším dvěma, které 
musí naopak smotat. Podle Jo-
sefa Kroupy se motaly relativně 
špatně, byly měkké a bylo potře-
ba dát si pozor na dobrý začátek 
při zakládání. Následně je závod-
ník umístil do nerezových boxů a 
běžel do cíle. Na druhém úseku 
byl připraven žebřík, který hasič 
musel opřít o postavenou věž a 
vytáhnout o šest „šprušlí“. Od 
českých žebříků se lišil mechanis- 
mus západky – na naučení se s ní 
ale hasiči moc času neměli. Pak 
musel závodník vyběhnout na věž 
s hadicí a další hadici vytáhnout 
na laně. Třetí část byla standardní. 
„Odbouchat“ kaiser box palicí na 
určenou vzdálenost, vyzvednout 
devadesátikilogramovou figurínu 
a rychle s ní obkroužit kužel. Při 
čtvrtém úseku si soutěžící hasič 
zaběhal. Nejprve na věž musel 
vynést smotanou hadici, pak se-
běhnout, popadnout rozbrušova-
cí pilu, opět vyběhnout nahoru a 
až nakonec zaslouženě věž seběh-
nout a dorazit do cíle. Na všech 
úsecích si závodník sám startoval 

i finišoval – zmáčknutím tlačítka.
A právě Josef Kroupa v kategorii 

nad 45 let získal bronzovou me-
daili. O dvě příčky dál ve stejné 
kategorii, na pátém místě, skončil 
Jan Šeps. Tomáš Sobecký (z Ústí 
nad Labem) obsadil v kategorii 
35+ místo páté, Jan Hocko místo 
jedenácté.

Další medaile v týmovém zá-
vodu Ultimate Firefighter

04:34.160 - to je výsledný čas 
severočeských hasičů v týmo-
vém závodě Ultimate Fire fighter 
35+. A medaile zacinkaly znovu!  
Na krk si hasiči Jan Hocko (prv-
ní úsek - hadice), Tomáš Sobec-
ký (druhý úsek - žebříky), Josef 
Kroupa (třetí úsek - keiser box a 
figurína) a Jan Šeps (čtvrtý úsek 
- dvojitá věž se zátěží) pověsili 
bronzové plakety. Ještě aby jim 
to spolu neklapalo, když varns- 
dorfská trojka již dlouhé roky 
společně slouží na stanici HZS 
ve Varnsdorfu na směně C a je 
ve dne v noci připravena vyjet 
pomoci těm, kteří to zrovna po-
třebují. Jen necelá půlvteřina 

dělila hasiče od druhého místa  
v týmech, o jedno natažení ruky 
na finišovací tlačítko však byli 
rychlejší kolegové z Turecka. 

Hasiči z Varnsdorfu vybojovali 
zlato a bronz

Zlato! V kategorii 45-49 závodu 
na horských kolech - cross coun-
try - byl Josef Kroupa znatelně 
nejlepší a s časem 0:35:07.063 
měl na náročné trati celých pa-
desát vteřin náskok před druhým 
kolegou ze Španělska. Na krku 
tak Pepovi visela zlatá medaile. 
Jan Šeps to natřel všem Belgi-
čanům a Číňanům, výsledný čas  
0:36:58.572 stačil na páté mís-
to ve stejné kategorii. Stříbro a 
bronz! Zatímco varnsdorfáci bo-
jovali na kolech, Tomáš Sobecký 
z Ústí nad Labem společně s Ja-
nem Hockem zápasili se soupeři. 
A to doslova. Oba dva jsou totiž 
zápasníci a ve čtvrtek 15. srpna 
na ně čekal závod ve volném sty-
lu. Tomáš Sobecký vybojoval ve 
své kategorii druhé místo, a tedy 
stříbrnou medaili, Jan Hocko pak 
uhájil bronz.               Hasiči Varnsdorf

Hasiči přivezli ze Světových hasičských a policejních her několik medailí; foto Zuzana Kroupová



Zprávy 14/2019

2

Rozsáhlý požár rodinného domu v Mladoboleslavské ulici

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
5.7.2019 ve 4:40 hod.
Na městském kamerovém sys-

tému byl zaznamenán ohňostroj 
trvající zhruba 2 minuty. Do zjiště-
né lokality byla ihned vyslána hlíd-
ka městské policie, která zde zjis-
tila dva muže v silně podnapilém 
stavu, kde jeden z nich se přiznal 
k odpálení ohňostroje. Strážníky 
byl poučen o porušení vyhlášky 
města týkající se zákazu použí-
vání zábavné pyrotechniky. Muž 
měl v igelitové tašce další nepou- 
žitou pyrotechniku a z důvodu 
jeho podnapilosti mu byla stráž-
níky odebrána z důvodu ochrany 
osob a poškození majetku. Ode-
brané věci byly uloženy ve skla-
du městské policie a přestupek  
byl předán na příslušný odbor 

města k dalšímu opatření.
12.7.2019 v 17:05 hod.
Při preventivní kontrole města 

byla hlídka městské policie oslo-
vena občankou města s tím, že při 
venčení jí utekla fena i se štěně-
tem neznámo kam. Strážníci pro-
věřili široké okolí s negativním vý-
sledkem. V 17:50 hod. byl dozorčí 
směny telefonicky informován 
občankou u obce Grossschonau, 
že jí na zahradu přiběhla fena se 
štěnětem. Dle uvedeného popisu 
se zjistilo, že se jedná o psy ozna-
movatelky, které byl předán tele-
fonický kontakt na jmenovanou, 
aby si domluvily předání psů.

18.7.2019 v 15:30 hod. 
Na služebnu bylo telefonicky 

oznámeno občanem města, že 

na své zahradě spatřil hada a má 
obavu, aby neublížil jeho malým 
dětem, které se po zahradě čas-
to pohybují. Vyslaná hlídka měst-
ské policie se na místě spojila  
s oznamovatelem, který strážní-
kům ukázal místo, kam had zale-
zl. Strážníci za pomocí tyče hada 
odchytli a převezli do lesního 
porostu mimo město. Jednalo se  
o užovku obecnou.

29.7.2019 ve 12:35 hod. 
Na městském kamerovém sys-

tému bylo zjištěno vozidlo, které 
narazilo a poškodilo svislé doprav-
ní značení na prostranství před 
„věžičkou“. Na místě strážníci zjis-
tili, že řidička vozidla nedostateč-
ně zabrzdila auto, a to se samo-
volně rozjelo z kopce a narazilo 

do dopravní značky. Strážníky byla 
vyrozuměna skupina dopravních 
nehod Policie ČR, kdy tato si celou 
dopravní nehodu převzala.

30.7.2019 ve 14:10 hod. 
Bylo přijato telefonické ozná-

mení od pracovnice marketu, že 
na prodejně mají dvě nezletilé 
dívky, které se pokusily odcizit 
zboží. Vyslaná hlídka městské po-
licie na místě zjistila jedenácti a 
dvanáctileté dívky. Na místo byl 
přivolán pracovník OSPODu. Byla 
zjištěna totožnost dívek, přivoláni 
rodiče obou a těmto byly jejich 
dcery předány. Strážníky byl se-
psán úřední záznam a byl předán 
příslušnému odboru města k dal-
šímu řešení.
        Martin Špička,velitel městské policie

Varnsdorf       V půl sedmé  
večer v úterý 23. července 2019 
se nad Varnsdorfem během pár 
desítek vteřin objevil hustý černý 
dým z okolí staré známé slévárny  
v Mladoboleslavské ulici.

Několik oznamovatelů pak  
v hovoru na tísňovou linku uved-
lo, že hoří rodinný dům naproti.  
K události vyslalo operační stře-
disko jak profesionální a dobro-
volnou jednotku z Varnsdorfu, tak  
i dobrovolné kolegy z Rumburku 
a Dolního Podluží, včetně výškové 
techniky.

Už v době příjezdu prvního vo-
zidla byla většina střechy obýva-
ného domu v plamenech. Uvnitř 
naštěstí nikdo nebyl, všichni 
obyvatelé stihli objekt bezpeč-
ně opustit. Hasiči natáhli několik 
vodních proudů, a kromě hašení 
se soustředili i na ochranu ro-
dinného domu, který stojí vedle. 
Jeden vodní proud byl natažen  
i z rumburského žebříku. Postup-
ně se plameny podařilo zkrotit, 
několik dalších minut a hodin tr-
valo dohašování a vyhledávání 
skrytých ohnisek, to hasiči prová-
děli v dýchací technice v požárem 
zničeném podkroví.

Příčinu požáru na místo přijel 
zjišťovat hasičský vyšetřovatel, 
dopravu z frekventované zatáčky 
odkláněli policisté a strážníci. Při 
zásahu došlo k lehkému zranění 
dvou dobrovolných hasičů. Jeden 

si pohmoždil malíček, druhý pod-
vrknul kotník.

Dopravní nehoda na Studánce
K vážně vyhlížející nehodě vy-

jížděla profesionální jednotka  
z Varnsdorfu krátce po 13. ho-
dině na silnici číslo 9 vedou-
cí od Benteleru na Studánku  
ve čtvrtek 15. srpna 2019. Na 
dvouproudém stoupání narazil 
osobní automobil zezadu do ná-
věsu stojícího nákladního auto-
mobilu.
Jako zázrakem profesionální ha-

siči po příjezdu nemuseli niko-
ho vyprošťovat, poskytovali jen 

předlékařskou pomoc, provedli 
protipožární opatření a zasypali 
uniklé provozní kapaliny. Všechny 
osoby hasiči předali zdravotní-
kům k dalšímu ošetření. Následky 
nárazu pravděpodobně zmírnilo 
hydraulické nakládací čelo, které 
bylo složené pod zadní částí ná-
kladního vozidla. To ale po neho-
dě zůstalo ležet na silnici a velitel 
zásahu si proto vyžádal příjezd 
Unimoga varnsdorfské dobro-
volné jednotky, pomocí něhož 
bylo ulomené čelo přeneseno 
na druhý nákladní vůz. Příčiny 
dopravní nehody na místě zjišťo-

vali dopravní policisté, dopravu 
v místě události kyvadlově řídily 
policejní hlídky. „Chtěl bych po-
děkovat, jménem svým i jménem 
posádky z vozu, za profesionál-
ní přístup a ochotu při zásahu.
Chování všech členů jednotky je  
na profesionální úrovni. Chci ob-
zvlášť ocenit chování k malému, 
který byl ve voze. Je těžké přijít  
k cizímu dítěti a získat si hned 
jeho důvěru. Jste profíci. Ještě 
jednou moc, moc, moc děkuji. 
Jste skvělí, chlapi,“ poděkoval ha-
sičům Jiří Chlada.
                            Hasiči Varnsdorf, redakce

S požárem rodinného domu bojovaly čtyři jednotky hasičů; foto miw.cz
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Společnost REGIA a.s. má od srpna nového ředitele
Varnsdorf      Společnost REGIA 

a.s. je největší obchodní společ-
ností v majetku města Varnsdorf. 
V současné době zaměstnává 
kolem padesáti zaměstnanců. 
Její hlavní náplní je správa měst-
ského bytového fondu a správa 
a provoz městských sportovišť. 
Počátkem srpna byl do vedení 
společnosti jmenován nový ře-
ditel Mgr. Bc. Miloslav Kucer.

Jaké byly důvody rozhodnu-
tí představenstva společnosti  
ke změně na postu ředitele spo-
lečnosti, podle jakých paramet-
rů se vybíral nový ředitel a proč 
neproběhlo výběrové řízení, na 
to nám odpověděl předseda 
představenstva Josef Šišulák. „Za 
poslední tři roky se hospodářský 
výsledek REGIA a.s. propadal do 
ztráty, průměrný plat je nízký a 
jen od začátku roku obdržel ře-
ditel pan Zbyněk Šimák osm vý-
povědí. Při současné situaci na 
trhu práce je velmi náročné najít 
za tyto pracovníky náhradu. Po 
zhodnocení situace se předsta-
venstvo dohodlo, že je potřeba 
do pozice ředitele dosadit nové-
ho člověka plného elánu a chu-
ti se s touto situací vypořádat. 
Dohodli jsme se, že pan Šimák 
se svými letitými zkušenostmi a 
znalostí provozu sportovišť na-
stoupí do delší dobu neobsazené 
pozice Technika bytové správy a 
sportovišť. Tuto pozici se nedařilo 
už více jak dva roky stabilně ob-
sadit a její činnost se kumulova-
la pod jiné pracovníky ve firmě. 
To se odráželo na kvalitě služeb 
bytového servisu, stabilizaci pra-
covníků i efektivitě vykonávaných 
činností. Konkurz je fajn perso-
nální nástroj, když se vám do něj 
uchazeči přihlásí. 

Vzhledem k současnému stavu 
poptávky a nabídky na pracov-
ním trhu a časové náročnosti to 
byl pro nás obtížně použitelný 
model. Z důvodu časové tísně 
jsme ze seznamu několika vy-
tipovaných osob a na základě 
referencí oslovili pana Kucera, 
se kterým jsme se prozatím do-
hodli na uzavření smlouvy na 
dobu určitou. Vytvořili jsme se-
znam hlavních úkolů, které jsou  
pro a.s. prioritou,“ vysvětlil Šišu-
lák.

Novému řediteli Mgr. Bc. Milo-
slavu Kucerovi je 47 let, je ženatý 
a má 2 děti.

Pane řediteli, jaké jsou vaše 
předchozí manažerské zkušenosti?

Od roku 2009 do roku 2013 
jsem byl ředitelem Domu kultury 
Střelnice Rumburk. V roce 2013 
jsem jako krizový manažer přes 
rok vedl také sportoviště města 
Rumburk, označené jako SRAS.  
V roce 2014 zastupitelstvo na 
můj návrh schválilo spojení těch-
to dvou příspěvkových organizací  
v jednu. Takto spojené společnos-
ti jsem vedl až téměř do konce 
roku 2016. Hospodářský výsledek 
této organizace činil úctyhodných 
1,6 milionu korun, což se v minu-
losti nikomu jinému nepodařilo.

Jste i bývalým rumburským 
zastupitelem. Ještě donedávna 
jste se musel bránit trestnímu 
oznámení, které na vás za ná-
ležité medializace bylo podáno 
bývalým vedením Rumburku 
a týkalo se hospodaření v pří-
spěvkové organizaci DK Střelni-
ce. Výsledkem je, že policie věc 
odložila, protože jste se ničeho 
nekalého nedopustil. Chcete se 
k této záležitosti vyjádřit?

Nerad se vracím k okolnostem 
mého působení v Rumburku, 
zejména ve vztahu k bývalému 
vedení radnice. Práci v zastupi-
telstvu jsem dobrovolně opustil 
asi po dvou letech. Zjistil jsem, 
že politika není to, čím bych se 
chtěl zabývat.  A co se týká trest-
ního oznámení, bývalým vedením 
rumburské radnice byla na mou 

osobu podána hned čtyři. Policie 
všechna oznámení odložila, pro-
tože ani neshledala důvod se věc-
mi zabývat. Nikdy jsem kvůli to-
muto nařčení nebyl na výslechu, 
natož z něčeho obviněn. Všech-
na trestní oznámení byla pouze 
účelová a lživě vykonstruovaná. 
Cílem nebylo nic jiného, než zdů-
vodnit veřejnosti moje odvolání 
z funkce ředitele a očernit moji 
osobu. Což se jim částečně poda-
řilo. Pro mě je zásadní, že jsem 
organizaci opouštěl s kladným 
hospodářským výsledkem.

Pojďme k budoucímu smě-
řování Regie. V době našeho 
rozhovoru jste ve firmě 14 dní. 
Je něco, co vás překvapilo, pozi-
tivně i negativně? Máte nějakou 
vizi, např. jak společnost zefek-
tivnit?

Troufnu si říci, že společnost 
REGIA a.s. je záběrem své činnos-
ti nejen největší obchodní společ-
ností v majetku města Varnsdorf, 
ale i jednou z největších v regionu 
Šluknovska. Nespravuje jenom 
sportoviště města Varnsdorf, ale 
také přes 600 bytových jednotek 
a dalších 50 nájemních vztahů  
v nebytových prostorech. V 
tomto ohledu mě velikost spo-
lečnosti určitě překvapila. V 
současné době řeším personál-
ní problémy a odchod několi-
ka klíčových zaměstnanců, což 
je ale dnes globální záležitostí. 
Nicméně situace není neřešitel-

ná. Vizi samozřejmě mám, ale 
nejprve musím pochopit práci 
a návaznost jednotlivých stře-
disek. Také úlohu města Varns- 
dorf jako 100% akcionáře spo-
lečnosti včetně další vazeb, které 
mají vliv na chod organizace.

Už zhruba víte, do čeho se 
pustíte v první řadě?

Nejdůležitější je v současné 
chvíli stabilizace organizace, jak 
jsem již uvedl, zejména po strán-
ce personální. To znamená zasta-
vit odchod zaměstnanců ze spo-
lečnosti a přehodnotit mzdovou 
politiku a odměňování. Dále bych 
rád zefektivnil poskytované služ-
by ať už na sportovištích nebo na 
bytové správě. Například spuště-
ním on-line rezervací sportovních 
areálů, nebo vytvořením interne-
tového pořadníku oprav na spra-
vovaných bytech. To jsou však jen 
střípky z budoucích plánů, které 
bych rád zrealizoval. Vše se ale 
musí udělat postupně, a to vyža-
duje určitý čas.

Jak jsou pro vás na pracovišti 
důležité mezilidské vztahy? Jaký 
jste typ šéfa, spíše přátelský po-
hodář, nebo jste tzv. hlídací pes? 
Co od svých podřízených vyžadu-
jete především?

Mezilidské vztahy a klima na 
pracovišti je velmi důležitou 
součástí každého pracovního ko-
lektivu. V této společnosti je to 
komplikovanější, protože nesdílí-
me jeden pracovní prostor nebo 
budovu. V každém případě pone-
chávám zaměstnancům volnost a 
chci, aby se do dění ve společnos-
ti zapojovali a byli její součástí. To 
znamená, že i oni mohou svým 
rozhodnutím ovlivnit vývoj firmy. 
Zajímá mě každý názor nebo při-
pomínka. Zároveň ale vyžaduji od 
zaměstnanců výsledky odvedené 
práce.

Obecně lze říci, že vyžaduji sluš-
nost a upřímnost, dokáži ocenit 
pracovitost a loajalitu. Nikdo ne-
jsme dokonalý, ale slušné chování 
je základ.

Jak trávíte volný čas, prozradí-
te nám vaše koníčky a zájmy?

Nejvíce volného času trávím na 
fotbale. Obě mé děti hrají za FK 
Varnsdorf, kde i já trénuji starší 
přípravku. Na další koníčky mi už 
moc času nezbývá, takže z těch 
pasivních především hudba a 
film.

RH

Nový ředitel společnosti REGIA a.s. - Mgr. Bc. Miloslav Kucer; foto archiv
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Varnsdorf         Nádraží ve Varns- 
dorfu patřilo donedávna k nej-
více zpustlým nádražím v celé 
republice. Působilo dojmem, že 
se zde zastavil čas snad před půl 
stoletím, nebo ještě dřív. Posled-
ní dva roky se však naše nádraží 
postupně přeměňuje a zdaleka 
už nepůsobí tak odstrašujícím 
dojmem.

Za c. k. mocnářství platilo, že 
obec, která má krásné nádraží, 
patří mezi elitu. Nádražní budovy 
se dokonce zobrazovaly na po-
hlednicích. Dnes už je to zřejmě 
jinak a mnoho nádražních budov 
z období Rakouska – Uherska již 
vůbec neexistuje. Původně krás-
ná budova ve Varnsdorfu už krás-
ná není, ale přes svůj zpustlý stav 
alespoň stále stojí.  Nutno dodat: 
zatím. Její osud i nadále zůstává 
nejistý, přestože v poslední době 
prochází zhruba z jedné třetiny 
rekonstrukcí. Co bude se zbytkem 
budovy se zatím neví. Největším 
problémem je najít vhodné vy-
užití a následně provoz tak velké 
budovy ufinancovat. Rozhodnutí 
je na majiteli – Správě železnič-
ní dopravní cesty (SŽDC). Už ve 
svých dřívějších vyjádřeních SŽDC 
sdělovala, že se zbytek budovy za-
konzervuje a bude se hledat vyu-
žití. Podle posledních vyjádření to 
stále platí.

Podinvestovaných nádražních 
budov je v celé republice stále 
celá řada, ale k těm nejvíce po-
stiženým patří právě nádraží a za-
stávky v pohraničních oblastech. 
V roce 2016 Ministerstvo dopra-
vy vyřešilo dlouholeté nejasnosti  
o tom, kdo má vlastně tento ma-
jetek opravovat. Z Českých drah 
(ČD) byly všechny nádražní budo-
vy převedeny do majetku SŽDC.
„Od roku 2018 v železniční stani-

ci Varnsdorf proběhly, a ještě pro-

bíhají dvě opravné práce. První 
řešila opravu kolejiště, nástupišť 
a sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení. Náklady této akce byly 
130 milionů Kč. Souběžně s tou-
to akcí se také dokončuje oprava 
části nádražní budovy – vyměňu-
jí se okna, opravuje se fasáda a 
vnitřní prostory. V tomto přípa-
dě náklady činí 4,2 milionu Kč,“ 
sdělila tisková mluvčí SŽDC Nela 
Friebová. Nádražní budova v době 
svého vzniku počítala se zázemím 
pro železničáře, finančníky, poli-
cii a celní a pasovou službu. Pro 
současnou potřebu je budova 
příliš velká. „Vzhledem k velikos-
ti a technickému stavu nádražní 
budovy byly do přízemí západní 
věže soustředěny všechny drážní 
provozy. V prvním a druhém pa-
tře budou byty. Zbylé dvě třetiny 
budovy jsou nyní prázdné a pro 

provoz dráhy nepotřebné. Pro 
tuto část zatím SŽDC hledá vhod-
né využití. Pokud se jej však nepo-
daří najít, jednou ze zvažovaných 
variant je demolice a na uvolněné 
ploše například zřízení parkoviště 
pro cestující,“ vysvětlila Friebová.

„Už hned v roce 2014, kdy jsme 
nastoupili do vedení města, jsme 
měli s ČD jednání a apelovali na 
nutnost modernizace vlakového 
nádraží ve Varnsdorfu,“ říká sta-
rosta města Stanislav Horáček. 
„Těch schůzek bylo pak v násle-
dujících letech ještě několik i na 
SŽDC. Jsem rád, že se naše úsilí 
vyplatilo a že se podařilo naši-
mi intervencemi nakonec uspíšit 
termín oprav nejméně o 7 let. 
Byla přislíbena celková investi-
ce ve výši asi 130 mil. Kč, což je 
nejvíce ve Šluknovském výběžku. 
Podle všeho zatím SŽDC své sli-

by plní, což mě samozřejmě těší. 
Ještě zkusíme zatlačit na to, aby 
se opravila i ulice Nádražní, která  
z velké části patří do majetku 
SŽDC a její stav je žalostný,“ do-
dává starosta.

Nízké budovy podél kolejí v těs-
ném sousedství železniční stanice 
jsou v soukromém vlastnictví.
Letos budou zahájeny i opravy 

dalších nádražních budov ve vý-
běžku. Je plánováno pokračovat  
v Mikulášovicích, kde už se opra-
vila střecha. Předpokládané ná-
klady činí 6,5 milionu Kč. Součas-
ně se ještě letos začne opravovat 
také nádražní budova v Rum-
burku, tam se počítá s náklady  
ve výši 15 milionů Kč a zároveň 
se připravuje rekonstrukce ná-
dražní budovy v Krásné Lípě, ta 
by však měla odstartovat v letech  
2020 – 2021.                                RH

Varnsdorf  Období školní-
ho vyučování ve školním roce 
2019/2020 začne ve všech zá-
kladních školách, středních ško-
lách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích v pon-
dělí 2. září 2019.

Vyučování bude v prvním polo-
letí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 
2020. Období školního vyučování 

ve druhém pololetí bude ukon-
čeno v úterý 30. června 2020. 
Podzimní prázdniny připadnou na 
úterý 29. října a středu 30. října 
2019. Vánoční prázdniny budou 
zahájeny v pondělí 23. prosince 
2019 a skončí v pátek 3. ledna 
2020. Vyučování začne v pondělí 
6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdni-

ny připadnou na pátek 31. led-
na 2020. Jarní prázdniny v délce 
jednoho týdne jsou pro okres 
Děčín stanoveny od 24. února do  
1. března 2020. Velikonoční 
prázdniny připadnou na čtvrtek 
9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 
2020 je tzv. ostatním svátkem 
podle zákona č. 245/2000 Sb., 
o státních svátcích, o ostatních 

svátcích, o významných dnech a  
o dnech pracovního klidu, ve zně-
ní pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat 
od středy 1. července 2020 do 
pondělí 31. srpna 2020. Období 
školního vyučování ve školním 
roce 2020/2021 začne v úterý  
1. září 2020.
        OŠKT

Vlakové nádraží prochází rozsáhlou rekonstrukcí; foto Josef  Gerhát
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Lužická nemocnice v Rumburku je v insolvenci
Rumburk         Soud v polovině  

srpna potvrdil úpadek nemoc-
nice a jmenoval insolvenční 
správkyni. Nemocnice prozatím 
funguje dál včetně dětského 
oddělení, její budoucnost je ale 
nejistá. 

O situaci v Lužické nemocnici 
jsme psali naposledy v prosinci 
loňského roku a pak letos v úno-
ru. Od té doby proběhlo mno-
ho dalších jednání, provedla se 
restrukturalizace, přesto to situa- 
ci nemocnice příliš nezměnilo. 
Převod na Krajskou zdravotní se 
stále zadrhává, přestože město se 
snažilo nemocnici udržet co nej-
déle právě kvůli snazšímu převze-
tí KZ. Rumburk si už ale nemůže 
dál dovolit platit dluhy nemoc-
nice, která generuje ztrátu cca  
4 mil. Kč měsíčně. Ohrozilo by to 
ekonomickou stabilitu města. Sta-
rosta Rumburku o tom informo-
val občany Šluknovského výběžku 
už v červnu na webu a facebooku 
města Rumburk, s tím, že je měs-
to ochotno a schopno udržet ne-
mocnici maximálně do září letoš-
ního roku. Zastupitelé v červnu 
odmítli uhradit dluhy nemocnice 
za minulý i letošní rok, protože 
neměli od Krajské zdravotní pí-
semné potvrzení o budoucím 
převzetí. Slovy zastupitele Švába: 
„Není vidět světlo na konci tune-
lu“. Podle právního rozboru by 
se navíc zastupitelé mohli svým 
opačným rozhodnutím vystavit 
trestnímu stíhání za to, že by „na-
lili“ peníze do evidentně krachují-
cí firmy. Finanční situace nemoc-
nice se tímto zhoršila natolik, že 
už není schopna platit své splatné 
závazky věřitelům, takže na sebe 
dle zákona byla nucena podat ná-
vrh na insolvenci. 

Soudem ustanovená insol-
venční správkyně potvrdila ve 
svém prohlášení pro veřejnost, že 
„Rozhodnutí soudu nemá v tuto  
chvíli vliv na kvalitu poskytova-
né péče a oddělení nemocnice  
zůstávají pacientům dostupná  
v plném rozsahu, dokud nebude 
rozhodnuto jinak.“ V současné 
době je od 16.8. do 2.9. z důvo-
du dovolené uzavřeno chirurgické 
lůžkové oddělení včetně ambu-
lance. 

Ústecký kraj a Krajská zdravotní 
stále deklarují zájem zachovat ve 
Šluknovském výběžku dostupnou 
zdravotní péči. Na v srpnu před-
ložené smlouvě o smlouvě bu-
doucí, která vychází z hloubkové 
prověrky, se však s Rumburkem 

prozatím nedohodly. Rumburk na 
základě právních analýz odmítl 
smlouvu podepsat a snažil se vy-
volat další jednání s KZ o podmín-
kách smlouvy. Slovy rumburského 
starosty Kuse: „Ušli jsme dalekou 
cestu, ale zatím jsme se na té 
cestě nepotkali.“ Rozhodnutím 
soudu se však mění situace. Nyní 
už činnost managmentu, hospo-
daření nemocnice a správa jejího 
majetku, podléhá dohledu usta-
noveného insolvenčního správce 
a soudu. Věřitelé mají dva měsíce 
na přihlášení pohledávek, poté by 
měl být zvolen věřitelský výbor. 

„Varnsdorf nemůže zasaho-
vat do vyjednávání o rumburské 
nemocnici, proto vyčkává, jak 
jednání mezi KZ a Rumburkem 

dopadnou,“ vysvětluje starosta 
Varnsdorfu Stanislav Horáček. Pro 
případ skutečného kolapsu zdra-
votních služeb a uzavření Lužické 
nemocnice KZ deklaruje, že pro 
pacienty budou připravena lůžka 
v její děčínské a ústecké nemoc-
nici. Samozřejmě by kraj musel 
posílit i záchrannou zdravotnic-
kou službu. V neposlední řadě 
by se zřejmě i naše nemocnice  
ve Varnsdorfu musela více aktivi-
zovat. „Mohli bychom například 
pro začátek nabídnout KZ celé 
jedno volné patro i s operačním 
sálem. Naše nemocnice zůstává  
v záloze, v současné době prochá-
zí rozsáhlou rekonstrukcí,“ zmínil 
možnosti Horáček. 
            RH

Nemocnice v Rumburku je v insolvenci; foto miw.cz

Opravená vodní fontána zkrášlila střed města
Varnsdorf       Po více jak roce, 

kdy se díky opakujícím se tech-
nickým problémům nepodařilo 
opravit čerpadlo na původním 
vodním prvku, je fontána u  Billy 
opět v provozu. 

Díky velké ochotě výrobce zaří-
zení, který nám poskytoval nejen 
potřebné náhradní díly, pomáhal 
se servisem a zkušenostmi, je na 
vodní fontáně osazen nový motor 
s programátorem, který během 

provozu mění intenzitu vodního 
proudu.

Přijďte se podívat k rybníčku 
vedle marketu Billa a nechte se 
chvíli unášet zvukem stříkající a 
padající vody. Ještě hezčí zážitek 

zažijete ve večerních hodinách, 
kdy se fontána rozzáří vestavěný-
mi reflektory. Město do budouc-
na uvažuje o větším zařízení, kte-
ré by zároveň okysličovalo chovný 
rybářský revír.                Jiří Sucharda
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

Stanovisko zastupitelů města Varnsdorf podporujících zákonné 
a demokratické postupy vedení města

Jako zastupitelé města Varnsdorf dlouhodobě sledujeme dění kolem kauzy „radary“ a aktivně v zájmu zákonnosti pracujeme. Považu-
jeme za svou povinnost oznámit své stanovisko především svým voličů a spoluobčanům města Varnsdorf.  Dáváme Vám možnost udělat 
si skutečný obrázek o tom, jaká je realita.

1. Jako lokalita pro umístění radarů vybrána transitní komunikace 
I. třídy na Studánce, počet obyvatel, tedy obslužnost cca 260, pohyb 
chodců po vozovce minimální. Počet nehod s chodcem od roku 2007 
– NULA!

2. Na komunikaci I/9 na Studánce je umístěno úsekové měření  
v kombinaci s měřením okamžité rychlosti. Radar měřící okamžitou 
rychlost např. směrem od Rumburku je pouhých 60 m za značkou obce 
v nezastavěné oblasti na horizontu kopce v místě, kde se sbíhá předjíž-
děcí pruh. Šířka komunikace komfortních cca 12 m.

3. Odpovědný zástupce města se hájí tím, že vše bylo zadáno správ-
ně, lokality vybrány odborně a že vše probíhá dle zákona. A to i přes-
to, že na podzim roku 2016 tehdejší právník města postup výběru za 
jedno měření nedoporučil. Starostův postoj je takový, že kdo nezaplatí 
výzvu (výzva není pokuta), je hanoben a dehonestován jako člověk, co 
není zodpovědný za své činy.

4. Vybraní zástupci města 2 roky před osazením radarů jezdí po celé 
republice, studují problematiku radarů a měření rychlosti s výsledkem 
predikce pro zamýšlených 7 radarů 400 až 500 přestupků měsíčně  
v ustáleném stavu. Tedy po určité době, kdy začnou řidičům chodit 
první výzvy a informace se rozšíří mezi místní obyvatele. Což při po-
platku soukromé firmě 363 Kč za přestupek znamená fakturaci cca 
2,15 mil. ročně, tedy cca 4,3 mil. za dva roky.

5. Na základě výše uvedeného město vypisuje zcela nepochopitelně 
veřejnou zakázku malého rozsahu s limitem 1 mil. Kč na dobu trvání 2 
let. Tj. uvažuje s odhadem cca 115 přestupků měsíčně, pouhé 4 pře-
stupky denně, to je asi 40x méně než odborně stanovená predikce.

6. Město oslovilo v uzavřeném výběrovém řízení podle zcela ne-
známého klíče 3 firmy, avšak pouze dvě připraví nabídku na vypsanou 
zakázku malého rozsahu, a to firma Sundeck a firma Water Solar Tech-
nology (WST). Nikdo jiný se do zakázky nepřihlásil. Zakázku z nějaké-
ho důvodu administruje právnická firma z druhého konce republiky,  
z Třince.

7. Město soutěží zakázku, a to tak, že rozhoduje nejnižší cena za jed-
no měření. Je „vybraná“ nejlevnější nabídka firmy WST- cena 363 Kč 
za jedno změření přestupku. Tedy cca 1 mil. Kč děleno 363 Kč/př. = 
celkem 2 760 přestupků na dobu dva roky.

7. Město soutěží zakázku v rozporu se zákonem č. 134/2016 o veřej-
ných zakázkách a také asi v rozporu s §79a zákona č. 361/2000 zákon 
o provozu na pozemních komunikacích. Z dřívějších vyjádření minis-
terstva vnitra a NSS nelze praktikovat odměnu soukromé osobě jako 
podíl na měření přestupků, ať už za pronájem radarů či za zpracování 
naměřených dat.

6. Dle dostupných informací na internetu sídlí obě firmy na jedné 
adrese v Anglii a mají stejného majitele (Optimal Trade Ltd). Ani jed-
na firma nemá referenci podobného rozsahu, v jakém je požadováno 
plnění veřejné zakázky. Je již evidentní, že firmy byly vybrány účelo-
vě, aby zakázku získala firma WST bez řádné soutěže. Firma WST sídlí  
z nepochopitelných důvodu v Anglii, jednatel firmy WST je Čech dlou-
hodobě bydlící (tj. je resident) v Horním Podluží, avšak s vedeným 
trvalým bydlištěm v Německu. Celé firemní schéma a styl výběro-
vého řízení silně evokuje divoké období poloviny devadesátých let 
minulého století, na které se dnes vzpomíná ve zlém. 

5. Na základě reálné predikce, viz. výše, je odhad fakturace za dva 
roky při uvažování ceny 363 Kč/př. x 5400 př./měsíc x 24 měsíců velmi 
vysokých cca 47 mil. Kč. Tuto zakázku rozhodně nelze soutěžit jako 
veřejnou zakázku malého rozsahu. Začíná být podezření, že něco není  
v pořádku.

4. Studiem dostupných materiálů na internetu (např. identické úse-
kové měření na I/9 v obci Medonosy – 0,8 % z intenzit ale bez mě-
ření okamžité rychlosti, poměry viz výše) lze odvodit, že přestupků  
u záměrně zákeřně neoznačených radarů bude v ustáleném stavu cca 
1 % z intenzit. Ty jsou v místě varnsdorfských radarů cca 18 tis. vozidel 
denně. Jde tedy cca 5400 přestupků měsíčně. Ostatně tuto statistiku 
1-2 % potvrzuje v listopadu 2018 na veřejném zasedání i subdodava-
tel systému!

2. Z dokumentu presidia policie ČR: „Místa pro měření rychlosti 
musí odpovídat potřebám zvyšování bezpečnosti silničního provo-
zu. Nelze se spokojit s místy kde dochází k překračování předepsané 
rychlosti, ale riziko ohrožení dalších účastníků silničního provozu je 
minimální, např. konce obcí, úseky bez domovní zástavby.“ Umístění 
radarů na Studánce je primárně v zájmu dodavatele radarů, jelikož 
zajišťuje více změřených přestupků, než pokud by byly radary v centru 
obce, jak původně požadovali občané města.

3. Zjišťuje se, že policie ČR povolila pro rok 2018 měření na komu-
nikaci I/9 v obci Studánka pouze úsekové, nikoliv měření okamžité 
rychlosti. Měření okamžité rychlosti pak za rok 2018 tvoří 76 % všech 
měření na I/9, pouze 23 % je měření úsekové. Tedy tři čtvrtiny výzev k 
přestupkům z I/9 nejsou oprávněná a měření bylo v rozporu se schvá-
lením policie ČR, tedy v rozporu s §79a zákona o silničním provozu.

1. Občané města dlouhodobě požadovali radary v centru města 
 v blízkosti škol, kde se denně pohybují malí školáci, tedy na ulicích 
Západní, Národní, Pražská, počet obyvatel, tedy obslužnost cca 15 
000, počet chodců ve vozovce v počtu stovky denně. Počet nehod   
s chodcem od roku 2007 – cca PADESÁT!! Umístění radarů na Studán-
ce je tak pro občany města zcela nepochopitelné.

ZJIŠTĚNÁ SKUTEČNOSTPOSTOJ VEDENÍ MĚSTA

8. Dle smlouvy, kterou sestavil a předložil městu dodavatel včetně 
termínů zprovoznění, měl být systém funkční do 120 dnů od podpisu 
smlouvy, které proběhlo 20. září 2017, tedy systém měl být kompletně 
funkční od 18. ledna 2018 a schopný rozesílat výzvy z to i do...

        
    

8. Nikdo vlastně neví, kdy byl systém plně funkční, vč. rozpoznávání 
německých registračních značek a zasílání výzev německým majitelům 
vozidel v němčině. Na tuto zakázku za desítky milionů korun...

                              (pokračování na str. 7) 
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Zprávy

9.  Při prvním vyúčtování v červenci 2018 je zjištěno zaznamena-
ných 60 tis. přestupků, tedy tím pádem cca 22 mil. Kč k fakturaci. První 
smlouva je tak ukončena, protože nastavený limit plnění zakázky byl 1 
mil. Kč (aby mohla být zakázkou malého rozsahu) s tím, že tento limit 
měl pokrýt dva roky platnosti smlouvy. Mělo jít za dva roky, viz výše, 
o 2 760 přestupků. Město a dodavatel tvrdí, že na vině předčasného 
ukončení smlouvy jsou neukáznění řidiči, co jezdí, citujeme dodavate-
le „jako prasátka“, nic jiného na vině není. Nově se také objevila infor-
mace, že město o vysokém počtu přestupků vědělo průběžně ihned 
od začátku měření, nikoliv až v červenci. Přesto město žádné opatření 
neprovedlo.

10. Starosta údajně z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na Stu-
dánce uzavírá novou, druhou smlouvu, s tím samým dodavatelem 
(WST) a sice formou jednacího řízení bez uveřejnění JŘBU (tj. zadání 
zakázky naprosto bez soutěže). A opět tak, že je platba provedena za 
jedno měření (351 Kč). Druhá smlouva je uzavřena pouze do doby, 
než bude v otevřeném výběrovém řízení vybraná nová firma (tj. třetí 
smlouva).

11. Město obdrželo od Ministerstva vnitra (MV) pokyn ke zjednání 
nápravy – tedy MV jasně deklaruje postoj státu, tedy že nelze připustit 
platbu dodavateli radarové technologie v závislosti na počtu měření. 
Stát požaduje, aby město od celé akce okamžitě odstoupilo. Starosta s 
názorem státu a MV nesouhlasí.

12. Město, i přes vedený spor se státem viz výše, vypisuje otevřené 
výběrové řízení na služby s předpokládanou hodnotou 56 mil. Kč na 
4 roky! Přihlásil se stávající dodavatel WST a firma Gemos, která má 
již skutečně dlouhodobé zkušenosti v oboru. Nejnižší cenu za jedno 
měření, 339 Kč, nabízí stávající dodavatel WST. Město uzavírá třetí 
smlouvu se stále stejným dodavatelem WST, který byl vybrán na sa-
mém počátku ve výběrovém řízení malého rozsahu.

12. Je s podivem, že město uvažuje s cenou 56 mil. Kč na 4 roky  
v ustáleném stavu, když před rokem uvažovalo s cenou 0,5 mil. ročně, 
tedy 28x menší!! Smlouva je bohužel uzavřena na dobu neurčitou. 
Jak může někdo nabídnout levnější cenu na systém (samotné radary 
a software), který je již jednou vymyšlený a nainstalovaný? Zadáva-
cí podmínky navíc nutily konkurenci po dobu jednoho roku využívat 
služby stávajícího dodavatele. Logicky nikdy nikdo nemá šanci porazit 
stávajícího dodavatele WST.

   11. Stát má v tomto případě pravdu. Platba závisející od každého 
validovaného měření svádí soukromé subjekty k tomu, aby třeba zá-
kulisně ovlivňovaly zadavatele ohledně umístění radarů, zde pravdě-
podobně odklon od požadovaného umístění v centru města (kde by 
bylo přestupků, a tedy plateb podstatně méně) na více výdělečnou 
komunikaci I. třídy, a hlavně radar neoznačovat varovnými cedulemi. 
Jelikož jde o soukromé zařízení v soukromém vlastnictví, nikdo nikdy 
nebude mít jistotu, zda například v systému není zakódováno, aby 
registrační značka dodavatele nebo vybraných zastupitelů města byla 
systémem ignorována při překročení povolené tolerance.

 ...neexistuje žádný záznam o průběhu plnění zakázky. Odhad je, že 
v provozu bez vad byl ke konci roku 2018, tedy místo 4 měsíců asi 14 
měsíců, to je překročení smluvního termínu o více jak 300 % ! Starosta 
nebo dodavatel se občanům nikdy neomluvil za technické nedostatky 
systému a zpoždění dodání bezvadného díla/služby. A město kupodivu 
nepožaduje po dodavateli penále za zpoždění.

(dokončení ze str.6)
 ...zahraničí v příslušném jazyku dané země. Termín si tedy mohl 

dodavatel stanovit jaký chtěl, třeba dva roky. Ale sám a dobrovolně si 
zvolil 4 měsíce.

9. Pravděpodobně pouze vinou naprostého amaterismu dodavatele 
je vlastní měření spuštěno v dubnu 2018 (navíc s nastavenou příliš 
nízkou tolerancí 58 km/h místo vhodnějšího vyššího limitu do naběh-
nutí ustáleného stavu, tedy např. 70km/h), ale zaznamenaná měření 
se začínají zpracovávat až koncem července 2018, tedy za dlouhé 3 
měsíce. V systému se proto nashromáždilo 60 tis. měření, což je ale 
naprosto standardní počet pro dané intenzity. Statisticky jde o cca 3 % 
přestupků, což je spíše lepší průměr. Například již zmíněné Medonosy 
se potýkaly s 6 % přestupků z intenzit krátce po spuštění měření před 
zasíláním výzev, tedy dvojnásobek a to ještě pouze na úsekovém mě-
ření bez měření okamžité rychlosti! Fakturace převyšuje předpoklad  
o těžko uvěřitelných 2000 %!!!

10. JŘBU smí být použito pouze v případě nenadálé katastrofy nebo 
havárie, avšak ani jedno na Studánce nenastalo. Postup JŘBU shle-
dal i oficiální audit města pro rok 2018 jako vysoce rizikový z hlediska 
správního postihu a analýza Transparency International jako závadný 
a porušující legislativu! Typ zadání zakázky (platba za jedno měření) je 
opět pravděpodobně v rozporu s §79a zákona o silničním provozu. Za-
číná být více zřejmé, že od prvopočátku šlo o promyšlený systém, jak 
obejít otevřené výběrové řízení. Případ obcházení zákona o veřejných 
zakázkách tak oficiálně začíná řešit Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže (UOHS).

Závěr: Lze se domnívat, že šlo od počátku o promyšlený korupční systém, jak obejít zákon o veřejných zakázkách a zadat zakázku za desítky 
milionů fakturace ročně na dobu neurčitou předem vybranému dodavateli, navíc s vazbou na vedení města. Není možné, aby se odborná firma 
nebo zastupitelé, co studují problematiku dva roky, spletli v predikcích o řádově tisíce procent. Celý soukromý byznys s radary je bohužel jen 
a pouze o plnění městské kasy a také logicky kapes dodavatelů radarové technologie. Ti se sami během veřejných zasedání města vyjádřili, že 
takový systém „nemohou provozovat zdarma, že musí vydělávat“, přičemž zisk je údajně polovina z fakturovaného poplatku, tedy zde cca 150 
Kč z každé výzvy…. A právě proto stát občany před těmito nekalými praktikami dodavatelů radarů chrání a nepovoluje jakoukoliv provázanost 
plateb za jakékoliv služby (ani za zpracování dat) na počtu změřených přestupků. Riziko „podnikání“ musí nést buď soukromý dodavatel nebo 
objednatel, tedy město.
            Lenka Lanková, Mgr. Ladislava Křížová a Jan Šimek

Reakce vedení města Varnsdorf na stanovisko tří zastupitelů
Vedení města Varnsdorf se s názorem tří výše podepsaných zastupitelů neztotožňuje. Tvrzení jsou v mnoha případech diskutabilní, některá 

přímo nepravdivá. Měřící zařízení byla instalována na základě žádostí od občanů z daných lokalit. I v této chvíli shromažďujeme podněty od 
občanů na rozšíření měřících zařízení i na jiná místa ve městě. Máme kladné právní stanovisko Ústavu práv a právní vědy na platnost pronájmu 
měřících zařízení.                              

              
 vedení města Varnsdorf



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

Koupím Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ, 
aj. Tel. 728 222 938

Prodám byt 1+KK ve Varnsdorfu. Tel. 607 810 566

CA HEMTRANS JOSEF HEMELÍK Vás zve na PODZIMNÍ ZAHRADU 
ČECH LITOMĚŘICE. Cena dopravy: 200 Kč, Den: 14. 9. 2019 (sobota) 
Odjezd: nám. E. Beneše, Varnsdorf – 9:00 hod
Nutá rezervace míst formou sms na tel. č. 739 038 860, 723 470 950
Cena zahrnuje dopravu 
Cena nezahrnuje vstupné.
www.ca-hemtrans.cz

Hledám učitele na výuku
německého jazyka.  
Tel. 721 715 525

Prodám urnovou hrobku 
ve Varnsdorfu, rozměry 
190/90 cm, cena 8500 Kč. 
Tel. 606123564 nebo - qbp@
seznam.cz
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Česko-německé čtení v Bulnheimu

Kdo maže, ten jede

Německo     Tradiční Lessecafè  
v seifhennersdorfském Tradition-
shof  Bulnheim 13. srpna hostilo 
varnsdorfského básníka Milana 
Hrabala, který spolu s překla-
datelem Peterem Gehrischem 
představil svou letošní německou 
novinku Wenn die Fische davon-
fliegen (Když ryby odlétají) vyda-
nou nakladatelstvím Pop-Verlag. 
Program zahájila předsedkyně 

klubu TB paní Hannelore Pfaff a 
pak už  slovo patřilo aktérům pro-
gramu. Hrabal vyprávěl o svém 
vztahu k rodnému domu a po-
tažmo k jeho původní majitelce, 
sudetské Němce Emmě, která 
musela dům opustit v roce 1945. 
Peter Gehrisch zajímavě pohovo-
řil o tom, jak se s Hrabalem se-
známil a jaké bylo překládání jeho 
poezie. V následujícím česko-ně-
meckém čtení ukázek básní jejich 

Varnsdorf      Varnsdorfská spi-
sovatelka Marie Rejfová nedáv-
no vydala další z detektivních 
příběhů s „českou slečnou Mar-
plovou“. 
Toto pojmenování se totiž začíná 

zvolna vžívat pro hlavní hrdinku 
autorčiných detektivek – neprak-
tickou, ale velmi zvídavou učitel-
ku Josefínu Divíškovou. Na rozdíl 
od módních drsných krimi thri-
llerů jsou detektivky Marie Rej-
fové utkány z chytrých zápletek, 
svérázných postav a laskavého 
humoru. Novinka dostala název 
Kdo maže, ten jede. Odehrává se 
v uzavřeném prostředí a s omeze-
ným počtem podezřelých, mezi 
nimiž se skrývá pachatel. Dva dny 
v luxusně zařízeném mlýně odříz-
nutém sněhovou vánicí od okolní-
ho světa slibují příjemně strávený 
víkend. Jeho majitel totiž chystá 
velkolepý večírek. Brzy se však 
ukáže, že s pohodou je konec. 
Řetěz nepříjemností spustí nález 

autor vždy báseň uvedl krátkou 
zajímavostí nebo příhodou. 

V další části pořadu Gehrisch 
navázal na válečné téma vzpo-
mínkami na konec války a ze-
jména bombardování Drážďan  
v roce 1945, které zažil jako malé 
dítě.
Program se setkal s nelíčeným 

zájmem německého publika  
v zaplněném sále. Vzhledem  
k závažnosti tématu – empatic-
kému pohledu na problematiku 
po roce 1945 v česko-německém 
pohraničí - je pochopitelné, že vy-
dání knihy i pořad podpořil Čes-
ko-německý fond budoucnosti. 
Pořad se uskutečnil ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Varnsdorf. 

Přátelské rozpravy s přítomný-
mi autory pokračovaly ještě i po 
oficiálním ukončení programu. 

Ilona Martinovská

P. Gehrisch a M.Hrabal během představení nové knihy; foto Ilona Martinovská

mrtvého těla jednoho z účastníků 
večírku nalezeného v mlýnském 
náhonu. Zdá se, že pachatel je ve 
mlýně. Mezi hosty je shodou okol-
ností také Josefína Divíšková.
Knihu vydalo nakladatelství My-

stery Press s vtipnými ilustracemi 
Daniela Špačka. A čtenáře čeká 
napínavé počtení.         Milan Hrabal



Úmrtí v červnu
Jan Daněk    83 let
Werner Halba    78 let
Stanislava Tučková    91 let

Úmrtí v červenci
Emil Majkut    73 let
Olga Schmidtová    82 let
Josef Sporer    86 let
Jan Formánek    88 let
Naděžda Hoffmannová  65  let
Antonín Hafner    57 let
Věra Klinarová    83 let
Karel Petráš    66 let
Zdeňka Křížková    75 let
František Sajfert    77 let
Miroslav Hájek    22 let
Jindra Fehérová    87 let
Jaroslava Hájková    87 let
Voršila Herošová    78 let
Vladimíra Kaňková    59 let

ÚMRTÍ

BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ
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VZPOMÍNKA
Dne 31. července 

uplynulo 10 let od 
úmrtí mojí babičky  
Zdeňky Polcarové. 

S láskou stále 
vzpomíná vnučka 

Šárka s rodinou.

22. srpen byl 
dnem, kdy by 
náš milovaný syn  
Dušan Poncer osla-
vil 24. narozeniny. 
S láskou vzpomínají 

rodiče, sestra Pája, babička s dědou, 
teta Pavlína s rodinou a ostatní čle-
nové rodiny. Nikdy na tebe nezapo-
meneme.

Dne 23. srpna 
uplynuly 3 roky 
od úmrtí pana  
Josefa Šulce. Stále 
vzpomínají synové 
Milan a Libor s ro-

dinami.

V tomto období vzpomeneme 10 
let od úmrtí pana Antonína Jecha a 
32 let od úmrtí paní Marie Jechové. 
Stále vzpomínají synové s rodinami a 
ostatní příbuzní.

Děkujeme všem příbuzným, přáte-
lům, sousedům a známým za účast na 
posledním rozloučení s naší drahou 
zesnulou, paní VORŠILOU HEROŠO-
VOU, které se konalo 7. srpna 2019 
ve smuteční síni ve Varnsdorfu.

Rovněž děkujeme za květinové 
dary, slova upřímné soustrasti a smu-
teční kondolence.

S úctou manžel s rodinou

Dne 11. srpna osla-
vil životní jubi-
leum 90 let pan  
František Lhoták. 
Hodně zdraví do dal-
ších let přeje syn  

s rodinou a ostatní příbuzní.

Milý Jiříku, dne 26. srpna jsi oslavil své 
krásné 10. narozeniny. Děda s babičkou 
Ti ze srdce přejí vše nejlepší, hodně 
zdraví a hudba a sport ať Ti přináší ra-
dost ze života. Máme Tě moc rááádi.

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
31.8.2019. - 1.9.2019 
MUDr. Plyuschakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín I  
Tel. 412 519 622

7. - 8.9.2019 
MDDr. Kadlecová Daniela  
Teplická 1850/60A, Děčín  
Tel. 412 531 330

Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích: 
08:00  - 11:00 hod.

Svozy pytlového tříděného odpadu
05.09.2019 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Svozy bioodpadu
03.09.2019 od 6.00 hod.

SVOZY
BIOODPADU

SBĚRNÝ DVŮR
TS

PO  - PÁ 7.00 - 16.00 hod.
          SO 7.00 - 11:00 hod.

ZUBNÍ
POHOTOVOST

Už je to 5 let, 
co na nás dohlí-
ží shora náš táta  
Miroslav Ježek, kdo 
jste ho měli rádi, 
připijte si slivovič-

kou na jeho vzpomínku. Rodina už 
vypila láhev.

Zemřela Vítězslava Šrámková
(*16.12.1943 Litomyšl, † 8.8.2019 Praha)

Praha       Uprostřed léta pří-
znivce amatérského divadla za-
stihla tato smutná zpráva: „Ve 
čtvrtek dne 8. srpna 2019 zemře-
la po těžké nemoci v kruhu svých 
blízkých ve věku 75 let teatrolož-
ka, publicistka a editorka PhDr. 
Vítězslava Šrámková.“

Divadelní začátky Vítězslavy 
Šrámkové (rozené Horádkové) 
jsou spojeny s Varnsdorfem. Od 
roku 1945 zde totiž vyrůstala. Na 
osmileté základní škole byla člen-
kou dětského divadelního soubo-
ru vedeného učitelkou Jarmilou 
Tesařovou. V letech 1957–1960 
absolvovala ve Varnsdorfu je-
denáctiletou střední školu. V té 
době byla členkou Recitačního 
souboru Divadla poezie V. Nezva-
la, vedeného češtinářem Jiřím Ja-
náčkem. Rovněž byla členkou Klu-
bu mladých Oblastního divadla ve 
Varnsdorfu. Velký vliv na její bu-
doucí směřování měly pravidelné 
literární večery v Klubu Elite, kde 
také sama recitovala.

V letech 1960-1965 vystudova-
la na Filozofické fakultě UK Praha 
obor čeština-ruština. Zajímala se 
o tzv. soubory malých jevištních 
forem, amatérské divadlo, diva-
dlo poezie a umělecký přednes. 
V roce 1965 obhájila diplomo-
vou práci Literární texty malých 
divadel. Od září 1966 byla redak-

torkou Učitelských novin. V roce 
1967 se stala členkou Ústředního 
poradního sboru pro umělecký 
přednes a v té době také získala 
titul PhDr. V srpnu 1968 se podí-
lela na vydávání Svobodných Uči-
telských novin, což vedlo na po-
čátku sedmdesátých let k nucené 
změně zaměstnání. V 80. letech 
na základě udání byla vyšetřová-
na, protože poskytla krycí jméno 
kamarádovi, který měl zákaz pub-
likovat.

V roce 1991 se stala vedou-
cí útvaru pro neprofesionální 
umění a dětské estetické aktivity 
ARTAMA. Současně pokračova-
la v bohaté publikační činnosti 
zaměřené na oblast divadla. Na 
„záchranu paměti amatérského 
divadla“ s kolektivem spolupra-
covníků vytvořila a vydala rozsáh-
lé čtyřsvazkové Dějiny českého 
amatérského divadla.

Nedlouho po odchodu do 
penze (2001) zahájila společ-
ně s historikem Jiřím Valentou 
práce na vytvoření internetové 
Databáze českého amatérského 
divadla, která je dnes bohatým 
(a jejími pokračovateli stále do-
plňovaným) zdrojem informací  
o dané oblasti.

Několikrát byla oceněna minis-
terstvem kultury za přínos rozvoji 
uměleckého přednesu, divadla 
poezie a české kultury vůbec.

Město svého mládí naposledy 
navštívila letos koncem května, 
aby se setkala se svými spolužá-
ky maturitního ročníku jedenác-
tiletky z roku 1960. Ve Vítězslavě 
Šrámkové ztrácí česká kultura a 
zejména amatérské divadlo jednu 
z nejvýznamnějších osobností.
            

Milan Hrabal; 

                 foto Bronislav Pražan
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Varnsdorf byl opět součástí cyklistického závodu Tour de Feminin

Šachy: Proběhl první ročník turnaje Mandava Open

Sportovní hala hostila českou reprezentaci v basketbalu

Kolobjeh: Běh ovládl Valenta, kolo Podrazil

Varnsdorf        Již 22. ročník 
Mezinárodního etapového cyk-
listického závodu žen „Tour de 
Feminin – O cenu Českého Švý-
carska“ letos vyhrála norská cyk-
listka Vita Heineová.

Vítězka časovky uhájila v po-
slední etapě s cílem v Krásné Lípě 
první místo před druhou Polkou 
Aurelou Nerlovou o 22 sekund. 
Třetí skončila Elizaveta Ošurkovo-
vá z Ruska, která na vítězku ztrati-
la 46 vteřin. Součástí velké cyklis-
tické akce bylo i město Varnsdorf, 
které hostilo dvě etapy. Hned ta 
první „Okolo Šluknovského výběž-
ku“ vedla právě přes Varnsdorf a 
ovládla jí Marta Tagliaferro z Itá-
lie. 

V neděli 14. července se jela 

Varnsdorf       Šachisté za se-
bou mají první ročník turnaje 
mládeže Mandava Open. Turnaj 
nakonec ovládl Václav Bělaška  
z TJ Desko Liberec.

Úvodní dvě kola turnaje odstar-
tovala v pátek 16. srpna v prosto-

Varnsdorf          Po třech letech 
se Varnsdorf stal opět hostitelem 
jednoho z přípravných utkání na 
blížící se srpnové Mistrovství Ev-
ropy jednoho z reprezentačních 
výběrů České republiky. 

Tentokrát se dívky katego-
rie U16 střetly ve varnsdorfské 
sportovní hale se stejně starým 

Varnsdorf      Tradiční spor-
tovní akce Kolobjeh nechyběla 
ani letos. Krom běhu a cyklistiky 
nechyběly na trati ani tradiční 
masky. 

A kdo se stal vítězem? Nejlep-

poslední etapa pod názvem  
„Z Varnsdorfu do Labských pís-
kovců.“ Pátá etapa odstartova-
la na varnsdorfském náměstí  

Edvarda Beneše, finiš měla  
v Krásné Lípě. Vítězkou se stala  
Katarzyna Wilkos.

„Byl to hezký závod, kopcovi-

tý. Opravdu pěkné tratě. Počasí 
bylo proměnlivé, ale já jsem si 
to užila a jsem spokojená,“ řekla 
celková vítězka norská raketa Vita 
Heineová. „Závod hodně ovliv-
nilo počasí. To nebyl déšť, ani 
liják, to byly přímo konve vody.  
Okolo Rumburku cyklistky jely po-
malu rybníkem. Přes tuto kompli-
kaci se děvčatům dařilo držet ča-
sový harmonogram, a i v těžkých 
podmínkách měla obdivuhodný 
rychlostní průměr 37 km/h,“ 
zhodnotil stručně 22. ročník  
Tour de Feminin její ředitel Jiří 
Vích.
Z českých závodnic byla nejlepší 

Nikola Bajgerová, která celkově 
skončila dvanáctá.
                      Redakce

rách Zája centrum ve Varnsdorfu. 
Turnaj byl třídenní. Celkovým ví-
tězem a zároveň vítězem katego-
rie mladších žáků se stal Václav 
Bělaška z TJ Desko Liberec. Kate-
gorii starších žáků ovládl domácí 
hráč Matěj Hejný. 

Turnaji v rapid šachu, jenž pro-
bíhal během druhého dne, do-
minoval Přemek Bělaška, taktéž  
z TJ Desko Liberec. Dokázal vyhrát 
sedm partií. Na druhém a třetím 
místě se umístili hráči TJ Slovanu 
Varnsdorf – Matyáš Hrazdira a 

Martin Zapletal. Hrazdira zároveň 
vyhrál kategorii hráčů do osm-
nácti let před dalším domácím 
hráčem Michalem Papouškem  
a Tomášem Sichrovským z České 
Lípy.

Redakce

výběrem Belgie. Utkání přihlíželo 
zhruba sto diváků. Jejich hlasi-
té povzbuzování přineslo ovoce. 
Češky porazily výběr Belgie 70:65.

„Druhé utkání jsme začali po-
dobně špatně jako první duel, 
a tak byl většinu 1. čtvrtiny ve 
vedení belgický tým. Jako by-
chom potřebovali deset minut 

na zjištění, že s laxním přístu-
pem a pomalým pohybem ne-
můžeme uspět. Druhá část byla 
úplným opakem. Aktivní obrana, 
zlepšený doskok a dobrý pohyb 
míče znamenaly získání dvojci-
ferného vedení. To jsme dokázali  
během třetí čtvrtiny ještě na-
výšit až na 17 bodů a zdálo se, 

že dnes dovedeme zápas do 
poklidné koncovky. Naše po-
levení a zvýšený tlak Belgie 
však znamenal postupné sni-
žování skóre až na konečných  
5 bodů,“ zhodnotil utkání David 
Zdeněk, asistent trenéra českého 
výběru.

       Basket Varnsdorf

ším běžcem byl Karel Valenta, 
druhý doběhl Jan Smetana a tře-
tí skončil Tomáš Polák. Na kole 
byl nejrychlejší Tomáš Podrazil, 
stříbro si vyjel Ondřej Motl, tře-
tí pak byl Martin Hula. Výsledky 

ale nebyly tak důležité, jako cel-
ková pohoda a opětovně krásné  
sportovní setkání. Hudební pro-
gram následoval v restauraci  
U Rudolfa.                      

                      Redakce

V první etapě, jenž finišovala ve Varnsdorfu, zvítězila Marta Tagliaferro z Itálie; foto Ivo Šafus

Volejbalové utkání žen ve spor- 
tovní hale ve Varnsdorfu

5.9.2019 od 14.00 hod.
Askö Linz Steg  - VC Olympia Dresden

5.9.2019 od 18.00 hod.
VK Dukla Liberec – DSC Dresden
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Osmý ročník Senior Lobu přerušil vydatný déšť

Čtrnáctý ročník Varnsdorfského triatlonu proběhl v novém kabátu

Letní Streetballová liga Šluknovska jde do finále

Varnsdorf       V sobotu 13. čer-
vence přijeli na tenisové dvorce 
TJ Slovanu Varnsdorf borci nad 
60 let věku z Děčína, Opočna, 
Prahy, Velkého Šenova, Šluk-
nova, Rumburku a samozřejmě 
místní, aby odehráli 8. ročník 
tradičního deblového turnaje 
Senior Lob. Katastrofické před-
povědi víkendových dešťů se 
bohužel vyplnily, naštěstí ale  
v menší míře.

Celkem 12 deblových párů 
nastoupilo ve 4 skupinách sys-
témem každý s každým na 1 set, 
po dohrání zápasů ve skupinách 
se dostavila sice krátká, ale hus-
tá dešťová přeháňka. Výsledkem 
bylo totální zaplavení kurtů, ho-
dinová přestávka a pak partička 
organizátorů společně s dalšími 
hráči kurty vysála, zametla, posy-
pala antukou nejhorší místa a po-
kračovalo se dále. Bohužel před 
rozhodujícími zápasy o vítěze a 

třetí místo spadla voda opět, de-
finitivně.
Rozhodnutí jediné a všeobecné. 

Na řadu přišlo losování kámen 
nůžky papír. Šťastnými vítězi se 
tedy stali hráči Děčína, druhý 
Varnsdorf, třetí Velký Šenov/Šluk-
nov, čtvrtý Varnsdorf. Následo-

valo předání putovního poháru,  
postříkání vítězů šampaňským, 
tradiční tombola, posezení a ob-
čerstvení.

Zajímavosti letošního ročníku: 
i přes nepříznivou předpověď 
počasí dorazilo 12 párů, z toho 
3 nové – pánové z Prahy – cha-

lupáři Citta Pavel a nejstarší hráč 
Hanuš Zbyněk, dřívější závodní 
hráči Honza Kňourek, Pepa Suchý 
z Varnsdorfu/Studánky, a hráči  
z Děčína Musil Vilda a Černík 
František.  

Opět je třeba připomenout, že 
bez sponzorů by to prostě nešlo. 
Takže velké díky panu Bradíkovi 
Jardovi, slečně Lence Prskavcové 
- spol. HLEDAMBYT.CZ, dále pivo-
var Kocour s.r.o., Best zájezdy, Se-
verochema Varnsdorf, NP Krásná 
Lípa, Lékárna Dr. Max Varnsdorf, 
TJ Slovan Varnsdorf, město Varns- 
dorf, REGIA a.s., Elektro Bukáček. 
Zvláštní poděkování patří hráči a 
zároveň fotografovi panu Pospíši-
lovi – díky Petře!

Závěrem připomínám to nejdů-
ležitější. Opět zvítězilo přátelství, 
vzájemná úcta, kamarádství! A 
proto se už nyní na všechny těší-
me, až se opět po roce sejdeme  
u nás ve Varnsdorfu.     Milan Klusoň

Putovní pohár si odnesla dvojice z Děčína; foto Petr Pospíšil

Varnsdorf      Na Mašíňá-
ku proběhl 14. ročník Northco  
triatlonu. Ačkoliv tradiční spor-
tovní akce nabídla řadu novinek, 
povedla se!

„A i když se mohlo zdát, že 
už nás nečeká nic neobvyklé-
ho, tak by to byl velký omyl.  
Zcela nový harmonogram dne, 
kdy před obědem proběhl Hlav-
ní závod a teprve po něm ten 
Dětský, což rozhodně prospě-
lo a většina účastníků tuto no-
vinku vítala. Také nezvykle do-
konalé počasí, kdy po mnoha 

letech nepršelo, dokonce cyklis-
tická část byla tak suchá, až se 
za koly prášilo. Navíc voda čis-
tá jako lusk s ideální teplotou. 
Skvělou atmosféru celého dne 
tak nemohlo pokazit vůbec nic!  
Více než stovka sportujících si 
Northco triatlon zkrátka užila,“ 
zdůraznil hlavní organizátor Jan 
Novota. 

Celkovým vítězem se popr-
vé v historii stal Tomáš Strnad  
z Hrádku nad Nisou před  
Markem Knejzlíkem z České Lípy 
a domácím Filipem Srbeckým. 

Nejrychlejší štafetou je tradičně 
„červená střela“ z Herby servisu! 
Potěšující byl pohled na velmi 
početné dětské startovní pole, 
jemuž dominoval Marek Přenosil 
a Lucka Šlamborová, oba z Česko-
lipska.

Příští rok už dostane Varnsdorf-
ský triatlon občanku, a tak se mů-
žeme jen těšit, co si na nás orga-
nizátoři připraví.

Výsledky
Jednotlivci: 1. Tomáš Str-

nad (Multisport Team), 2. Ma-

rek Knejzlík (Triclub Česká Lípa),  
3. Filip Srbecký (Team Cyklo Tre-
ner), 4. Pavel Štryncl (OB Jizerky), 
5. Clemens Kumpe (RSV Bautzen).

Štafety: 1. Herby  Servis (D. 
Tvrdá, H. Schwarz, O. Babický),  
2. Team Kwviwvo (S. Kühnel, R. 
Dutschke, K. Hummel), 3. Cyklo
-Spinn-Elite (J. Češka, R. Bekr, J. 
Karko).

Děti: 1. Marek Přenosil (Ha-
ven team), 2. Ondřej Podhajský,  
3. Šimon Haufert, 4. Lucie Šlam-
borová (Pakli sport club), 5. Mar-
tina Srbecká.                Redakce

Šluknovsko      Město Varns- 
dorf hostilo první dva turnaje 
Letní Streetballové ligy Šluknov-
ska. Letos je to již sedmý ročník 
této pěkné sportovní akce.

Tu pořádá Schrödingerův in-
stitut, za podpory města Varns- 

dorf, dalších partnerů a pivo-
varu Kocour, kde se také konal 
první turnaj. Ten druhý se pak 
odehrál na hřišti u tělocvičny na  
Národní ulici. 

Prvního turnaje se zúčastni-
lo téměř sto hráčů, poslední  

turnaj je na programu 14. září  
na hřišti ZŠ U Nemocnice  
v Rumburku. 

A kdo se na úvodním turnaji 
radoval? V kategorii mužů vyhrál 
O<>k team. Kategorii mix ženy a 
muži ovládl tým Nekonečno. Dě-

tem do 15 let pak kraloval tým, 
který nesl jméno Aligátoři. V do-
vednostních soutěžích pak Petr 
Ekrt z České Lípy vyhrál šestky, 
nejlepším trojkařem byl Oliver 
Sembdner z Rumburku.
                      Redakce 
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Fotbalisté vstoupili do jubilejní druholigové sezóny

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 41

Varnsdorf     Skromný tým ze 
Šluknovského výběžku vletěl 
do desáté druholigové sezóny  
v řadě. Trenérem zůstal mladý 
David Oulehla, který se musel 
přes letní pauzu vypořádat s po-
měrně velkým pohybem v hráč-
ském kádru. 

Odešli stopeři Kouřil se Zbrož-
kem. Dále je pryč obránce He-
ppner (pozn. – nakonec se na 
startu nové sezóny vrátil zpět do 
Varnsdorfu), defenzivně laděný 
Kodeš. Do Slovácka zamířil bran-
kář Porcal, do Liberce zase útoč-
ník Dordič. „To je prostě fotbal. 
Hráči přicházejí a odcházejí. Hlav-
ně v obraně to bude znát,“ přiznal 
Oulehla. 

Naopak do Varnsdorfu přišli 
nadějní mladíci. „Jankele, který 
tady již byl, je po zranění. Z do-
rostu přišel Křivohlavý (pozn. – 
hostování ve Vilémově). Dále to 
jsou útočníci Šimon z Mladé Bo-
leslavi a Jeziorski z Polska (pozn. 
– v týmu nakonec nezůstal).  
Z Jablonce přišel David Breda. Do 
útoku pak dorazil Micovčák,“ avi-
zoval změny v sestavě na startu 
přípravy Oulehla. Před pátým zá-
pasem v lize s Jihlavou tým doplnil 
ještě liberecký Ondřej Lehoczki. 
Severočeši zažili poměrně krát-
kou letní přípravu, ve které sehráli 
šest přípravných zápasů. Tři zápa-
sy prohráli (Bohemians 2:3, Duk-
la Praha 2:4, Neugersdorf 1:2), 
jednou remizovali (Hradec 2:2) a 
jednou zvítězili (Bischofswerdaer 
3:1). 

Vstup do podzimní části FOR-
TUNA:NÁRODNÍ LIGY se týmu  
z Kotliny moc nevydařil. Vše na-
čala remíza 2:2 v Brně s tamním 
nováčkem soutěže – SK Líšeň. 
„Bod bereme, domácí hráli před 
dobrou kulisou velmi dobře. Od 
nás tam byly takové vlny. Ale na 
začátek je to dobrá remíza,“ řekl 
Oulehla. 

SK Líšeň  
FK Varnsdorf

Domácí premiéru obstaral sou-

boj s Třincem. V něm Varnsdorf 
pokulhával, plichtu 2:2 domácím 
v nepovedeném zápase obstaral 
sedm minut před koncem Mi-
covčák. „Chtěli jsme doma vy-
hrát. Kluci do toho šli v prvním 
poločase tak, jak jsme si řekli.  
Druhý poločas jsme měli odehrát 
daleko chytřeji. Zbytečně jsme to 
otevřeli. Soupeř mohl utkání roz-
hodnout. Nakonec jsme měli štěs-
tí, remíza je pro nás maximum,“ 
přiznal po zápase varnsdorfský 
kouč.

FK Varnsdorf 
FK Fotbal Třinec 

Ve třetím zápase nastoupil 
Varnsdorf opět před vlastním pu-
blikem. A opět remizoval. V utká-
ní proti Chrudimi, které nabídlo 
hodně zvratů, se oba celky rozešly 
smírně po výsledku 3:3. „Prvních 
25 minut jsme měli pod kontro-
lou, ale vedoucí gól nám para-
doxně ublížil. Zápas jsme otočili, 
ale pak nás srazila červená karta 
a vyrovnání. Spokojen být ne-
mohu, dostat ve třech zápasech 
sedm gólů, to je moc,“ popsal  

situaci na hřišti Oulehla.
 
FK Varnsdorf
MFK Chrudim 

Na čtvrtý zápas v Hradci Krá-
lové by asi chtěl celý klub za-
pomenout. Severočeši si uřízli 
ostudu, porážka 0:8 je nejvyšší  
v celé druholigové historii. 
„Velmi brzo jsme inkasovali.  
Pak přišla druhá a třetí bran-
ka. Poté jsme to samozřejmě 
měli hodně složité. Hradec hrál 
v pohodě, my jsme mu to hodně  
ulehčili,“ kroutil hlavou trenér. 
Tři branky v zápase zaznamenal 
bývalý hráč Varnsdorfu Fahrudin 
Durděvič. Jednu branku přidal 
také další bývalý hráč Kristián 
Zbrožek.

FC Hradec Králové
FK Varnsdorf  

Po tomto debaklu Varnsdorf 
splnil povinnost a zvládl první kolo 
MOL Cupu, když vyhrál 4:0 na 
půdě divizních Velkých Hamrů. Ve 
druhém kole tuzemského poháru 
ho tak čeká Táborsko. „Výsledkově 

jsme utkání zvládli. Udrželi jsme 
první nulu v sezóně a za to jsem 
rád. Mohli jsme dát více branek. 
Musím ale ocenit výkon Velkých 
Hamrů. Domácí hráli nepříjemně 
a potrápili nás,“ konstatoval Ou-
lehla.

Až v pátém zápase se Varns- 
dorf dočkal prvního druholigo-
vého vítězství v sezóně. Osm 
stovek diváků vidělo v Kotlině 
zasloužené vítězství svých hráčů  
nad favorizovanou Jihlavou. Varns- 
dorf vyhrál 2:1 a utekl z posled-
ního místa. „Musím před celým 
mužstvem smeknout. Kluci pra-
covali tak, jak jsme si řekli. Hráli 
na hraně svých možností, bojo-
vali jeden za druhého. Podle mě 
zasloužené vítězství,“ usmíval se 
po zápase spokojený trenér do-
mácích.

FK Varnsdorf  
FK Vysočina Jihlava 

Další domácí zápas čeká míst-
ní fotbalisty v neděli 1. září, kdy  
v derby přivítají Ústí nad Labem. 
Úvodní výkop je naplánován na 
17.00 hodin.                           Redakce

Varnsdorf po debaklu v Hrádci Králové porazil favorizovanou Jihlavu před domácím publikem 2:1; foto Tomáš Secký
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