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Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Šluknovský výběžek
Podepsal přeshraniční spolupráci, navštívil také Nemocnici Varnsdorf

Šlk. výběžek     Ministr zdra-
votnictví Adam Vojtěch navští-
vil ve čtvrtek 28. srpna Šluk-
novský výběžek, aby v Dolní 
Poustevně podepsal prohlášení  
o přeshraniční spolupráci. Ta  
umožní lidem z pohraničí využí-
vat zdravotní péči v nemocnici  
v Sebnitz.

Memorandum o přeshraniční 
spolupráci v oblasti zdravotnic-
tví se Svobodným státem Sasko 
podepsal za českou stranu mini-
str zdravotnictví Adam Vojtěch, 
za německou stranu ministryně 
zdravotnictví Barbara Klepsch.  
V těchto dnech vzniká komi-
se, která určí, jaké zákroky  
budou české pojišťovny hradit 
pacientům v německé nemocni-
ci. Jasno by mělo být do několika 
týdnů.

Je nutné upozornit, že přeshra-
niční spolupráce nenahrazuje ne-
mocnici v Rumburku a Varnsdor-
fu. Jde pouze o rozšíření služeb 
pro pohraniční obyvatele, neboť 
například lidé z Dolní Poustev-
ny či Mikulášovic to mají do ne-
mocnice v Rumburku půl hodiny 
autem, do Sebnitz pět minut.  
Zhruba třetina lékařů v Sebnitz 
je navíc z Čech, stejně tak i další 
personál. 

Druhou zastávkou ministra byla 
nemocnice v Rumburku. Ta je od 

srpna v insolvenci, ale funguje dál, 
nezavírá se. Informován o tom byl 
na schůzce s ministrem i personál. 
Insolvenční správkyně se nechala 
slyšet, že podnikne veškeré kro-
ky k tomu, aby zdravotní péči ve 
výběžku zachovala. Převzala veš-
keré kompetence představenstva 
nemocnice a čeká ji nelehký úkol. 
V listopadu by měla proběhnout 
první schůze věřitelů.

Poslední zastávkou ministra 
byla nemocnice ve Varnsdorfu. 
Prohlédl si prostory, kde se nyní 
buduje nový gastroprovoz, vysle-
chl si plány na další blízké inves-
tice, které město chystá a ocenil 
dobré vedení nemocnice i po fi-
nanční stránce. Navíc volné pro-
story v nejvyšším patře ukázaly, 
že je zde prostor pro další rozvoj 
zdravotní péče. Ředitel nemoc-

nice společně s vedením města 
ještě nastínili ministrovi hlavní 
problémy, které trápí každou ne-
mocnici – personál, systém úhrad 
pojišťoven a další.

Nemocnice Varnsdorf posky-
tuje zejména následnou a dlou-
hodobou péči. Nabízí však řadu 
ambulantních ordinací a nonstop 
úrazovou pohotovost.

              Tomáš Secký

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (čtvrtý zleva) navštívil varnsdorfskou nemocnici; foto Tomáš Secký

První školní den
Vedení města vítalo v základ-

ních školách prvňáčky. Starosta 
Stanislav Horáček navštívil ZŠ Edi-
sonova, kde letos mají dvě první 
třídy. „Všem dětem přeji šťastný 
vstup do nového školního roku 
2019/2020, hodně úspěchů, ra-
dosti a dobré nálady v celém jeho 
průběhu. Učitelům a rodičům 
zase dostatek trpělivosti a pevné 
nervy,“ dodal s úsměvem staros-
ta.                                     Tomáš Secký
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Opuštěný objekt v areálu slévárny zachvátil požár

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

5.8.2019 ve 12:10 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf se dostavil občan na-
šeho města a odevzdal nález čer-
ných kožených desek, které nalezl 
na ulici Západní u zrcadla. Dozorčí 

směny prohlédl písemnosti v des-
kách a byl zjištěn jejich majitel. 
Ten byl telefonicky vyrozuměn a 
během patnácti minut se dosta-
vil na služebnu městské policie a 
vše si převzal se slovy, že si desky 
odložil na střechu svého vozu a 
rozjel se na jednání. Velké podě-
kování vyjádřil poctivému nálezci, 
který desky na služebnu přinesl.

11.8.2019 v 7:30 hod.
Bylo přijato telefonické ozná-

mení od občana města, který 
sdělil, že se nachází v parku za 

Střelnicí, kde se pohybuje vlčák na 
volno a ohrožuje procházející lidi. 
Do uvedené lokality byla vyslána 
hlídka městské policie, která psa 
odchytla a převezla do záchytné-
ho kotce. Na základě čipu byl zjiš-
těn majitel psa, který si pro svého 
miláčka přišel a za své porušení 
zákona byl „odměněn“ příkazem 
na pokutu na místě zaplacenou.

15.8.2019 v 5:35 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo telefonicky ozná-
meno občankou města, že u silni-

ce na Studánku poblíž vodojemu 
leží sražená srna, která je ještě 
živá. Na místo byla vyslána hlídka 
městské policie, která pravdivost 
oznámení potvrdila. Telefonicky 
byl vyrozuměn myslivecký hos-
podář, který se dostavil na místo 
a provedl potřebné úkony. Srnu 
bylo nutné utratit, aby se dále ne-
trápila. Poté ji naložil ve spoluprá-
ci se strážníky do svého vozidla a 
převezl k dalším nutným úkonům.

Martin Špička, 

velitel městské policie

Varnsdorf        Hustý černý dým 
nad areálem opuštěné slévárny 
ve Varnsdorfu značil jediné, další 
požár odpadu.

Krátce před sedmou hodinou 
ranní v neděli 25. srpna byl zpo-
zorován hustý černý kouř od ob-
jektu bývalé slévárny. Operační 
středisko na místo vyslalo jak pro-
fesionální, tak dobrovolné hasiče 
z Varnsdorfu. Povolány byly také 
dvě cisterny z Rumburku. Když 
se hasiči k místu blížili, dle kouře 
bylo vidět, že nehoří hlavní objekt 
u hlavní silnice, ale až opuštěná 
budova ve dvoře. V ní se postup-
ně nashromáždil odpad, který 
vzplanul. Na hašení byl nasazen 
jeden vodní proud, rumburská 
jednotka byla z výjezdu odvolána.
Varnsdorfští hasiči si tentokrát  
s plameny poradili sami.

Srážka dvou aut skončila leh-
kým zranění řidičů

Varnsdorfská jednotka vyjela 
krátce před polednem ve čtvr-
tek 22. srpna k dopravní neho-
dě dvou osobních aut v Husově 
ulici, nedaleko zbrojnice. Hasiči 
provedli protipožární opatření a 
pomohli s naložením zraněných 
do sanitky. „Jednoho z řidičů od-
vezla sanitka s lehkým zraněním 
na chirurgii do Varnsdorfu, dru-
hého s lehkým zraněním k vylou-
čení středně vážného zranění na 
chirurgii do Děčína,“ sdělil mluvčí 
krajské záchranné služby Prokop 
Voleník.

Kromě zmíněné dopravní neho-
dy hasiči zasahovali u dalších zá-

sahů. V ranních hodinách byla na 
žádost majitele jeřábu na Studán-
ku vyslána Tatra 813 dobrovolné 
jednotky, která odtáhla nepojízd-
né vozidlo.

Profesionální jednotka pak vy-
jížděla ještě dvakrát večer, vždy  
k pomoci osobě v nesnázích. Prv-
ní zásah proběhl společně s poli-
cisty a zdravotníky na Pěnkavčím 
vrchu, nedlouho poté už hasiči 
mířili na ulici Legií. Zde hasiči 
otevírali byt, uvnitř něj byla zra-
něná osoba. Na druhém zásahu 
je alarmující nezájem některých 
občanů o ostatní lidi. Jak se hasiči 
dozvěděli, zraněná osoba volala  
z okýnka na procházející s tím, že 

potřebuje pomoc. Dostávalo se jí 
pouze výsměchu a posměchu. Na 
její prosby zareagovala až později 
jedna ze sousedek.

Dvě nehody u Krásné Lípy 
komplikovaly dopravu

Z Krásné Lípy se v sobotu  
22. srpna dopoledne stala ne-
dobytná pevnost. Směrem na 
Rybniště zasahovali před desá-
tou hodinou profesionální hasiči  
z Varnsdorfu u nehody tří osob-
ních vozidel. Ze záchranných slo-
žek na místo dorazili jako první, 
poskytovali první pomoc a starali 
se o zajištění místa nehody. Ná-
sledně zraněné osoby předali k 
dalšímu ošetření ZZS. Dopravu na 

místě kyvadlově řídili policisté, v 
době šetření nehody byla silnice 
obousměrně uzavřena.

Skoro ve stejnou dobu, kdy 
varnsdorfská profesionální jed-
notka dorazila k nehodě, byla 
oznámena další dopravní nehoda 
dvou osobních vozidel z Krásné 
Lípy směrem na Rumburk.Tam 
byla vyslána jednotka SDH Rum-
burk, jejíž členové se zrovna při-
pravovali na asistenci na tamních 
slavnostech. V době jejich příjez-
du se o jednu zraněnou osobu 
již starala posádka ZZS. Silnice 
ve směru na Rumburk byla také 
kompletně uzavřena až do zado-
kumentování nehody.

Hasiči Varnsdorf

V opuštěném objektu v areálu slévárny hořel nashromážděný odpad; foto miw.cz  
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Do investic jdou desítky milionů, některé projekty se posouvají

Zpět na scéně! Pokračuje natáčení filmu Bourák

Varnsdorf     Město má při-
praveno v investičním zásobní-
ku několik projektů k realizaci. 
„Rozhodně se nedá říct, že by 
realizace všech investičních akcí 
šla jako po másle,“ podotknul 
starosta Stanislav Horáček.

„Říká se, do toho a půl je 
hotovo, nebo že chtít věci  
změnit je první polovina úspě-
chu. Pokud váš záměr není jen 
snem a stojíte nohama pev-
ně na zemi, může se to povést.  
V té druhé polovině, je potřeba 
se vypořádat se spoustou reál-
ných skutečností. Potud obecně. 
Pokud jste představitel města, 
musíte ke svému záměru pře-
svědčit také ostatní zastupitele. 
I pokud se to podaří napříč po-
litickým spektrem, ještě stále  
není vyhráno. Začíná fáze za-
dání projektové dokumen-
tace a zajištění financování. 
Další fáze – realizace však  
bývá úplně nejobtížnější. Tady je 
potřeba se vypořádat se spous-
tou termínů, zákonných norem, 
byrokracií, nedostatkem pracov-
níků a někdy i s lidmi, kteří se 
snaží váš záměr brzdit, případ-
ně vám z různých svých osob-
ních důvodů přímo hází klacky 
pod nohy. Prostě někdy se sta-
ne, že ač se snažíte sebevíc, tak  
se to zadrhává. V této fázi  
je nejdůležitější nepropadat pa-
nice a zkoušet to dál,“ vypráví 
Horáček.

Letošní rok byl z hlediska inves-
tic pro město velmi čilý. Namát-
kou si vezměme dokončení revi-

talizace autobusového terminálu 
na náměstí, celkovou revitalizaci 
vnitrobloku na ulici Západní, no-
vou vydlážděnou páteřní cestu  
v areálu hřbitova, nové parkoviště 
naproti bazénu a parkoviště u zim-
ního stadionu. Na mnoha místech 
se dláždí nové chodníky, opravují 
se silnice – Výpadová, Moravská, 
Bratislavská, částečně se začne 
s opravou ulice Karlova. Něko-
lik desítek milionů se investuje  
v místní nemocnici, probíhá vý-
stavba nového stravovacího pro-
vozu, výtahů a opravuje se hlavní 
vstup. V další etapě se opravuje i 
Červený kostel. Po celém městě 
proběhla výměna výložníků veřej-
ného osvětlení a v několika ulicích 
se buduje nové veřejné osvětlení.  
V areálu fotbalového stadionu 
se buduje nové tréninkové hřiště 
pro mládež včetně závlahy. Ma-
teřská škola Křižíkova se dočkala 
nového sociálního zařízení, stej-
ně jako jídelna na ZŠ Náměstí.  
Základní škola Bratislavská má  
novou tělocvičnu, ZŠ Východní 
zase nové podlahy v několika tří-
dách.

„Situace na stavebním trhu 
je obtížná. Z hlediska práce je 
stavební trh velice vytížen. Fir-
my mají mnoho zakázek, záro-
veň se potýkají s problémem,  
že na trhu práce není dostatek 
odborných pracovníků. Zaměst-
nanci mají vysoké nároky, stávají 
se dražšími. Tím pádem rostou 
i ceny na stavebním trhu. Zá-
roveň v některých případech je  
takový zájem o stavební mate-

riály, že firmy jsou nuceny si ho 
půl roku dopředu u výrobce ob-
jednat a předplatit. Proto firmy 
plánují své zakázky nezřídka i na 
rok dopředu,“ vysvětluje starosta.  
„Některé zakázky byly v plá-
nu, peníze v rozpočtu jsou na  
ně připraveny, ale bohužel se  
je nepodařilo zrealizovat,“ dodá-
vá.

Proč se nezačala opravovat Zá-
kladní škola Karlova?

Některé z uvedených důvodů 
zřejmě byly příčinou neúspěš-
nosti obou vypsaných veřejných 
zakázek na opravu školy Kar-
lova. Odboru správy majetku  
se nepodařilo vypsat výběrové 
řízení dříve než na konci dub-
na, přičemž požadoval zaháje-
ní zakázky už v červenci. Žádná 
firma se do výběrového řízení 
nepřihlásila. Poté bylo v červnu 
vypsáno ještě jedno výběrové 
řízení, avšak opět bezúspěšně.  
Škola tak musí počkat na rekon-
strukci střechy a fasády další  
rok.

A co dva panelové domy v ulici 

Křižíkova, které se měly zateplo-
vat?

Zde se protáhla lhůta při 
schvalování dotace. Tím pádem  
výběrové řízení probíhá v této 
době. Na zimu se stavět neza-
čne, takže začátek této akce  
bude směřován na jaro roku 2020 
s dokončením na podzim téhož 
roku.

Avizovala se další etapa rekon-
strukce Hrádku, jak to vypadá 
tam?

Hrádek řešíme už několik let. 
V minulém roce se zde dělala ka-
nalizační a vodovodní přípojka. 
V roce 2017 se bylo potřeba na-
rychlo rozhodnout s přihlášením 
do vyhlášeného přeshraničního 
dotačního projektu z Euroregio-
nu Nisa. U přihlášky jsme použili 
již minulým vedením vypracova-
nou projektovou dokumentaci. 
Projekt však byl poté, kdy se ně-
meckému partnerovi nepodařilo 
dodat včas všechny dokumenty, 
zastaven. Možná ale všechno 
špatné je pro něco dobré. Pro-
jektovou dokumentaci jsme re-
vidovali. Z důvodu širšího využití 
zázemí Hrádku a kapacity výletní 
restaurace se v současné době 
původní projektová dokumen-
tace upravuje. Peníze na reali-
zaci jsou v rozpočtu připraveny.  
S Hrádkem se tedy počítá, ale 
řekli jsme si, že to raději budeme 
dělat pomaleji a pořádně, než 
rychle a s nedostatky. Věříme, že 
v příštím roce se s opravami už 
opravdu začne.

           RH

Varnsdorf      Na sever Čech 
se vrací režisér Ondřej Trojan 
se svým týmem, aby zde natočil 
další filmové záběry chystané 
černé gangsterské romantic-
ko-hudební komedie s názvem 
Bourák. 

Nový celovečerní film Ond-
řeje Trojana se natáčel ve Šluk-
novském výběžku již na přelomu 
května a června letošního roku. 
Nyní se filmový štáb vrací na mís-

to činu a bude zde do první po-
loviny října. Děj filmu se odehrá-
vá v Šlukdorfu na severu Čech,  
v imaginárním městě, jehož jmé-
no si režisér vymyslel, a které 
vzniklo spojením lokací převážně 
ve Varnsdorfu, Rumburku, Šluk-
nově, Krásné Lípě a blízkém okolí.

Na scéně se objeví řada zná-
mých herců. „Hraju chlapíka, 
který opravuje auta a já jsem 
jen jednou vyměnil pneumatiku, 

to je jediný, co jsem kdy na autě 
udělal. Chlapíka, který dokona-
le tancuje rock n´ roll, a já jsem 
v životě netancoval a navíc jsem 
„arytmik“…vůbec nechytám ryt-
mus. Z toho je jasné, že pro roli 
Bouráka mám všechny potřebné 
dispozice, z čehož logicky vyplý-
vá, že se na tu roli moc těším,“ 
přiblížil své pocity z nové role 
Ivan Trojan v maskérně před první 
klapkou, když mu maskéři tvořili 

na hlavě rokenrolového emana a 
kostymérky ladily kostým ve stylu 
Jamese Deana po zenitu. Premié- 
ra Bouráka je naplánovaná na jaro 
2020.

S natáčením souvisí i řada do-
pravních omezení. Aktuální uza-
vírky a zákazy zastavení naleznete 
na webových stránkách města 
https://www.varnsdorf.cz/cz/vol-
ny-cas/filmari.html.

Tomáš Secký



Zprávy 15/2019

Květinová výzdoba se povedla a rozzářila město

SPŠ TOS Varnsdorf slavnostně otevřela novou budovu

4

Varnsdorf       V každém měs-
tě je to stejné. Všude jsou místa 
pěkná a také místa méně vzhled-
ná. Záleží na úhlu pohledu, na 
tom, na co se chceme dívat. Ne-
jste-li typ člověka, který vnímá 
jen to negativní, pak tu můžete 
být spokojen. Upravených míst 
ve Varnsdorfu přibývá.

Pokud jde o květiny, tak květi-
nové truhlíky a záhony se letos 
obzvláště povedly. Dík za to patří 
paní Červené z Odboru životního 
prostředí Městského úřadu Varns- 
dorf, paní zahradnici Chládkové a 
v neposlední řadě také Eko servi-
su a Technickým službám města, 
které se pečlivě starají o zalévání 
květin.

„Paní Červená mi ukázala foto-
grafii, jak by si to přibližně před-
stavovala, a na nás už bylo to 
zrealizovat. Z technických služeb 
nám na jaře přivezli truhlíky a my 
jsme je osadili vhodnou sklad-
bou květin. Na podnět odboru 
pak také během sezóny plejeme 
záhonky,“ říká Sabina Chládková.  
O zalévání truhlíků se starají  
Technické služby města Varnsdorf. 
Na multicaru mají nádrž s vodou 
a hnojivem. Pomocí čerpadla 
a hadice pak dvakrát až třikrát  
v týdnu objedou celý střed měs-
ta a zalijí všech zhruba 66 kon-

tejnerů s květinami. O plošné  
záhony s květinami se stará Eko 
servis.  

Pokud jde o travnaté plochy, 
tak letošní sezóna je pro ně z hle-
diska počasí příznivější než loň-
ská. Letos je mají v péči tři firmy: 
Technické služby města Varns- 

dorf, Eko servis a Sytra. Z důvo-
du rozdělení práce mezi několik 
firem mají zhotovitelé více času 
s trávníky pracovat. V minulých 
letech hrozilo riziko, že v případě,  
že údržbu prováděla pouze  
jedna firma, byla nucena se-
kat i při nevhodném poča-

sí, například i za extrémního 
dlouhodobějšího sucha. Tedy 
bez ohledu na předpověď, jen 
aby všechny travnaté plochy  
stihla posekat. Vysekané trávní-
ky trpěly přesycháním, případně, 
když se nestíhalo, trávník zůstal 
neposekaný.

Že to ale ani tak není lehké, 
to potvrzuje zástupkyně firmy 
Sytra, která se druhým rokem 
 stará například o park u knihov-
ny, u Billy, o část nově uprave-
né plochy okolo náměstí a au-
tobusového terminálu nebo  
o zelenou plochu na Mašíňáku.  
„Snažíme se plánovat sekání  
s ohledem na počasí, výšku po-
rostu a prováděné akce. Chceme 
předávat řádnou práci, která 
k něčemu vypadá. Obrovskou 
námahu nás ale pokaždé stojí 
vysbírání odpadků okolo laviček 
v centru města, hlavně cigareto-
vých nedopalků, těch je opravdu 
hodně,“ popisuje.

„Jsme rádi, že dochází ke zlep-
šování údržby zeleně. Osvědčilo 
se rozdělení údržby mezi místní 
subjekty, které k našemu městu 
mají vztah. Teď už jen udržet ten 
trend, nic není ideální, stále se 
dá zlepšovat,“ říká místostarosta 
Hambálek.

RH

Květinová výzdoba na veřejných prostranstvích ve Varnsdorfu; foto RH

Varnsdorf       První školní 
den byla otevřena nová budo-
va Střední průmyslové školy 
TOS Varnsdorf, která vznikla 
rekonstrukcí bývalého výrob-
ního objektu v areálu společ-
nosti. Po třech letech provozu  
se tak škola přesouvá do mo-
derního prostředí, které nabízí 
jedny z nejlepších podmínek ke 
studiu.

Budova bývalé výrobní haly, 
kterou firma zrekonstruovala 

vlastními prostředky v investici 
cca 116 mil. Kč, nabízí architekto-
nicky velmi zdařile pojatý prostor 
pro 8 kmenových tříd, dvě počí-
tačové a dvě jazykové učebny a 
4 odborné laboratoře pro metro-
logii, mechatroniku, a silnoprou-
dou a slaboproudou elektroniku, 
to vše spolu s administrativním 
zázemím školy, šatnami a školní 
jídelnou. Ve druhé etapě bude 
ve stejné budově vybudována  
tělocvična a prostor pro dílny 
praktické výuky pod jednu stře-
chu s teoretickou výukou. Po do-
končení celého projektu tak bude 
mít TOS Varnsdorf k dispozici mo-
derní školu, která je naddimen-

zována pro více než 200 žáků. Do 
nového školního roku jich nastou-
pilo 151.

Střední průmyslová škola TOS 
Varnsdorf je první soukromou 
střední průmyslovou školou  
v Ústeckém kraji. Svoji činnost 
zahájila 1. září 2016 a v červnu 
letošního roku už z ní vyšla první 
skupina absolventů – ze 13 žáků,  
kteří úspěšně ukončili studium  
(9 z oboru „obráběč kovů – ope-
rátor CNC strojů a 4 z oboru 
„Strojní mechanik – montér“) jich 
nastoupilo 7 do společnosti TOS  
Varnsdorf v oborech, které vystu-
dovali.

Nové prostory umožnily ote-

vřít učebny a laboratoře pro dal-
ší studijní obory. Od 1. září 2019 
tak škola rozšiřuje výuku o čtyř-
letý obor „Mechanik elektronik 
– mechatronik“ a tříletý obor 
„Elektromechanik“. Škola tak 
nyní vychovává budoucí zaměst-
nance své i dalších firem zapoje-
ných do projektu, zatím celkem  
ve 4 maturitních a učebních obo-
rech: Strojírenství – konstrukce 
strojů, technologie obrábění, 
Mechanik seřizovač – programá-
tor CNC strojů, Strojní mechanik 
– montér a Obráběč kovů – ope-
rátor CNC strojů.

                       Redakce
                    (fotoreport na str. 7)
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Včely nikdy nelze úplně ovládnout, říká včelařka Štěpánka Dlouhá
Varnsdorf    RNDr. Štěpánka 

Dlouhá včelaří ve Varnsdorfu 
už deset let. Přírodovědecké 
vzdělání získala na katedře eko-
logie Přírodovědecké fakulty UK  
v Praze a také se půl roku vzdě-
lávala na Univerzitě J. W. Goethe 
ve Frankfurtu nad Mohanem. Je 
členka Mendelovy společnos-
ti pro včelařský výzkum, spo-
lutvůrkyně nezávislého infor-
mačního portálu Včelaři sobě 
a maminka čtyř dětí. Včelaří se 
svým tchánem Ing. Ladislavem 
Dlouhým (přes kterého se k vče-
laření dostala), ale pomáhají i 
další členové rodiny.

Ze svého Včelího ráje nabízí 
med (i speciální panenský) a další 
produkty (svíčky ze včelího vosku 
a voskové odlitky). Dále pořádá 
kurzy a zážitkové programy pro 
laiky i včelaře. Výrobky mají od 
roku 2013 certifikát „Českosaské 
Švýcarsko – regionální produkt“ 
pod názvem „Apiprodukty ze Vče-
lího ráje“ a ten je nyní prodloužen 
až do roku 2021. Medy splnily 
senzorické a laboratorní testy a 
byly vystavovány na výstavě Med 
roku 2017 a 2018.

Jak byste hodnotila svůj posun 
za deset let svého včelaření?

Na počátku je všechno nové a 
člověku se otevírá úplně jiný do-
sud nepoznaný svět, zčásti na-
plněný obavami a strachem. Po 
prvním rozkoukání se a otrkání 
se u včel přichází velmi záhy vče-
lařská puberta, kdy se zdá být 
všechno jednoduché, zřejmé a 
jasné. Tehdy jsem rozdala asi nej-
víc včelařských rad, z nichž někte-
ré byly samozřejmě zcela scestné. 
Zkušenější včelaři v sobě mívají 
více pokory, protože včelí svět je 
úplně jiný než ten náš. Někdo do 
něj pronikne víc a někdo méně, 
ale nikdo ne zcela. Tohle uvědo-
mění – že včely nikdy nelze úplně 
ovládnout a přizpůsobit svým 
představám, považuji za svůj nej-
větší včelařský posun.

Pokud se ptáš, jak se za tu 
dobu změnilo vybavení našeho 
včelařství, tak můžu říct, že zcela. 
Začínali jsme úplně od nuly, tím 
pádem jsme pořizovali všechno 
nové. Hospodářství se rozvíjelo 
postupně, protože jsme včelaře-
ním nechtěli zatěžovat rodinný 

rozpočet. Včely si tedy na všech-
no musely samy vydělat. Dnes už 
si můžeme dovolit chovat asi pa-
desátku včelstev. Nová medárna 
(provozovna), kterou jsme dokon-
čili v letošním roce, je dokonce 
dimenzovaná na chod menší včelí 
farmy. Její výstavbu však podpořil 
Ústecký kraj dotací pro začínající 
podnikatele.

Co je na včelaření nejnároč-
nější?

Manžel teď našeptává, že sou-
žití se včelařkou (směje se). Ale 
vážně. Nejvíc asi řeším mani-
pulaci s úly a s medem, protože 
obojí je poměrně těžké. Muži si 
mohou dovolit zvedat padesá-
tikilové medníky nebo sudy, to 
pro mě logicky možné není. Mám 
proto odlehčené úlové sestavy a 
vhodnou manipulační techniku.  
I tak jsem ale ráda, když mi man-
žel pomůže.

V sezóně si nemůžu dovolit ni-
kam odjet. V květnu chovám včelí 
matky, takže je třeba dodržovat 
chovatelský kalendář a včely se 
navíc přirozeně rojí. V červnu a  
v červenci probíhá medobraní, 
kromě toho pečuji o mladá včel-
stva. Na dovolenou jezdíme až  
v srpnu, kdy už jsou včely zazimo-
vané. To mají ale stejné všichni 
zemědělci – přes léto je práce 
přes celý den a zimy jsou pak 
klidnější. Dříve se říkalo, že včelař  
v zimě spí a v létě se potí.  
Dnes už to ale úplně neplatí.  
Chodím ke včelám po celý rok.

Jak trávíte svůj volný čas?
Když člověk nepracuje na pev-

nou pracovní dobu, tak se volný 
čas definuje poměrně špatně. Já 
jsem primárně máma čtyř ma-
lých dětí, a když už mám hlídání, 
tak většinou včelařím. Neberu to 
ale jako práci, i když mě to částeč-
ně živí. Práce u včel mě naplňuje 
a baví. Přes zimu probíhají vče-
lařská školení a konference, na 
kterých si ráda ukradnu čas sama 
pro sebe. S pár přáteli máme 
nezávislý včelařský portál www.
vcelarisobe.cz. Často přispívám 
popularizačními, ale i odbornými 
texty, což mi po fyzické práci u 
včel přináší zase mentální uspo-
kojení. Pokud nejsem u včel, tak 
jsem nejraději s rodinou, ať už 
podnikáme cokoliv.

Pořádáte také kurzy a zážitko-
vé programy pro laiky i včelaře. 
Po čem je největší poptávka?

Kurzy pořádám pouze v rozsa-
hu, který jsem schopna časově 
zvládnout, takže se to nedá tak-
to hodnotit. Poptávka stále pře-
važuje nad nabídkou. Nejdelší, 
nyní pětiletou tradici, má zimní 
přípravný kurz pro začínající vče-
laře. Letos jsem portfolio rozšířila 
o individuální kurzy na míru pro 
laiky i praktikující včelaře, které 
probíhají přímo na včelnici. Ten-
to model se mi velmi osvědčil a 
v příštích letech bych v něm ráda 
pokračovala.

Chodí na farmičku také děti?
Letos jsem v našem včelařství 

přivítala kupu dětí ze škol i z pří-
městských táborů. Práci s nimi 
považuji za velmi smysluplnou, 
ačkoliv jedním dechem dodávám, 

že je to opravdu dřina. Děti jsou 
báječné a zvídavé, ale člověk 
musí zároveň zvažovat všechna 
rizika. Vyčinění od rozezlené ma-
minky za opuchlé dítě je ještě ta 
lepší varianta. I z toho důvodu 
si netroufám programy pro děti 
rozjíždět ve velkém.

Zasloužila jste se o vznik nauč-
né včelí stezky, která se nazývá 
Fascinující příběh medu a nachá-
zí se v prostředí rybníků Gerhus. 
Co vás k tomu vedlo?

Rybníky prošly celkovou rekon-
strukcí a proměnily se v hezký 
přírodní park. Pro zřízení nauč-
né stezky se staly ideálním mís-
tem i vzhledem k návaznosti na 
turistickou cestu a cyklotrasu.  
Včelí naučná stezka pro mě 
byla přirozenou volbou. Myslím  
a pevně doufám, že s rodi-
nou nejsme jediní mimoňové,  
jejichž aktivity nekončí u plotu 
vlastní zahrady. Prostě se nám 
do toho projektu chtělo, všechno  
šlo hladce, a tak jsme ho zreali-
zovali.

Při pohledu včelařským okem je 
tu stále ještě poněkud pusto. Na 
oltář revitalizace padl celý litorál i 
s příbřežní vegetací. Zmizely vrby, 
lísky i střemchy. Okolí bylo osá-
zeno sterilním jednodruhovým 
trávníkem. V mých představách 
je nyní malé arboretum včelařsky 
významných vrb a motýlí louka, 
ale uvidíme, zda to bude v soula-
du s plány města.

Kde si mohou zájemci zakou-
pit produkty ze Včelího ráje? 
Chystáte nějaké novinky?

Med prodávám formou „ze 
dvora“, tzn. přímo na našem hos-
podářství. Nejlepší je domluvit si 
návštěvu předem po telefonu, ne 
vždycky býváme doma. Omezeně 
ho nabízí také informační stře-
disko Domu Českého Švýcarska  
v Krásné Lípě. 

Nápadů je spousta, ale větši-
nou je realizuji omezeně. Zkou-
šela jsem třeba medové marme-
lády, přírodní kosmetiku a nyní 
i medovinu. Prodej těchto pro-
duktů však podléhá přísnějším 
legislativním požadavkům, takže 
je prozatím nemůžu nabízet dál. 
Spíš se soustředím na udržení a 
vylepšování toho, co už běží.

Barbora Hájková

Štěpánka Dlouhá (na snímku) se včelaření věnuje již deset let; foto archiv Štěpánky Dlouhé
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

Z historie: Císařský kámen na Hrádku odhalen
Varnsdorf    Již mnohokrát 

jsme se v činnosti badatele se-
tkali s tím, že nám nečekaná ná-
hoda pomohla rozluštit dlouho 
a usilovně hledané předměty, 
či místa. Stává se totiž, že na-
jdeme třeba zmínku o domu, 
máme jeho obrázek a neumíme 
ho správně identifikovat a na-
jít, kde se nachází. Trošku ob-
ráceně tomu bylo při hledání  
umístění císařského kamene na 
Hrádku. 

Z článku v místním Abwe-
hru jsme věděli, že byl v roce 
1908 umístěn na Hrádku v mís-
tě zvaném Vogelherde (neboli 
Čihadlo), ale dlouhá léta jsme 
neměli to štěstí zjistit, kterému 
místu na Hrádku se tak říkalo, a 
kde přesně kámen do dvacátých 
let minulého století stál a zda se 
na daném místě dodnes nena-
chází. Tou příznivou náhodou 
se tentokráte stalo prohlížení 
pozůstalosti po nedávno zesnu-
lém badateli a varnsdorfském 
patriotu panu Milanu Šebkovi.  
Ze složky, ve které měl  
materiály o Hrádku, vypad-
la zvětšená fotografie, na 
které bystré oko muzejníka  
Josefa Rybánského odhalilo 
drobný detail, který jsme měli  
leta téměř před očima, a přesto 
si jej nikdo nevšiml. A protože už 
tedy o zmiňovaném památníku 
všechno víme, nezbývá nám nic 
jiného, než vám jej představit.

V roce 1908 uplynulo 60. let 
panování císaře Františka Josefa I. 
Jelikož byl císař ve svých vlastech 
velmi oblíben, ve většině měst a 
obcí Rakousko-Uherského moc-
nářství se u příležitosti tohoto 
významného jubilea konaly veliké 
oslavy a na památku jeho vládnu-
tí se stavěly tzv. císařské kameny 
(Kaiserstein) a vysazovaly císařské 
duby (Kaisereiche). Ostatně to 
nebylo poprvé, co se milovanému 
císaři stavěly kameny, odhalova-
ly památníky, či vysazovaly duby. 
Například v roce 1878, byly na 
některých místech mocnářství sá-
zeny duby k 25. výročí svatby cí-
saře Františka Josefa I. s Alžbětou 
Bavorskou, nazývanou císařovna 
Sisi.

Avšak vraťme se zpátky do 
roku 1908. U tak velikého vý-
ročí ani město Varnsdorf ne-
mohlo zůstat stranou (stejně 
jako např. Jiřetín pod Jedlovou).  
K umístění kamene bylo vybráno 
místo u nedávno otevřené domi-
nanty města – vyhlídky Hrádek. 
Dejme teď prostor dobovému 
tisku ze středy 2. prosince 1908, 
který barvitě popisuje, jak celá 
slavnost probíhala.

Minulou sobotu (28. listopadu 
1908) večer se konala na Hrádku 
císařská slavnost, kterou prováze-
lo zamračené počasí, avšak srdeč-
ná nálada. Slavnosti se účastnilo 
mnoho hostů, mezi nimi i vysocí 
státní úředníci, zástupci města a 
mnohých spolků. Po soumraku se 
na úpatí Hrádku rozzářily ohně a 
mnohé domy v okolí byly nádher-
ně osvětleny. Z nádherné světelné 
výzdoby vynikalo jméno císaře, 
které bylo vytvořeno pomocí vel-
kého počtu elektrických žárovek a 
zářilo do velké dálky. Na spodní re-
stauraci Krásná vyhlídka bylo tak-
též vytvořeno efektní osvětlení, 
z něhož vynikala veliká číslice 60. 
Přesně ve 20 hod. nastala chvíle 
pro slavnostní odhalení kamene. 
Císařský rada Josef A. Richter, je-
hož přičiněním byl tento pomník 

zřízen, pronesl slavnostní řeč, při 
které zdůraznil 60. leté výročí pa-
nování monarchy. Jeho slova byla 
přítomnými přijata s velkým nad-
šením. Zároveň pan Richter zmí-
nil laskavost a vlídnost císaře, kte-
rý prostřednictvím své lásky k lidu 
a vlasti nalézá stále další síly pro 
svou další činnost. Řečník pronesl 
zároveň zdravici, ve které zdůraz-
nil přání, aby císař prožil i další 
roky své vlády v míru a ve funkci 
setrval i v následujících letech. 

Poté byla z pomníku sejmu-
ta plenta a objevil se syenitový 
blok, ve kterém bylo vepsáno: 
„1848–1908. Sechzigjährig kai-
serlich Wirken wurzle im Volk-
sdank - Wie die Eiche so fest,  tief 
in urdeutscher Erd - Gegensreich 
schwingt sich zur Sonne empor 
die leuchtende Krone - Mit verei-
nigter Kraft hebe dich Österreichs  
Volk! - Err. 1908 v. Abteilung 
Warnsdorf des G. V. f. d.n. 
B.“, tedy něco ve smyslu: Še-
desát let císařova panování 
tkví pevně ve vděčnosti lidu, 
tak pevně a hluboce jako dub  
v prastaré německé zemi. Zá-
řící koruna se požehnaně  
pne vzhůru ke slunci. Společný-
mi silami, nechť se povznese ra-
kouský lid! Postaveno roku 1908 

varnsdorfským oddílem Horského 
spolku pro Německé severní Če-
chy.

Po odhalení pamětního kame-
ne zazněla císařská hymna a slova 
se ujal vedoucí okresního hejt-
manství pan Josef Schöbel, který 
se zmínil o neumdlévající snaze 
císaře při budování říše a poděko-
val horskému spolku za výstavbu 
pamětního kamene. Projev uza-
vřel slovy „Sláva našemu císaři, 
Rakousko bude žít věčně“. Oslavy 
pak dále pokračovaly produkcí 
koncertní hudby v podání sextetu 
městské hudby pana Stolleho.

Jak už jsme zmínili, pomník na 
svém místě nevydržel příliš dlou-
ho, po necelých patnácti letech 
byl patrně na základě zákona na 
ochranu republiky z roku 1923 
odstraněn a stejně jako u jiných 
památek dodnes neznáme místo, 
kam byl odvezen, či deponován. 
Císařský kámen na Hrádku však 
nebyl jedinou připomínkou dlou-
holetého panování FJI ve městě. 
Druhým takovým se stala mohy-
la obyvatel 6. okresu postavená  
v Kaiserparku, která přežila až do 
dnešních dnů. Ale o tom až zase 
někdy příště.

              Jiří Sucharda

          Josef Rybánský

Shoda náhod odhalila, kde se císařský kámen na Hrádku nacházel; foto archiv Milana Šebka
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NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Sever

Sever_inz_198x131_Natankujte_soutez_press.indd   1 23.08.19   9:43

SPŠ TOS Varnsdorf slavnostně otevřela novou budovu



(Parkoviště na Národní ul.)
18.09.2019 od 8.00 - 16:30 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY

Úmrtí v srpnu
Jana Berkyová    48 let
Václav Pánek    77 let
Marie Štíchová    95 let
Anna Vápeníková    72 let
Božena Šaffková    88  let
Jarmila Turková    77 let
Stanislav Michálek    78 let
Antonín Hendrych    66 let
Anton Čanda    66 let
Karel Smuž    80 let

ÚMRTÍ

BLAHOPŘÁNÍ

Společnost 14/2018Společnost, inzerce 15/2019
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VZPOMÍNKA
Dne 15. září tomu 

budou 3 roky, co 
nás navždy opus-
tila naše milovaná 
manželka, mamin-
ka, babička paní  

Milena Kolková. S láskou vzpomínají 
manžel Josef, synové Jan a Josef a 
dcera Barbora s rodinami a ostatní 
příbuzní.

Dne 10. srpna 
uplynuly 2 smutné 
roky, kdy nás na-
vždy opustila paní  
Jitka Dušánková. 
Stále vzpomínají 

manžel a synové.

Dne 1. srpna uply-
nul 1 rok od úmrtí 
pana Jána Gerboce. 
Stále vzpomínají 
manželka Milena, syn 
Pavel a Jan s manžel-

kou Ivanou.

Dne 15. září tomu 
budou dva roky, co nás  
navždy opustil man-
žel, tatínek, dědeček  
Miroslav Pištěk. Stá-
le vzpomínají man-

želka Jana a synové s rodinami.

Dne 19. září tomu 
budou dva roky, co 
nás navždy opustila 
naše milá maminka 
Eva Heidlerová. Kdo 
jste ji znali, vzpo-

meňte s námi. Dcera Věra a syn Nor-
bert s rodinami.

K 50. výročí svatby našich rodičů a 
prarodičů Aleny a Jaroslava Vöröšo-
vých, které oslaví 12. září 2019, pře-
jeme spoustu dalších společných let. 
Vaše děti a vnoučata.

Svozy pytlového tříděného odpadu
19.09.2019 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Svozy bioodpadu
17.09.2019 od 6.00 hod.

SVOZY
BIOODPADU

SBĚRNÝ DVŮR
TS

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

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
14. - 15.9.2019  
MUDr. Křemenová Alena  
Sokolská 129, Děčín IX   
Tel. 412 544 539

21. - 22.9.2019  
MUDr. Milič Lukáš   
Anenská 385/2, Děčín 1  
Tel. 412 511 482

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

ZUBNÍ
POHOTOVOST

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

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

Prodám kolo nejeté s doklady, 5.000 Kč (p. c. 8.500 Kč).  
Tel. 776 156 942

Mateřská škola Na kopečku přijme do svých řad paní kuchařku.  
Spěchá. Informace na tel. čísle 736 535 416.

Pronajmu garáž v ulici Kollárova proti bývalé Bohemii.  
Tel. 725 755 388

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Běžci z Varnsdorfu a okolí vyhráli štafetový Běh Od Tatier k Dunaju

Slovensko   Třináctičlenný 
štafetový tým, v čele s varnsdor-
fským kapitánem Karlem Valen-
tou, vyhrál prestižní běžecký zá-
vod Běh od Tatier k Dunaju.

Průběh celého závodu podrob-
ně popisuje sám kapitán Valen-
ta: Po zkušenostech z předcho-
zích let, kdy jsem měl možnost 
si náramně užít roli kapitána, 
činnosti jako jsou pečlivé sesta-
vování týmu, důkladné předstar-
tovní přípravy i samotné orga-
nizace při závodě, jsem ani letos  
nemohl jinak. Podpořen úspě-
chy z let minulých, tři roky po  
sobě jdoucí vítězství ve štafeto-
vém běhu Sněžka – Praha, mě 
vybízely ke zdolání něčeho nároč-
nějšího.

Vybral jsem si sousto nemalé, 
a to rovnou největší závod svého 
druhu pořádaný na Slovensku, 
„Běh od Tatier k Dunaju“. Bylo 
potřeba vybrat a připravit tým  
o dvanácti běžcích, vhodně jim 
přidělit úseky (pro každého tři) 
tak, aby jim „sedly“, vyřešit pře-
pravu po trati (povinně dvě do-
dávky), nastudovat a připravit 
mapové podklady a mnoho dal-
ších věcí. Ve finále přípravy zabra-
ly dobrých 80 hodin.

V den odjezdu skupina slože-
ná z běžců především ze Šluk-
novského výběžku (Rumburk, 
Varnsdorf, Krásná Lípa, Rybniště 
a Česká Lípa) nakonec byla po 
všech stránkách připravená a vy-
razila do Liptovského Mikuláša.  
Ten se nachází jen 15 km od  
místa startu v Demänovské Dolině 
v Nízkých Tatrách. V sobotu, cca 
pět a půl hodiny po startu první 
vlny, začalo i naše dobrodružství 
na 345 km dlouhé pouti k Brati-
slavě.

Výkony týmů, kterých bylo na 
startovní čáře 210, byly z počát-
ku velmi vyrovnané a jen stěží se 
dalo tušit, jak se závod vyvine. 
Po zhruba šesté předávce (cca 
70 km) bylo patrné, že srovna-
telné a někde i lepší výkony má 

asi 6 týmů. Svitla nám tedy na-
děje na celkem dobré umístění.  
Cesta nás však čekala ještě hod-
ně dlouhá a plná nástrah. Kluci 
makali, co jim síly stačily. Díky 
jejich zodpovědnému přístupu 
při přípravách, jsme se komplika-
cím úspěšně vyhnuli, či je hladce 
vyřešili. Celý tým Why Not! po-
dával tak perfektní výkon, že již  
kolem osmé hodiny večerní, byl 
v průběžném vedení s náskokem 
několika desítek minut. A naši fa-
noušci jásali a hnali nás stále ku-
předu.

Nocí jsme prolétli jako blesk a 
na 30. předávce (necelých 60 km 
od cíle) dýchali na paty soupe-
řům, kteří startovali o 4 hodiny 
dříve. Tehdy jsem si uvědomil, že 
by nebylo marné, doběhnout si i 
pro absolutní traťové prvenství 
předběhnutím všech týmů. Po-

řádně jsem se opřel do své po-
slední etapy a při předávce mému 
týmovému kamarádovi zbývalo 
na lídra jen několik málo desítek 
metrů.

Podařilo se. Bratislavskou cí-
lovou pásku jsme přeťali jako 
první a vítězný tým v čase 23 
hod 40 minut.  Za to patří vděk  
celé skupině, kterou Slovenská 
televize příhodně nazvala „par-
tička kamarátov z Česka“ a která 
tak svou odhodlaností, srdcem bi-
jícím pro tým ukázala, že když se 
sejde správná parta, dějí se velké 
věci.

Odnáším si pocit hrdosti a zá-
roveň vděčnosti z toho, jak se 
nám víkend, a hlavně tento event, 
takto nezapomenutelně vydařil. 
Jsem si jist, že se na Slovensku  
o tomto bude ještě dlouho „roz-
právať“. Přípravy byly náročné, ale 

stálo to za to. Rozhodně to není 
naposledy, kdy jsme někam vyra-
zili ukázat růžky.

Velké díky patří také firmě Ak-
tivit z Nového Boru za zapůjčení 
velké dodávky, pořadatelům za 
naprosto bezvadně připravený zá-
vod, všem dobrovolníkům i míst-
ním na trati za podporu, občerst-
vení a celkovou atmosféru.

Složení vítězného týmu Why 
Not!: Karel Valenta – Varnsdorf, 
kapitán, Michal Šandera – Rum-
burk, Ondřej Motl – Rumburk, 
Ondřej Babický – Kunratice, Filip 
Švácha – Česká Lípa, Jan Vaníček – 
Česká Lípa, Tomáš Polák – Varns- 
dorf, Petr Dušek – Krásná Lípa, Ja-
roslav Hofman – Krásná Lípa, Ja-
roslav Hriadel – Rybniště, Vojtěch 
Zahradník – Rumburk, Miroslav 
Horák – Rumburk.

Karel Valenta

Vítězové! Parta kolem Karla Valenty ovládla náročný závod; foto archiv Karla Valenty

Hokejisté pomalu začínají s přípravou na novou sezónou
Varnsdorf     Hokejoví Vikin-

gové z Varnsdorfu se probouzejí  
z letního spánku. 

Účastník Krajské ligy mužů Li-
bereckého kraje tak pomalu, ale 
jistě začal s přípravou na novou 
sezónu. Ta začíná na přelomu 
září a října. „První trénink jsme 

měli poslední srpnový čtvrtek  
s partnerským klubem z Jonsdor-
fu. Bylo nás hodně, ani jsem to 
nečekal, spíše jsme měli bruslař-
ský trénink,“ prozradil trenér Ra-
dek Hron. 

„Kádr opustili Honza Chovanec 
a Radek Fojt. A bohužel to vypa-

dá, že nebudeme moci počítat 
ani s naším finským bratrem Ju-
hou Laaksem,“ smutně podotkl.
„Zase bych byl rád, kdybychom  
v některých zápasech dali šanci 
dorostencům,“ vzápětí dodal.

Krajská liga začíná za necelý 
měsíc. „Musíme něco nabruslit 

a zesílit. Bude potřeba zapra-
covat na taktice, protože to nás 
stálo díky našim chybám hodně 
bodů. Dvakrát v týdnu bude su-
chá příprava, na led půjdeme až 
od začátku sezóny. Měli jsme taky 
takové krátké víkendové minisou-
středění,“ dodal Hron.         Redakce
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Fotbal: Dvě jasné porážky a postup v domácím poháru

Týden hokeje míří na varnsdorfský zimní stadion

Varnsdorf     Vstup do  
podzimní části druholigové se-
zóny se fotbalistům Varnsdorfu 
prostě nedaří. Po zasloužené vý-
hře nad Jihlavou přišly další dvě 
porážky. 

Nejprve svěřenci Davida Ou-
lehly jasně prohráli na Žižkově. 
Viktorka celý zápas dominovala 
a vyhrála jasně 3:0. „Domácí vy-
hráli naprosto zaslouženě, my 
jsme nebyli důrazní, ztráceli jsme 
míče. Byl to z naší strany špat-
ný výkon, jsem zklamaný,“ hlesl 
varnsdorfský kouč David Ouleh-
la. Bezbrankový stav vydržel do 
desáté minuty, pak otevřel skóre 
zápasu Jaroslav Diviš. Svou převa-
hu pak Žižkov přetavil ve druhou 
branku, když se ve 32. minutě 
prosadil Batioja. „U obou branek 
jsme vyrobili obrovské chyby,“ po-
steskl si Oulehla.

Tři minuty před koncem po-
ločasu se navíc nechal hloupě 
vyloučit Micovčák. První žlutou 
dostal za nasimulovaný pád, 
tu druhou vzápětí za protesty.  
„Naprosto zbytečné vyloučení. 
Budeme to ještě osobně řešit. 
Tohle prostě do fotbalu nepatří. 
Nechci, aby hráči padali ve váp-
ně, nebo řešili rozhodčího. Hráč 
má pracovat a soustředit se jen 
sám na sebe,“ zlobil se trenér 
Varnsdorfu.

FK Viktoria Žižkov 
FK Varnsdorf  

Alespoň částečnou radost pro-

žili varnsdorfští fotbalisté v MOL 
Cupu, když ve druhém kole vydře-
li postup proti Táborsku. Na hřišti 
třetiligového mančaftu se zrodila 
remíza 4:4. Penalty lépe zvládl 
Varnsdorf, který tak proklouzl 
do další fáze domácího poháru. 
„Věděli jsme, že nás čeká těžký 
zápas. Táborsko má i po sestupu 
velmi dobrý tým. V utkání jsme 
měli hodně dobrých věcí, na kte-
rých se dá stavět. Kaňkou je, že 
jsme hned třikrát inkasovali po 
standardní situaci. To mě hodně 
mrzí. Cením si i toho, že jsme po 
několikáté nebyli v lehké situaci 
a prohrávali. I tak se kluci zvedli 

a snažili se vývoj otočit. V penal-
tách nás podržel Vaňák. Za po-
stup jsme rádi,“ zdůraznil trenér 
David Oulehla. 

Bohužel v dalším druholigovém 
kole dostal tým z Kotliny sprchu. 
Doma nezvládl severočeské der-
by, když podlehl Ústí nad Labem 
zaslouženě 0:3. Tým z krajského 
města vyhrál ve Varnsdorfu vůbec 
poprvé. „Soupeř nás předčil, my 
jsme hlavně v prvním poločase 
nehráli dobře. Vázla nám roze-
hrávka, bylo to pomalé, nepřes-
né. Ústí nás předčilo ve středu 
pole. Hosté byli agresivnější, po-
hyblivější. Ve druhém poločase 

jsme změnili rozestavení a trochu 
nám to pomohlo. Opticky tam 
byly nějaké situace, ale vyloženou 
šanci jsme neměli. To pak nemů-
žeme pomýšlet na nějaký dobrý 
výsledek,“ uznal smutný kouč 
Varnsdorfu David Oulehla. 

FK Varnsdorf   
FK Ústí nad Labem 

Po reprezentační pauze se fot-
balisté představí na půdě Pros-
tějova a v neděli 22. září přivítají  
v Kotlině aktuálně první tým ná-
rodní ligy – FK Pardubice.

Redakce
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Varnsdorfští fotbalisté doma nestačili na Ústí nad Labem a prohráli jasně 3:0; foto Tomáš Secký

Varnsdorf       Ve středu 25. září 
od 17.00 hodin budou mít všech-
ny děti bez rozdílu dovednosti 
bruslení jedinečnou možnost vy-
zkoušet si zdarma, jaké to je být 
hokejistou.

HC TS Varnsdorf ve spolupráci 
s Českým hokejem pořádají na 
varnsdorfském zimním stadionu 
akci v rámci Týdne hokeje. Zvány 
jsou všechny děti ve věku 4 – 8 

let a jejich rodiče, kterým se na-
skytne příležitost seznámit se  
s hokejovým prostředím. Pro děti 
je připraven zábavný program na 
ledě i mimo něj.

Na každého účastníka čeká taky 
řada věcných dárků. Děti, které se 
na akci přihlásí do projektu Pojď 
hrát hokej a klub ho následně za-
registruje do Českého svazu lední-
ho hokeje z. s. (Český hokej), získá 

navíc poukaz v hodnotě 1 500 Kč 
na nákup hokejové výstroje od 
značky CCM. Akce týden hokeje 
se koná již posedmé.

Přijďte se svým dítětem na zim-
ní stadion ve Varnsdorfu ve stře-
du 25. září od 17.00 hodin. Díky 
dosavadním ročníkům získalo prv-
ní zkušenost s ledním hokejem té-
měř 25 000 dětí.

Redakce
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