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Varnsdorf se připojil k protestu a vyvěsil černou vlajku
Varnsdorf
Samosprávy
v České republice nesouhlasí
s vládním záměrem vyplatit
kompenzační bonus v souvislosti
s koronavirem pro OSVČ a malá
eseróčka z peněz, které byly určeny pro obce a kraje. Varnsdorf se
připojil k dalším městům v České republice a na protest vyvěsil
v úterý 26. května na budově
radnice černou vlajku.
Na kompenzačním bonusu pro
OSVČ a malá eseróčka se mají
podle ministryně financí Aleny
Schillerové podílet také obce a
kraje. A to z jedné třetiny. Senát
ale tento návrh vrátil do Sněmovny s tím, že by se celá částka měla
vyplácet ze státního rozpočtu.
S návrhem nesouhlasí ani představitelé měst a obcí. Takto zvolené financování bude mít dopad
na rozpočty místních samospráv,
a to se negativně promítne v investiční oblasti. Obce i kraje by
totiž přišly o miliony korun (zastaví se např. investice do infrastruktury). „Přišli bychom
o desítky milionů v městském rozpočtu. Jsou to peníze, za které se
mohly postavit třeba parkoviště
u panelových domů,“ říká starosta

Na budově radnice zavlála na protest černá vlajka; foto Tomáš Secký

Roland Solloch.
Starostové osmnácti obcí Šluknovského výběžku, kteří reprezentují téměř 55 tisíc obyvatel
Šluknovského výběžku, odeslali
prostřednictvím Sdružení pro
rozvoj Šluknovska dopis poslancům za Ústecký kraj, aby ve věci
financování kompenzačního bo-

nusu pro OSVČ hlasovali proti,
resp. podpořili senátní změnu
návrhu zákona. Varnsdorf se tak
připojil ke Svazu měst a obcí ČR,
Sdružení místních samospráv ČR
a Spolku pro obnovu venkova
ČR a na protest vyvěsil v úterý
26. května černou vlajku na budovu radnice.

Návrh senátorů a hlas samospráv ale vyslyšen nebyl. Poslanci
po několikahodinovém jednání
ve středu 27. května odhlasovali
vládní návrh kompenzačního bonusu pro živnostníky a malé firmy,
na kterém se mají třetinou podílet i samosprávy.
Tomáš Secký

Zastupitelé se sešli po třech měsících, jednali v rouškách
Další zasedání: 25.06.2020
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Varnsdorf
Květnové zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf doprovázela vlivem pandemie koronaviru řada opatření.
Zastupitelé se po dlouhé přestávce na svém zasedání sešli ve
čtvrtek 28. května. Tedy tři měsíce od posledního zasedání, na
vině byla pandemie koronaviru,
která dřívější termín neumožnila.
Zastupitelstvo trvalo něco
přes pět hodin. Nejzajímavějším bodem programu mělo
být radarové měření ve Varnsdorfu a na Studánce. Místostarosta Jiří Sucharda předložil přítomným návrhy míst na

umístění měřících zařízení. Těch
bylo celkem sedm – Studánka,
ulice Karlova, Čsl. letců, Západní, Svatopluka Čecha, 5. května a
u Kauflandu. V ulicích Národní a
Plzeňská byly navržena jiná opatření (prahy ze zámkové dlažby,
zúžení vozovky s přechodem pro
chodce). Po diskuzi, že sedm měřících míst je na Varnsdorf mnoho, nakonec zastupitelé usnesení
neschválili.
Zastupitelé v dalších bodech
například schválili návratnou finanční výpomoc společnosti
REGIA a.s. na platy a celkovou
stabilizaci společnosti. Závěreč-

ný účet města za rok 2019, vyhodnocení činnosti městské
policie a další. Záznam jednání
je ke zhlédnutí na webových
stránkách města.
Tomáš Secký
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Plameny zachvátily dům v ulici Josefa Hory, zasahovaly čtyři jednotky
Varnsdorf
Po půl druhé
ráno v úterý 19. května 2020
bylo na tísňovou linku hasičů
ohlášeno, že v ulici Josefa Hory
ve Varnsdorfu hoří střecha domu
plamenem.
Na místo byli vysláni jak varnsdorfští profesionální a dobrovolní
hasiči, tak i dobrovolní kolegové
z Dolního Podluží a Rumburku.
Kromě cisteren vyjela i výšková
technika.
Když hasiči na místo dorazili, plameny šlehaly z obou stran
střechy aktuálně neobydleného
domu a pomalu ukusovaly další a
další kousky. Okamžitě bylo nataženo několik vodních proudů, zásah probíhal v dýchací technice ze
všech stran objektu i ze žebříku.
Během chvíle se požár podařilo lokalizovat, další hodiny trvala
likvidace. Hasiči museli rozebrat
část konstrukcí a dohašovaná místa kontrolovali termokamerou.
Proč k požáru došlo, to na místě zjišťoval hasičský vyšetřovatel společně s kriminalistickým
technikem. Při události nedošlo
k žádnému zranění, společně
s hasiči na místě zasahovali strážníci a policisté.

S požárem domu v ulici Josefa Hory bojovaly čtyři jednotky; foto miw.cz

A opět ta slévárna
V sobotu 23. května v podvečer
vyjela profesionální jednotka k
dalšímu požáru pneumatik uvnitř
objektu bývalé slévárny. Na místě
byli i státní a městští policisté.
Požár dřeva na zahradě v ulici
Zimní
Do ulice Zimní ve Varnsdorfu
vyjely v pondělí 18. května 2020
dopoledne nejprve dvě cisterny

profesionálních hasičů, následovala je pak i cisterna hasičů dobrovolných.
Hořela hromada dřeva nedaleko domu, na uhašení stačil jeden
vodní proud. Hasiči pak hromadu
rozebrali a dohasili.
Velitel zásahu nařídil majitelům
dohlídku nad požářištěm. Škoda
díky rychlému zásahu nevznikla,
zraněn nikdo nebyl.

Únik nafty a planý poplach
V pátek 15. května 2020 vyjela profesionální i dobrovolná
jednotka k úniku nafty v ulici Na
Příkopech. Jen o dva dny dříve
byli hasiči povoláni do ulice Karolíny Světlé k požáru garáže.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o planý
poplach. Šlo jen o ohniště na zahradě.
Hasiči Varnsdorf

Neznámý pachatel si odnesl cigarety za tři sta tisíc korun
Varnsdorf Policisté pátrají po
neznámém pachateli, který se ve
Varnsdorfu vloupal do baru a následně i do přilehlé nemovitosti.
Z místnosti sloužící jako sklad
odcizil několik krabic plných kartonů s cigaretami, škoda byla

předběžně vyčíslena na tři sta tisíc korun. Ve věci byly zahájeny
úkony trestního řízení pro přečiny
krádeže a porušování domovní
svobody, zloději hrozí v případě
dopadení až pětiletý trest odnětí
svobody.

Z nádrží zmizela nafta
Ze zločinu krádeže je podezřelý
neznámý pachatel, který odcizil
ve Varnsdorfu pohonné hmoty.
Zloděj vnikl na oplocený pozemek,
kde z nádrží tří zaparkovaných nákladních vozidel odčerpal asi tisíc

litrů nafty. Škoda na odcizených
pohonných hmotách a poškození
nádrží byla předběžně vyčíslena
více jak 32 tisíc korun, pachateli
hrozí v případě dopadení až osmiletý trest odnětí svobody.
por. Bc. Daniel Vítek

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
31.3.2020 ve 12:50 hod.
Od ostrahy marketu bylo oznámeno, že zadržela zákazníka,
který prošel pokladní čarou bez
zaplacení zboží. Vyslaní strážníci
na místě zajistili ženu ze Šluknovského výběžku, která je podezřelá
z přestupku krádeže. Hlídka provedla lustraci osoby na Obvodním
oddělení Policie ČR. V centrálním
registru přestupků nebylo zjištěno, že by v minulosti byla za podobný přestupek řešena. Z tohoto
důvodu ji byl udělen příkaz na po-
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kutu ve výši 5000 korun.

ké konzultaci s ošetřující psycholožkou byla vyrozuměna Rychlá
3.4.2020 v 9:15 hod.
záchranná služba, která si muže
Bylo oznámeno občanem naše- převzala a odvezla na vyšetření
ho města, že má v opatrovnictví do nemocnice.
muže, který trpí silnou schizofrenií, a v současné době přestal
8.4.2020 v 5:25 hod.
užívat předepsané medikamenty
Na linku 156 bylo telefonicky
a jeho zdravotní stav se stále více oznámeno mužem, že na parkozhoršuje. Dle vyjádření oznamo- višti před jeho domem se nachází
vatele byl nebezpečný svému červený vůz Škoda, který má zřejokolí i sám sobě. Vyslaná hlídka mě protrženou nádrž a vytéká
městské policie na místě hovořila z něj velké množství pohonných
s oznamovatelem a po telefonic- hmot. Vyslaní strážníci na místě

zjistili oprávněnost oznámení.
Strážníci dále vyrozuměli HZS
k zasypání úniku látek sorbentem,
kdy bylo hasiči zjištěno, že se zřejmě jedná o navrtání nádrže. Byla
proto provedena lustrace vozidla
a zjištěný majitel byl vyrozuměn,
aby se dostavil ke svému vozidlu.
Dozorčí směny vyrozuměl Obvodní oddělení Policie ČR, která si
celou záležitost převzala k dalším
opatřením.
Martin Špička
velitel městské policie
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V ulicích jsou opět asistenti prevence kriminality, zatím dva
Varnsdorf
Strážníkům
městské policie pomáhají v ulicích dva asistenti prevence kriminality (APK). Dohlížet budou
na veřejný pořádek.
Také v letošním roce se město Varnsdorf úspěšně zapojilo
do projektu Ministerstva vnitra
České republiky v rámci prevence kriminality. V ulicích města se
budou do konce roku pohybovat
dva asistenti prevence kriminality.
Původně měly být čtyři. „Hodnotící komise náš projekt ohodnotila
dobře, následně ho doporučila a
schválila bez připomínek. Nicméně vzhledem k mimořádným
opatřením v souvislosti s koronavirem byly projekty schváleny
pouze jako jednoleté, navíc se
krátily počty podpořených asistentů. U statutárních měst na čtyři, u obcí maximálně na dva,“ řekl
Václav Lacina, manažer prevence
kriminality ve Varnsdorfu.
Pracovní náplní je dohled nad
dodržováním veřejného pořádku a obecně závazných vyhlášek.
Tento dohled vykonávají nejen ve
vyloučených lokalitách, ale také
v problémových místech města.
Hlídky APK jsou vystrojeny tak,

Na pořádek v ulicích budou opět dohlížet asistenti prevence kriminality; foto Václav Lacina

aby je nebylo možné zaměnit
s ozbrojenými složkami jako je
Městská Policie Varnsdorf či Policie ČR. Ve službě jsou oblečeni do
tyrkysové polokošile, která má na
zádech nápis „Asistent prevence

kriminality“ a v přední části zkratku tohoto nápisu. Stejné označení
mají i na jiných součástech oblečení jako jsou bundy, kšiltovka, a
reflexní vesta. Činnost asistentů
prevence kriminality má přede-

Rozbíhají se další investiční akce ve městě
Varnsdorf
Město zahajuje
dle plánovaného rozpočtu řadu
dalších investičních akcí.
Stavební práce započaly na zimním stadionu na vybudování nové
hlavní šatny pro A mužstvo hokejistů a provozního zázemí včetně
přístupového schodiště. V letních
měsících dojde k předání staveniště na kompletní rekonstrukci
administrativní budovy v areálu
Technických služeb, která bude po
dokončení sloužit jako kanceláře
a zázemí se šatnami pro zaměstnance. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce hlavní budovy
Hrádku a následně budou započaty stavební práce, které potrvají
cca jeden rok. Rekonstrukcí dojde
k celkovému dokončení Hrádku
s možností využití plnohodnotné
výletní restaurace se zázemím a

sociálním zařízením.
Z realizací stavebních úprav ve
městě v oblasti dopravních staveb
vybíráme ty nejdůležitější. Smlouva o dílo je podepsána s Technickými službami na opravu parkoviště u divadla, kde vzniknou nové
parkovací plochy z kamenné dlažby a nové dopravní uspořádání.
Práce budou co nevidět zahájeny
po uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem také na rekonstrukci povrchů v ulici Jarošova. Tato
akce přinese místním obyvatelům
nová parkovací místa, nové chodníky a celoplošný nový povrch
komunikace. V místech, kde to
umístění inženýrských sítí dovolí,
bude vysazena nová zeleň.
Na právě dokončenou akci –
výstavba autobusových zálivů a
úprava komunikace u ZŠ Východní
– navazuje město pokračováním

rekonstrukcí chodníků a celoplošného povrchu v celé délce komunikace tak, aby ulice byla opravena kompletně. V ulici Východní
u bytových domů bude zahájena,
po složité administrativní přípravě, výstavba nového parkoviště
pro osobní automobily, kde nedostatek parkovacích míst významně znepříjemňuje život obyvatel.
Na uplynulém zasedání zastupitelé rozhodli o uzavření smlouvy
o dílo na vybudování nového sběrného dvora pro separovaný odpad. Touto stavbou dojde k ulehčení provozu v areálu Technických
služeb, kde je stávající situace
v důsledku nedostatečných prostor a technického stavu prostranství zejména pro občany nepatřičná. Stavba by měla trvat do
dubna příštího roku.
Jaroslav Beránek

vším preventivní charakter. Podílejí se svou činností na eliminaci
protiprávního chování a také na
zvýšení pocitu bezpečí obyvatel
celého města.
Tomáš Secký

Vyhýbal se trestu
Varnsdorf
Policisté z obvodního oddělení ve Varnsdorfu chytili muže, který se vyhýbal vězení.
Soud mu proměnil původní trest
obecně prospěšných prací uložený
za krádež a porušování domovní
svobody v nepodmíněný trest odnětí svobody, protože práce nevykonal. Přestože si odsouzený převzal výzvu k nástupu do věznice,
bez závažného důvodu tak neučinil,
a proto byl vydán příkaz k jeho dodání do výkonu trestu odnětí svobody. V minulém týdnu byl omezen
na osobní svobodě a po provedení
všech nezbytných úkonů eskortován do věznice. Tím, že se vyhýbal
trestu, se dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání. Pobyt ve vězení, kam ho
soudce poslal na necelých pět měsíců, se mu tak může prodloužit až
o další dva roky. por. Bc. Daniel Vítek
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Červený kostel se dočká dalších významných oprav
Varnsdorf
Po loňské generální opravě věže kostela, kdy
došlo k odstranění havarijního
stavu kamenných říms, opravě
klempířských prvků, střešní krytiny a obnově kamenných prvků
vstupního průčelí, pokračují práce na obnově Červeného kostela
i v letošním roce.
V březnu byla dokončena rekonstrukce vnitřních ochozů lodi,
opravou prošly také dřevěné
vnitřní okenice zvonice. Zrestaurovány byly dveře a okna balkónu.
V současné době probíhají restaurátorské práce na čtyřech
vstupních dveřích kostela. Oprava dveří je spolufinancována
z dotačního programu ORP 2020
Ministerstva kultury ČR částkou
70 tisíc korun a probíhá v souladu s restaurátorskými pracemi na
kamenném ostění a schodištích
bočních vstupů kostela.
Zahájena byla také oprava havarijního stavu bočních věžiček,
na které se též podařilo získat dotační prostředky ve výši 200 tisíc
korun z programu Regenerace
kulturních památek Ústeckého
kraje. Právě běží výběrové řízení
na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a
realizaci stavby nového sociálního zařízení kostela v prostorách
bývalé sakristie. Součástí projektu bude také nové osvětlení,

Opravy Červeného kostela pokračují. Návštěvníkům se otevře během Noci kostelů; foto Tomáš Secký

kanalizační, vodovodní a elektrická přípojka objektu. V pátek
15. května proběhla v prostorách
kostela první schůzka zástupců
Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem s Odborem
správy majetku a investic města
Varnsdorf a vedením města –
starostou Rolandem Sollochem a

místostarostou Jiřím Suchardou,
na které byly konzultovány možnosti dalších stavebních úprav a
řešení interiéru kostela nutných
pro budoucí provozování objektu.
Jak probíhají rekonstrukční
a restaurátorské práce se můžete přijít přesvědčit v pátek
12. června během celostátní akce

Noc kostelů, do které jsou letos
zapojeny tři varnsdorfské kostely
– římsko-katolický kostel sv. Petra a Pavla na náměstí, starokatolický kostel Promění páně nad
divadlem a do třetice evangelický
Červený kostel.
Milan Hanousek,
redakce
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Zastupitelé schválili závěrečný účet města za rok 2019
Varnsdorf
Na konci dubna
starosta Roland Solloch podepsal zprávu, každoročně v tomto
období, zpracovávanou finančním odborem – Závěrečný účet
města Varnsdorf za minulý rok.
Na květnové schůzi zastupitelé
vyjádřili souhlas s celoročním
hospodařením města za rok
2019 a schválili účetní závěrku.
Hospodaření skončilo rozdílem
příjmů a výdajů ve výši + 116,6
milionů korun.
Podtrženo a sečteno. Celkové
příjmy 463,2 mil., celkové výdaje
346,6 mil. Kč. Ze zprávy se můžeme dočíst, že město v minulém roce hospodařilo s přibližně
o čtvrtinu vyššími celkovými příjmy, než v roce 2018. Do příjmů
se promítly jak vyšší příjmy ze sdílených daní v důsledku celkového
růstu ekonomiky, tak i vybrané
daně z hazardních her a z loterií.
Výrazně vzrostl podíl přijatých
sankcí, zejména za přestupky měřené radary. Navýšil se i podíl přijatých transferů (dotací). Na straně výdajů došlo k meziročnímu
poklesu o 7 % a to zejména proto,

že některé investiční i neinvestiční akce se nepodařilo během
roku uskutečnit z důvodu jejich
delší přípravy. Tyto prostředky a
dále nespotřebované prostředky z několikaletých projektů
byly přesunuty do rozpočtu roku
2020.
Zpráva dále uvádí, že financování akcí proběhlo v roce 2019
bez problémů dle schváleného
rozpočtu. Prioritou byla zejména
realizace investičních a větších
neinvestičních akcí. Zároveň se
kladl důraz na maximální připravenost města pro realizaci případných dalších akcí i pro podávání
žádostí do vyhlašovaných dotačních projektů. Z toho důvodu bylo
do zásobníku projektů vypracováno několik nových projektových dokumentací, například PD
na rekonstrukci kulturního domu
Střelnice.
Zpráva obsahuje i podrobný
přehled provedených investičních
akcí. Největší akcí byla rekonstrukce autobusového terminálu za 39 milionů, kde se městu
podařilo získat dotace v celkové

výši 37,6 mil. Kč. Silnice, mosty,
chodníky a parkoviště ve městě si
vyžádaly částku 30,4 mil. Kč. Další
významnou akcí bylo vybudování
stravovacího provozu v nemocnici, které se právě v těchto dnech
dokončuje. V minulém roce šlo
na tuto akci z rozpočtu 22,3 mil.
Kč. Revitalizace sídliště na Západní ulici si vyžádala 5,5 mil. Kč. Do
rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulici Jiráskova, Kubelíkova a Dvorská šlo 10,6 mil. Kč.
V minulém roce se také začalo se
stavebními úpravami a přípravou
na kompletní rekonstrukci ulice
Karlova. Práce si vyžádaly do konce roku 4,5 mil. Kč. Z dalších akcí
zmiňuje zpráva opravy v Červeném kostele, ty spolykaly 2,9 mil.
Kč. Opravy a investice do veřejného osvětlení stály město 7,4 mil.
Kč. Tento výčet není úplný. Zpráva
dále vyjmenovává dalších nejméně 12 provedených investičních
akcí v hodnotě 0,5 – 5,3 mil. Kč.
(hřbitov, zateplování budov, hřiště
apod.)
Na dotacích v rámci dotačních
programů město poskytlo různým

sportovním a kulturním organizacím a spolkům skoro 7 milionů
korun.
Vedení města pokračovalo v několik let nastavené politice – pozastavení prodeje bytů z majetku
města. V roce 2019 se neprodal
žádný byt. Příjmy z prodeje majetku ve výši 4,4 mil. Kč tvoří výhradně příjem z prodeje pozemků
za účelem výstavby domů a pro
podnikatelskou činnost.
Závěrečný účet města dále potvrzuje, že významnou položkou
na straně nákladů i výnosů byly
v roce 2019 příjmy a výdaje vztahující se k radarovému měření.
Zpráva uvádí, že do příjmů města z přijatých sankcí šlo celkem
78,7 mil. Kč, výdaje činily 10,4 mil.
Kč. Rozdíl je 68,3 mil. Kč ve prospěch města.
Město již od roku 2012
hospodaří zcela bez dluhů a má výborné ratingové
hodnocení. Hospodaření města Varnsdorf bylo dle zákona
přezkoumáno odbornou auditorskou firmou.
Renáta Hambálková (RH)

Černá komedie Bourák vstoupí do kin 11. června
Varnsdorf
Černá komedie
Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného
frajera, kterému teče do baráku i
do života a jeho rodina ho už má
plné zuby, ale i srdce, vstoupí do
kin 11. června.
Bourák, film, který je plný scén
z prostředí ve Varnsdorfu. Černá
komedie o tom, co všechno může
způsobit jedna letní bouřka, jedna
městská vyhláška, sada golfových
holí, rock and roll a jedna hodně
naštvaná dcera! Možná, že se zasmějete a jestli na to máte žaludek, třeba si i zatancujete.
Příběh se odehrává ve Šlukdor- V hlavni roli Bouráka se představí Ivan Trojan; foto Total HelpArt T.H.A.
fu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli šlapky. V jednom z těch nonstopů má života ve městě, kde chcípnul
všechny fabriky a místo nich se s automaty pro zoufalce pracu- pes, plné zuby. A ještě víc ji štve
vyrojily nonstop herny, kasina a je i Kamila, osmnáctka, která už vlastní rodina. Odevzdaná matka

a otec, který kšeftuje s vraky aut a
říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák
s otřískaným růžovým Cadillacem,
který chodí trsat rock and roll
s holkou, co vypadá jako ze starého amerického katalogu na podprdy. A navíc jí za matkou pálí šéf,
gangster místního formátu, kterému evidentně přeskočilo. Tak Kamile dojde, že musí zasáhnout a
donutit mámu konečně šlápnout
tátovi na ty jeho špičatý perka!
Nebo všechno poletí do luftu.
Promítání Bouráka nabídne od
11. června také Centrum Panorama Varnsdorf. Promítání bude
i 12., 13., 14., 18., 19., 20., 21. a
25. června. Vstupenky je možné
rezervovat na stránkách kina –
www.centrumpanorama.cz.
Redakce
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Rozhovor s majitelkou obchodu Dárečky od Yvet
Varnsdorf
Spousta z nás se
v období karantény vídala jen
s těmi nejbližšími, tudíž nyní doháníme všechny uplynulé oslavy
narozenin a svátků. Nyní je tedy
ta pravá chvíle navštívit obchůdek u supermarketu Billa – Dárečky od Yvet.
Je tomu už zhruba třináct let,
co si Yveta Hindráková splnila
sen a otevřela svůj obchod Dárečky od Yvet. Možná si ještě
někteří z vás vzpomenou, že jste
tento obchůdek s dárkovým zbožím navštěvovali v ulici Národní
(v prostorách pod ČSOB). V té
době se tam ještě nacházelo
například květinářství, cestovní
kancelář a obchod s oblečením.
„Postupně se obchody přemisťovaly jinam, takže i já jsem se
porozhlížela po nových, větších
a lukrativnějších prostorách s výlohou. Nebylo vůbec jednoduché
něco vhodného najít,“ vypráví
majitelka obchodu. „Nakonec
jsem se domluvila s panem Čelkem a přesunula jsem obchůdek
na frekventovanější místo k supermarketu Billa. Měla jsem požadavek na větší výlohu, kterou
bych mohla tematicky aranžovat, aby zákazníci hned na první
pohled viděli, co si zde mohou zakoupit.“
Nyní se dostáváme k tomu, co
všechno v Dárečkách od Yvet najdeme: „Snažím se, abych měla
zboží ve větším sortimentu všech
cenových kategorií, aby si mohl
vybrat opravdu každý. Řídím se
aktuálními trendy, přizpůsobuji
své zboží danému ročnímu ob-

Prodejna nabízí široký výběr sortimentu zboží. Vybere si opravdu každý; foto Barbora Hájková

dobí, svátkům a samozřejmě i
přáním zákazníků. Každoročně navštěvuji veletrh dárků a dekorací
na výstavišti v Letňanech, kde čerpám inspiraci a nové trendy,“ vysvětluje Yveta Hindráková. V obchodě nalezneme oblíbené svíčky
a vonné vosky (např. od značek
Yankee Candle, WoodWick, Heart&Home), keramiku, zvonkohry,
dřevěné dekorace, přání, lucerny,
nepřeberné množství andělíčků,
obrázky, dárkové krabice, přízdoby na tvoření, čaje a sladké dobroty.
Na své si zde přijdou i milovníci kosmetiky. „Nabízíme i
mnoho druhů kosmetiky, zejména té přírodní. Můžete vybírat
šampony, sprchové gely, krémy,
mýdla, olejíčky, soli a šumivé
bomby do koupele od značek
Saloos, Vivaco, Boemi, Barekol,
Nobilis Tilia a mnoho dalších,“ vy-

jmenovává.
Jak asi správně tušíte, velmi důležitou částí roku je předvánoční
období. „Na Vánoce se připravujeme výběrem zboží od dodavatelů z celé České republiky už
od září. Pak 17. listopadu, kdy je
státní svátek, se v obchůdku zavřu na celý den, předělám výlohu
a vystavím vánoční sortiment. Je
to nejhezčí část z celého roku,“
popisuje. Dalším obdobím, bohatým na poptávku po dekoracích,
jsou Velikonoce a překvapivě i konec školního roku. „Mám připravený stojan s dárečky, které jsou
určené přímo pro paní učitelky a
pány učitele. I když je letošní školní rok pro žáky a učitele hodně
specifický, určitě si vyučující zaslouží poděkování. Je také období
svateb a životních výročí, na které
jsme v obchodě rovněž připravené, takže určitě naleznete vhod-

nou pozornost i pro novomanžele
a své blízké.“
Všechny dárečky vám samozřejmě Yveta spolu s Blankou,
se kterou se můžete v obchůdku také potkat, rády zabalí.
„Poskytujeme také balení přinesených dárků, dělaly jsme i
dárkové koše dle přání zákazníků.
A pokud si nejsou zákazníci jistí,
zda by se vybraný dáreček obdarovanému hodil, může zakoupit
i dárkovou poukázku v různých
hodnotách.“
A jak prožila Yveta Hindráková
období mimořádné situace, kdy
musel být obchod uzavřený? „Zavřeno jsme měli po celou dobu,
co trvalo nařízení vlády, tedy od
půlky března do konce dubna.
Bohužel jsem tím přišla o prodej
velikonočního zboží. Byla jsem pro
zákazníky k dispozici na telefonu,
kdyby kdokoliv cokoliv potřeboval,
ale tuto službu využila jen hrstka
lidí,“ hodnotí. Zajímalo nás, zda se
za třináct let provozu něco změnilo. „Určitě objem zboží, který
neustále rozšiřujeme a obměňujeme. Jsem limitovaná velikostí
prostoru, proto je pro mě vždy
výzvou, jak zboží uspořádám, aby
to bylo pro zákazníky příjemné.
Nejraději bych měla vystavené
vše, ale to bohužel není možné.
Velkou odměnou jsou pro nás
spokojení zákazníci. Jezdí k nám
i lidé z okolí, například z Rumburku, ale i ze vzdálenějších míst
Šluknovského výběžku. Výjimkou
nejsou ani zákazníci ze zahraničí,
nejvíce z Německa,“ uzavírá rozhovor.
Barbora Hájková

Do Domu dětí a mládeže Varnsdorf se opět vrátily děti
Varnsdorf Po dvou měsících
se v polovině května do Domu
dětí a mládeže opět vrátil život,
byť v omezeném režimu.
Provoz bylo nutné nastavit tak,
aby byla dodržena všechna opatření a doporučení týkající se hygieny a sociálních kontaktů. Na
základě průzkumu mezi rodiči a
s ohledem na výše uvedené bylo
nakonec otevřeno 12 kroužků a
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počet dětí v nich se již blíží stovce.
V plném proudu jsou také přípravy letních aktivit. „Máme velkou radost, že se postupně vracíme
k normálu a že tábory i jednodenní akce nakonec proběhnou, i když
i jich se budou týkat určitá omezení,“ uvedla ředitelka DDM Marcela
Louková. „U některých jsme museli
upravit programy, abychom dostáli
všem doporučením, ale můžeme

ujistit děti i rodiče, že žádný plánovaný termín nebyl zrušen. Naopak,
na srpen jsme přidali další tři příměstské tábory a dvoudenní zážitkový kurz, abychom dětem tu nucenou pauzu vynahradili,“ dodala.
V této době byl rovněž spuštěn nábor do zájmových kroužků
na příští školní rok a je opravdu
z čeho vybírat. „Připravili jsme
spoustu novinek, a kromě jiného

jsme výrazně rozšířili nabídku pro
předškolní děti, protože jsou tyto
kroužky dlouhodobě velmi žádané,“ zmínila Marcela Louková. Veškeré informace o aktivitách DDM
najdete na jejich webu ddm.varnsdorf.cz a Facebooku. „A s přihláškami neváhejte, řada kroužků bývá
plná již na konci června,“ řekla na
závěr ředitelka.
Barbora Hájková

Společnost

11/2020

NOC
KOSTELŮ
VARNSDORFSKÁ

12. 06. 2020
Červený kostel
17:00 – 17:40
18:00 – 18:40
19:00 – 19:40
20:30 – 22:30

Kvíltet & Jan Kunze (hudba a poezie)
divadlo Toy Machine – Pinocchio (loutková pohádka pro děti)
Kvíltet & Jan Kunze (hudba a poezie)
Fajkus & Hanousek (hudební show pianisty Dominika Fajkuse
a violoncellisty Jana Hanouska)
22:30
překvapení
Stánky s občerstvením

Kostel Proměnění Páně (starokatolický kostel)
19:10 – 20:15

Hana Strejčková & kol./ FysioART: Půlnoc v pohraničí
(divadelní hra na motivy skutečných událostí před 70 lety;
hudba Michal Müller)

Kostel sv. Petra a Pavla (kostel na náměstí)

15:00 – 17:30 volná prohlídka kostela
17:30 – 18:00 Adorace (chvály s pěveckým doprovodem Schola Puellarum)
18:00 – 19:00 Mše svatá (celebruje P. Jacek Kotisz, zpívá Schola Puellarum)

Vstupné na všechny akce je zdarma
www.varnsdorf.cz
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Společnost
VZPOMÍNKA
Dne
3.
června
uplynulo
18
let od úmrtí pana
Vladimíra Janouška.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Dáša a dcery Renáta a Romana
s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku všem přátelům a známým.
Dne 4. června
uplynulo 22 let, co
nás opustila maminka, babička a
prababička
paní
Jiřina Hrobníková.
Stále vzpomínají synové s rodinami.
Dne 12. června uplyne 15 let
od
úmrtí
paní
Jaromíry Kutové.
Vzpomínají
děti
s rodinami.

ZUBNÍ POHOTOVOST

ZUBNÍ POHOTOVOST
6.- 7.6.2020		
MUDr. Vojtěch Vladimír		
28. října 110, Děčín I
Tel. 412 151 056
13. - 14.6.2020			
MUDr. Bolfíková Renata		
Varšavská 1863/7, Děčín VI		
Tel. 412 535 930

Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích 08:00 12:00 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(Parkoviště na Národní ul.)
Středa 17.6. od 8.00 - 16:30 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
11.6.2020 od 9.00 hod.

SVOZY BIOODPADU
Svozy bioodpadu
9.6.2020 od 6.00 hod.
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Poznáte mě? Hádej, kdo jsem!
U Podbořan leží malá víska, jmenuje se Pšov, a v ní jsem se L.P. 1790
narodil. Studoval jsem filosofii a teologii, ale chtěl jsem být malířem,
a tak po dvou letech jsem přešel
na malířskou akademii. Znáte malíře Františka Tkadlíka? To byl můj
spolužák a musím se pochlubit, že
spolu s ním jsme patřili k nejnadanějším žákům profesora Josefa
Berglera. František mě seznámil s vám jistě známým malířem
z Chrastavy – Josefem Führichem.
Když jsem studia ukončil,
přestěhoval jsem se do Varnsdorfu.
Pracoval
jsem
zde
jako učitel kreslení a přivydělával
si malbou portrétů významných
varnsdorfských podnikatelů – například Josefa Stolleho nebo Augusta F. Jungmichela – a také opravou
kostelních obrazů.
Právě s dcerou Josefa Stolleho, krásnou Elisabeth, jsem se
v roce 1819 oženil. Žili jsme spolu
v domě mého tchána a portrétoval jsem členy mé nové rodiny.
Maloval jsem i další obrazy, pro
místní kostel to byl Boží hrob a

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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.
Josef Zbihlej zve všechny své
spolužáky na sraz U Rudolfa III.
v sobotu 13. června v 17.00 hodin.
Prodám výborně situovanou
slunnou parcelu o výměře
805 m2 v ul. Školní. Dle územního plánu možná výstavba
RD. Nabídku, kontakt v SMS
na tel. 737 052 399. Ne RK!

také velký obraz Nejsvětější trojice. Víte, že jsem autorem první
varnsdorfské veduty? Hádanka
– kde se veduta nachází? Uprostřed kruhového panoramatického
pohledu z Luže. Je na ní nakreslena rychta a kostel svatých Petra a
Pavla.
V roce 1829 vypukl ve městě rozsáhlý požár a náš byt vyhořel. Bylo
to děsivé. Shořelo i mnoho mých
obrazů. Krátce na to jsme se přestěhovali do Litoměřic, kde jsem
pracoval na zakázkách pro tamější
kostely.

A co je mojí velkou pýchou?
Restaurování obrazu od slavného německého malíře Albrechta
Dürera – Růžencová slavnost.
Mé jméno je:
a. Harry Bartel
b. Johann Gruß
c. Johann Vincenc Reim
Správná odpověď z minulého
čísla: a. Anton Fröhlich (* 1735,
Karsldorf- † 1790, Varnsdorf).
Renata Procházková

Rybárna Varnsdorf se stěhuje
do nových prostorů
Varnsdorf
Rybárna Varnsdorf se téměř po devíti letech
stěhuje do nových prostor.
Zeptali jsme se Tomáše Pšeničky na podrobnosti. „V novém
jsme jen několik dní. Díky rumburské prodejně, ve které koncem
léta oslavíme tři roky provozu,
jsme si uvědomili, že v dnešní
době je vzhledem ke zvyšujícím
se nárokům zákazníka atraktivní umístění důležitější, než kdy
dřív. Naše nová adresa se nachází
poblíž Věžičky, koupelen pana Gabriela, nebo Designcentra. V této
lokalitě je podstatně vyšší koncentrace lidí a dostatek parkovacích
míst, což je nesporná výhoda,“
uvádí.
Zákazníci jsou určitě zvědaví,

zda se připravují i nějaké změny?
„Chystáme hned několik novinek!
Těšit se můžete na prodlouženou
pracovní dobu, rozšířenou nabídku uzených ryb nebo nově také na
saláty vlastní výroby. Nadále najdete v našem sortimentu chlazené sladkovodní nebo mořské ryby,
které Vám rádi upravíme podle
vašich představ, velké množství
salátů a dalších rybích výrobků a
samozřejmě i mražené ryby. Naše
obsluha vám také ráda připraví
oblíbené rybí housky. Těšíme se
na vás v nových prostorách,“ říká
Tomáš Pšenička. Pro více informací můžete sledovat jejich facebookové stránky či instagramový
profil @rybafischeu.
Barbora Hájková

Sport
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Varnsdorfský basketbal: Představujeme Báru Michalinovou
Varnsdorf
Po rozhovoru
s Vojtou Lehrochem přichází na
řadu představení dlouholeté
trenérky basketbalového oddílu
Báry Michalinové.

Bára Michalinová; foto basketvarnsdorf.cz

Barčo, Vojta Lehroch tě zmínil v předchozím rozhovoru,
byla jsi, společně se Zdenou,
jeho první trenérka. Když si
zavzpomínám na své začátky,
také jsi mě trénovala. Jak dlouho se věnuješ trénování? Pamatuješ si ještě na náš tým?
Věřím, že ano, protože s námi
hrál také tvůj syn Víťa, ale vzpomněla by sis ještě na další jména?
Máš pravdu Jirko, vy jste byli
první. K trénování jsem se dostala
úplně náhodou. Váš trenér Honza
Bártl vážně onemocněl a musel
na operaci se srdcem a tým, ve
kterém byl i Víťa, zůstal bezprizorní. Po domluvě s panem Maškem,
tatínkem jednoho z hráčů, jsme
začali trénovat. Samozřejmě si
pamatuji většinu kluků z tehdejšího družstva – Honzu Šišuláka,
Michala Keslera, Honzu Kuníka,
Honzu Hájka, Tomáše Kutu, tebe
a další.
Potom se trenér uzdravil a já
občas někde pomohla. Ale k basketbalu mě to stále táhlo. Časem
jsem zjistila, že vlastní děti mám
již odrostlé a kolem roku 2000
jsem si udělala trenérskou licenci
C.
Kdy a kde jsi začala hrát bas-

ketbal a vzpomeneš si, kdo tě
k němu přivedl?
Když jsem byla ve čtvrté třídě, přišel na začátku roku právě Honza Bártl dělat nábor do
kroužku košíkové. Většina děvčat
ze třídy se přihlásila. Já tedy také,
a už jsem u tohoto sportu zůstala. Měla jsem výhodu, že můj
otec hrával košíkovou na vysoké
škole, byl nadšencem této hry,
a tak mě velmi povzbuzoval. Později se snažil nevynechat žádné
moje utkání.
Podpora rodičů je skvělá věc.
Pro mnoho dětí jistě zásadní.
Jaké soutěže jste s děvčaty hrály? A co zkušenosti z jiných klubů, máš nějaké?
V žákovských a dorosteneckých
kategoriích jsme hrály krajský
přebor. Varnsdorfské ženy pod
vedením pana Bártla staršího postoupily v 70. letech dvakrát do
národní ligy, takže my dorostenky
měly vzor právě v nich. Pro mě a
Hanku Kučerovou/Řezáčovou bylo
poctou, že jsme v sezoně 1977–
1978 mohly hrát po jejich boku
jako pendlující dorostenky. Hrála jsem tehdy s Evou Bártlovou,
Olinou Jiřištovou či Janou Bártíkovou. Zkušenosti z jiných klubů
nemám.
Podle výšky bych tě tipoval na
post rozehrávače, nebo se pletu?
Správně mě tipuješ, že jsem hrála na postu rozehrávačky. V dnešním basketbalu umí všichni všechno, pivot střílí z dálky, rozehrávač či
křídlo se umí prosadit pod košem.
Dnešní hra je mnohem rychlejší, tvrdší a dynamičtější. Za nás
výška hrála roli a já se svými 163
cm patřila k menším hráčkám.
Pozice rozehrávačky mi však vyhovovala.
Kdyby sis měla vybrat, raději
střela na koš nebo přihrávka na
volného spoluhráče?
Jestli bych raději vystřelila nebo
nahrála na volného spoluhráče,
který by byl v lepší pozici? Samozřejmě nahrála, tak, jak to chci po
svých svěřencích.
Ano, basketbal je týmový
sport, jistě správná volba. Co tě
na týmovém sportu baví nejvíce?

Já nejsem individualista, mám
ráda kolektiv a basketbal se mi
líbí hlavně proto, jak říkával můj
otec, že „není pro hloupé“. V týmu
je osm, deset i patnáct hráčů. Pět
lidí na hřišti, kteří se na sebe musí
spoléhat, musí spolupracovat a
úspěch či neúspěch záleží na každém z nich. Každé utkání je jiné,
jednou je soupeř slabší, jednou
zkušenější a lepší. Emoce jsou důležité a v kolektivu si je můžeme
užít či vyříkat. Na neúspěch nejsme sami.
Tenhle přístup se mi líbí. Každý je jiný, má talent na jiné
věci (ten dělá to a ten zas tohle, řečeno slovy klasika),
ale dohromady jsme jeden tým.
Jaké je vlastně tvé civilní povolání?
To, že jsem celé dětství, mládí i pubertu strávila v tělocvičně,
ovlivnilo i můj výběr povolání. Po
gymnáziu jsem vystudovala rehabilitaci v Teplicích. Od té doby
pracuji jako fyzioterapeut. Nejprve v nemocnici a od roku 1993
soukromě.
Hodí se ti tvé znalosti i v basketu? Přenášíš si něco ze své práce na palubovku?
Ze své profese vím, že je pohyb důležitý v každém věku a
u dětí obzvlášť. Jaké pohybové návyky si vytvoříme v útlém
věku, takové budeme mít celý
život. Proto si ve své trenérské
činnosti nedávám veliké basketbalové cíle, ale mám radost
z každého, kdo si najde cestu do
tělocvičny.
Pracuji s hráči ve věku osm až
dvanáct let. To jsou minižákovské a žákovské kategorie, kdy jde
hlavně o všeobecný pohybový
rozvoj, koordinaci, zpevnění a
samozřejmě základní basketbalové dovednosti. Neméně důležité
je v tomto věku vytvořit partu,
pocit, že hráč někam patří. Chceme, aby děti byly zodpovědné a
chodily na tréninky pravidelně.
Nemůžu přijít na trénink jenom
když se mi chce, nebo venku zrovna prší!
Driblink, střelba, přihrávka jsou
všechno úkony, při kterých tím,
že trénujeme na levou i pravou

stranu, procvičujeme obě mozkové hemisféry, což je v tomto věku
velmi důležité. U dětí je pro nás
pro trenéry také velmi důležitá
podpora rodičů.
Tak mi prozraď, jaký tým
v současnosti trénuješ, a jaký
máš plán pro nadcházející sezónu?
Letos jsme trénovali spolu s Michalem Činkou, Mirkou Doležalovou a Karlem Šuralem děvčata a
kluky ročník 2009 a mladší, což
byla kategorie U11, a vedli jsme
si dost dobře. Příští sezóna bude
přelomová, toto družstvo bude
rozděleno na děvčata a chlapce, a
já budu spolu s Mirkou a Michalem tvořit trenérský tým u děvčat
U12.
Máte v budoucím týmu U12
dost děvčat, nebo byste uvítali v týmu více hráček? Třeba se
někdo po přečtení rozhovoru
objeví.
Určitě jsou dveře otevřené pro
všechny slečny ze 3., 4. a 5. tříd.
Dívčí tým by potřeboval doplnit
základnu. Nyní je součástí budoucího týmu třináct děvčat, ale optimální by byl počet osmnáct až
dvacet.
Věřím, že někdo nový se
k týmu jistě brzy připojí. Máte
pro příští rok s tímto družstvem
nějaký konkrétní cíl?
Naším cílem zatím zůstává především sbírání zkušeností. Chceme, aby se hráčky nebály rozhodnout, hrály férově, věřily si a měly
radost ze hry.
Jsou podle tebe dnešní děti
hodně jiné, než děti řekněme
před dvaceti lety? Přizpůsobuješ
se tomu při trénování?
Mění se životní styl, dnes se
daleko více jezdí auty, než chodí
pěšky. Doba je uspěchanější, rodiče vytíženější a děti tráví více času
u počítače či s mobilem. Existuje
širší nabídka sportů a zábavy. Děti
často nemají správné stravovací
návyky. To vše musíme při tréninku zohlednit.
Redakčně kráceno. Celý rozhovor je k přečtení na webu www.
basketvarnsdorf.cz/1-na-1-baramichalinova.
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FK Varnsdorf nevyužil přesilovku a Hradci podlehl
Varnsdorf
V 18. kole druhé ligy se utkal Varnsdorf s Hradcem Králové. Hosty poslal do
vedení ve 12. minutě Vlkanova,
po přestávce srovnal Kouřil z penalty. Hosté dohrávali téměř celou druhou půli bez vyloučeného
Jukla, i přesto se však v početní
nevýhodě prosadili. Tři body vystřelil Votrokům dvacet minut
před koncem Mejdr.
Úvodní minuty zápasu patřily
Varnsdorfu. Ten si aktivní hrou
na polovině soupeře vybojoval
hned dva rohové kopy po sobě.
K ohrožení Ottmarovy svatyně
však nedošlo. A tak přišel trest na
druhé straně. Po faulu Ondřeje
Lehoczkého zahrával standardní
situaci Jakub Rada, který přesnou
přihrávkou našel Adama Vlkanovu, jenž se uvolnil uvnitř vápna,
zasekl míč a přesnou střelou po
zemi umístil míč za záda Miroslava Samoela.
Varnsdorf chtěl vzápětí odpovědět, a to z rohového kopu. Hlavičku Martina Kouřila ale zlikvidoval
hostující gólman. Následný pokus
Petra Heppnera skončil vysoko
nad. Votroci tak i nadále určovali
tempo hry a po půl hodině mohli své vedení navýšit. Vlkanova se
chopil odraženého balónu a těsně
za polovinou hřiště zkoušel pře-

Prohra. Varnsdorf nevyužil přesilovku a Hradci podlehl 1:2; foto Tomáš Secký

kvapit Samoela dalekonosným lobem. Ten při couvání sice klopýtl,
míč ale udržel.
V druhé půli se na trávníku značně přiostřilo. Hned ve
47. minutě viděl za nedovolený
zákrok žlutou kartu Robert Jukl.
Uběhlo jen pár minut a poslední
jmenovaný se dopustil druhého faulu a musel předčasně do
sprch. Varnsdorf přesilovku využil
už po pěti minutách. Erik Micov-

čák posunul míč na Davida Bredu,
jenž byl v šestnáctce atakován
a poroučel se k zemi. Penaltu
bezpečně proměnil Martin Kouřil
– 1:1.
Hradec Králové vsadil na rychlé protiútoky. Jeden takový se
zrodil v 67. minutě, když přetažený centr na zadní tyč skončil
na hlavě rozeběhnutého Jana
Mejdra. Ten v pádu jen o pár
centimetrů minul tři tyče. Mr-

zet ho to ale dlouho nemuselo.
V 71. minutě své zaváhání napravil
poté, když se nejlépe zorientoval
ve skrumáži před Samoelem a
skluzem upravil na konečných 2:1
pro Hradec.
V samotném závěru zkusil akrobatický prvek střídající Adam
Ondráček, který střihl nůžky. Jeho
pokus ale mířil vedle. Votroci si
tak ze severu Čech odvezli tři
body.
Tomáš Secký

Mašíňák obsadí sportovci, Varnsdorfský triatlon se blíží
zásadně nezmění, tak triatlonový
víkend ve Varnsdorfu bude! Tři
sta účastníků včetně diváků je tak
akorát, do čeho se pohodlně vejdeme,“ říká jeden z organizátorů
akce Jan Novota.
„Připravovat akci takového
rozsahu není nikdy jednoduchá záležitost, ale letos je to
obzvlášť speciální situace. Například Tour de Feminin jsme
museli pro letošní rok zrušit,
tam těch omezení bylo příliš, ale
triatlon je regionální akcí. Není
závislý na otevření hranic, na letovém provozu apod. Takže to bude
příjemný start do letní sezóny,“
pokračoval.
Na závodníky v hlavní kategorii

čekají dva okruhy plavání v délce čtyři sta metrů. Teplota vody
v Mašíňáku bude zajisté skvělou
motivací plavat co nejrychleji.
Druhou disciplínou je kolo s technicky i fyzicky středně náročnou
tratí v délce patnácti kilometrů. Na závěr běh kolem rybníka.
Běžecká trasa dlouhá čtyři kilometry. Účastníci budou muset
počítat také s opatřeními proti
koronaviru. „Chystáme sepsat
„antivirová“ pravidla, ale čekáme do posledníh chvíle, jak moc
budou muset být striktní. Situaci
konzultujeme i s jinými organizátory. Nicméně vzhledem k častým
změnám vydáme tato pravidla
pár dní před samotnou akcí,“

- periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 000 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor
Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek
Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 4. června 2020. Příští číslo vyjde 18. června 2020. Redakční uzávěrka 8. června 2020.

vysvětluje Novota.
Patnáctý ročník Varnsdorfského triatlonu proběhne v neděli
7. června. Registrace byly otevřené do 3. června prostřednictvím webových stránek akce
triatlon-varnsdorf.mandaone.
cz, nebo na místě v den závodu. „Přijďte si protáhnout tělo
na čerstvý vzduch a odstartujte
s námi letní sezónu,“ zve všechny
rekreační sportovce organizátor
Jan Novota.
V sobotu 6. června proběhne
také další ročník Štěkatlonu (triatlon se psem), taktéž v areálu Mašíňáku. Zažijte sportovní víkend,
přijďte se pobavit.
Tomáš Secký
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Varnsdorf
Uvolnění koronavirových opatření pomáhá
nastartovat sport v regionech.
Od 25. května tak bude možné
pořádat sportovní akce do 300
osob. Jednou z větších akcí na
Děčínsku po nucené sportovní
pauze je i Varnsdorfský triatlon, který proběhne v neděli
7. června v areálu rybníku Mašíňák.
Varnsdorfský triatlon se za svou
historii stal oblíbenou a vyhledávanou sportovní akcí v regionu.
Letošní jubilejní 15. ročník byl ale
v ohrožení kvůli pandemii koronaviru. S postupným uvolňováním
vládních opatření ale svitla naděje. „Pokud se vládní nařízení již

