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Zdravotní péče: Ve Varnsdorfu se sešli zástupci samospráv
Varnsdorf       V pondělí 20. led-

na proběhlo v kanceláři starosty 
města Varnsdorf jednání zástup-
ců samospráv Šluknovského vý-
běžku ve věci strategie postupu 
při řešení zajištění zdravotní 
péče.

Přítomni byli také Václav Jára za 
Nemocnici Varnsdorf, Darek Šváb, 
zastupující insolvenční správkyni 
Lužické nemocnice v Rumburku 
a senátor Zbyněk Linhart. Všich-
ni přítomní, především pak nové 
vedení města Varnsdorf, byli 
seznámeni s novými informace-
mi ohledně Lužické nemocnice  
v Rumburku, které zazněly 14. 
ledna během zasedání pracovní 
skupiny na krajském úřadě, a to:

provoz Lužické nemocnice  
v Rumburku je zajištěn, s perso-
nální situací vypomáhá Krajská 
zdravotní, a.s.,

smlouvy s pojišťovnami jsou 
nově vylepšené,

záměrem insolvenční správky-
ně je uspokojit pohledávky věřite-
lů prodejem zbytného majetku a 
prodejem nemocnice jako funkč-
ního celku bez dluhů. Ta v sou-
časné chvíli pracuje na ocenění 
majetku,

byla posílena Zdravotnická zá-
chranná služba o 2,5 posádky a 
byl zaveden systém rendez-vous.

Zástupci samospráv poté rea-
govali na otevřený dopis směřo-

vaný městu Varnsdorf od Krajské 
zdravotní, a.s., která má zájem 
obnovit jednání s městem Varns- 
dorf a místní nemocnicí ohledně 
otevření, v první etapě, indikač-
ních poraden v oboru gynekolo-
gie a chirurgie. Panovala shoda, 
že Nemocnice Varnsdorf by v žád-
ném případě nenahradila zdra-
votní péči, kterou poskytuje rum-
burská nemocnice. O tom, zda 
dojde k obnově jednání či nikoli, 
rozhodovala Rada města Varns- 
dorf na svém zasedání ve čtvrtek 
23. ledna.

Rada města Varnsdorf 
chce slyšet zástupce Krajské  

zdravotní, a.s.
Vzhledem k tomu, že má měs-

to Varnsdorf od 9. ledna kom-
pletně nové vedení, které neby-
lo součástí předchozích jednání, 
rozhodla Rada města Varnsdorf 
pozvat zástupce Krajské zdravot-
ní, a.s. na nejbližší zasedání Rady 
města Varnsdorf, které proběhne 
ve středu 5. února. Pozván bude 
také ředitel Nemocnice Varnsdorf 
Václav Jára.

„Na další zasedání rady pozve-
me zástupce Krajské zdravotní, 
a.s. a také ředitele místní nemoc-
nice. Chceme si je všechny vy-
slechnout a podle toho se budou 

odvíjet další jednání,“ řekl po za-
sedání rady starosta města Ro-
land Solloch.

„Chceme se připojit k ostatním 
obcím Šluknovského výběžku a 
vystupovat při řešení zdravot-
ní péče jednotně. Na tom jsme 
se shodli při jednání se zástupci 
samospráv v pondělí. Na před-
chozích jednáních jsme ale ne-
byli a potřebujeme zjistit, jaká je  
situace. To z jednoho dopisu  
nelze zjistit, proto zástupce Kraj-
ské zdravotní, a.s. pozveme na 
další jednání rady města,“ doplnil 
místostarosta města Jiří Suchar-
da.                                      Tomáš Secký

Jednání zástupců samospráv Šluknovského výběžku ve věci zdravotní péče; foto Tomáš Secký
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Hasiči likvidovali požár rodinného domu v Lesném

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Varnsdorf     Do osady Lesné 
nedaleko Jiřetí na pod Jedlovou 
vyjeli v sobotu 18. ledna 2020 
odpoledne hasiči ze čtyř jedno-
tek k nahlášenému požáru ku-
chyně v rodinném domě.

Kromě profesionálních varns-
dorfských hasičů na místo vyrazili 
také dobrovolní hasiči z Dolního a 
Horního Podluží. Z Rumburku byla 
vyslána výšková technika. V době 
příjezdu první jednotky na místo 
bylo okolí domu zakouřené a okny 
byly viditelné plameny uvnitř pří-
zemí, v místnostech sloužících 
jako kuchyně a koupelna.

Hasiči natáhli vodní proud a 
plameny uhasili, zabránili tak roz-
šíření požáru na další části  objek-
tu. Zachraňovat nikoho nemuseli, 
všichni obyvatelé byli venku. Ně-
kteří z nich se plameny pokoušeli 
zlikvidovat vodou z kýblů. Po uha-
šení požáru hasiči prostory ne-
chali odvětrat a po zadokumento-
vání provedli vyklizení ohořelých 
zbytků. Proč k požáru došlo, to 
na místě zjišťoval hasičský vyšet-
řovatel.

Doprava v místě události  byla 
odkláněna přes přilehlé odstavné 
parkoviště.

 K požáru opuštěného domu 
v Krásné Lípě vyjížděly tři jed-
notky

Čtyři minuty po začátku nedě-
le 19. ledna 2020 vyslalo ústecké 
operační středisko tři jednotky 
do Krásné Lípy, do ulice Kyjovská, 
k požáru horního patra v opuště-
ném domě.

Kromě místní dobrovolné jed-
notky vyjeli k požáru také pro-
fesionální hasiči z Varnsdorfu a 
dobrovolní kolegové z Rumburku.
Když k hořícímu domu dorazi-
la první cisterna, byly v horních 
oknech neobydleného objektu 
viditelné plameny. Jedna skupina 
hasičů připravila vodní proud po 
žebříku zvenčí, další hasiči pro-
vedli zásah vnitřkem budovy.

Hořel odpad, škoda prav-
děpodobně nevznikla. Příčinu 
požáru na místo přijel zjisti t vy-
šetřovatel hasičů a kriminalisti cký 
technik.

V dětském pokoji chytla krabi-
ce s oblečením

V průběhu úterního odpoled-

ne, 14. ledna 2020, vyjížděla pro-
fesionální i dobrovolná jednot-
ka do varnsdorfské ulice Prašná 
k nahlášenému požáru komínu.

Už cestou hasiči dostali upřes-
nění o tom, že se nejedná 
o „standardní“ požár komínu, 
ale že došlo k zahoření krabice 
v domě.To bylo na místě potvr-
zeno. V dětském pokoji došlo 
k požáru krabice s oblečením, kte-
rá byla uskladněna na skříni u zdi, 
v níž byla dvířka do komína.

Prvotní zásah provedli obyva-
telé domu hasicím přístrojem a 
požár uhasili. Doutnající krabici a 
oblečení pak hasiči vynosili ven, 
aby v objektu nezpůsobili hasební 
vodou další škodu.

Pokud by nedošlo k rychlému 

zpozorování a následnému uha-
šení hasicím přístrojem, případ-
ně by k požáru došlo v nočních 
hodinách, následky mohly být 
i tragické. Vyplývá z toho tedy, 
že mít v domě správný hasicí pří-
stroj pro prvotní rychlý zásah se 
vyplácí.

 
Výjezd do Rumburku
Jednotky z Rumburku a Varns-

dorfu byly vyslány na požár v uli-
ci Bentelerova u Rumburku. Po 
příjezdu na místo bylo zjištěno, 
že po prasknutí  hadice z hydrau-
lického lisu vytékal olej a došlo 
k poklesu tlaku, který způso-
bil pád plechů o teplotě okolo 
900 °C, které následně způsobily 
zahoření.                        Hasiči Varnsdorf

Díky včasnému zásahu hasičů nedošlo k větším škodám na majetku; foto miw.cz

 1.1.2020 v 17:00 hod.

Na služebnu městské policie
se dostavila občanka města a 
předala zde psa odchyceného 
v areálu nemocnice. Strážníky byla 

zjištěna majitelka psa a ta si ho ve 
večerních hodinách přišla vy-
zvednout.  Za porušení Obecně 
závazné vyhlášky města Varns-
dorf – volný pohyb psa, byla 
potrestána příkazem na pokutu, 
který na místě uhradila a pes jí byl 
vydán.

 
6.1.2020 v 10:10 hod.

V ulici Národní při pěší kontrole 
středu města byla hlídka oslovena 

občanem města, že za rohem uli-
ce je nějaká žena s dítětem, které 
se zřejmě udělalo nevolno. Stráž-
níci na místě zjisti li mladou ženu 
s holčičkou, která jak uvedla, je na 
cestě k lékaři pro léky a udělalo 
se jí nevolno. Hlídka ženu i s její 
dcerou převezla k lékaři, který si jí 
převzal k ošetření.

 
8.1.2020 v 9:38 hod.

Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf byla telefonicky podá-
na žádost ze strany řidiče převoz-
ní sanitky o spolupráci. Jednalo se 
o pomoc při přepravě imobilního 
muže do jeho bytu. Vyslaní stráž-
níci Městské policie Varnsdorf 
dorazili do uvedené lokality a po-
mohli řidiči sanitky transportovat 
muže ze sanitního vozu do jeho 
bytu.            

   

                                                Marti n Špička

                  velitel městské policie
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První dva týdny po zvolení do 
funkce starosty byly velmi pestré 
a celkem náročné. Předáním pod-
pisové knihy, klíčů od kanceláře a 
úředních záležitostí  vše začalo.

První služební cesta vedla do 
Ústí  nad Labem, kde proběh-
lo setkání pracovní skupiny na 
Krajském úřadě ve věci Lužické 
nemocnice v Rumburku. Celá zá-
ležitost vypadá dle insolvenční 
správkyně nadějně. Ta představila 
současný stav nemocnice a plány 
na následující měsíc. Z mých úst 
padlo potvrzení, že chci pomoci 
obyvatelům Šluknovského výběž-
ku a že jsme, jako město Varns-
dorf, ochotni jednat o případné 
pomoci naší nemocnicí. Vše ale 
závisí na dalších jednáních. Po 

rychlé svačině jsem pospíchal na 
setkání s mými nejbližšími novými 
spolupracovníky, tj. místostarosty. 
Domluvili jsme si rozdělení gescí, 
tzn. kdo a za co bude zodpovídat. 
Jiří Sucharda má na starost měst-
skou policii, stavební úřad, od-
bor správních činností . Ladislava 
Křížová školství, odbor životního 
prostředí a odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví. Mně byl přidělen 
odbor správy majetku a investi c, 
ekonomický odbor, Hlas severu, 
auditor a samozřejmě osoba ta-
jemníka městského úřadu. Věřím 
v dobrou spolupráci s kolegy, je-
likož nám všem záleží na budouc-
nosti  našeho města.

Starosta někdy hodně cestuje, 
takže další den opět na cestách. 

Následovalo pozvání od Úřadu 
práce, kde proběhlo setkání sta-
rostů z výběžku, a to v Děčíně. 
Opět budou fi nanční prostřed-
ky na VPP (veřejně prospěšné 
práce), i když hrozně málo. Holt 
je potřeba zatlačit tam nahoře, 
tí m myslím na vládu. Po jedná-
ní rychle zpět do Varnsdorfu 
na schůzku s panem Grafk em. 
Ten dokončuje prováděcí do-
kumentaci pro novou školku, 
na kterou město získalo dotaci. 
Projekt je moc hezký a brzy před-
stavíme veřejnosti  malou prezen-
taci projektu.

Následovala porada vedení 
města a příprava na zasedání 
Rady města Varnsdorf, která pro-
běhla ve čtvrtek 23. ledna již v no-
vém složení. Nezapomnělo se ani 
na vedoucí všech odborů měst-
ského úřadu, kteří obdrželi po-
zvánku na setkání s vedením mě
sta. Setkání bylo nejen příjemné 
ale i konkrétní. Jsou to odborníci 
a lidi na svém místě, patří jim po-
děkování za dosavadní práci pro 
občany. Abych nezapomněl na 
komise Rady města Varnsdorf – 
minulý týden byly tři jednání. Za-
sedala Komise pro cestovní ruch, 
Kulturní komise a Komise pro 
vzdělávání, tělovýchovu a sport. 
Prvních dvou se zúčastnil za mě-
sto Jiří Sucharda.

Každý starosta města nebo 
obce musí reagovat pružně. Ře-
ditelka ZŠ Východní chce požádat 
o dotaci na rekonstrukci učeben. 
Evropská unie zatí m peníze má, 
tak proč se nepokusit s žádostí  
uspět. Spoluúčast města by byla 
pouze deseti procentní. Navíc to 
děláme pro naše děti .

V pondělí 20. ledna jsme na 
radnici přivítali zástupce měst 
Šluknovského výběžku ve věci 
zachování zdravotní péče. Pano-
vala shoda, že naše nemocnice 
by nenahradila zdravotní péči, 
kterou poskytuje Lužická nemoc-
nice v Rumburku. Je ale mož-
nost, že bychom mohli vhodně 
doplnit služby rumburské ne-
mocnice. Čtvrtek byl ve znamení 
zasedání Rady města Varnsdorf a 
následoval pracovní seminář se 
zastupiteli k městskému rozpoč-
tu. Ten, pevně věřím, schválíme 
13. února na zasedání zastupitel-
stva.

Toto je jen malá část (ale možná 
pro vás nejzajímavější) toho, co 
starosta, potažmo vedení města, 
minulé dva týdny konalo. Budu 
vás pravidelně informovat o dění 
na radnici, ať máte přehled. A co 
přinesou další dva týdny? Nechte 
se překvapit, kalendář už se plní.

Váš starosta Roland Solloch

Ministerstvo kultury vyhlásilo program na obnovu kulturních památek 

Bezplatná právní poradna občanům města je stále k dispozici

Varnsdorf      Ministerstvo 
kultury ČR rozhodlo po klad-
ných ohlasech z minulých let 
o opětovném vyhlášení dotační-
ho programu „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřed-
nictvím obcí s rozšířenou působ-
ností “, ORP 2020. 

Finanční podpora z tohoto pro-
gramu je určena na podporu ob-
novy kulturních památek, které se 

nalézají mimo památkově chráně-
ná území a jsou zapsány v registru 
kulturních památek ČR. Podpora 
z tohoto programu má dosáhnout 
zejména tam, kde to dosud stejně 
účelným a efekti vním způsobem 
neumožňovaly jiné programy MK 
a zároveň má prostřednictvím 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností  kompenzovat zvýše-
né náklady vlastníků na opravy a 

údržbu KP. 
Program je realizován jedno-

kolově a město Varnsdorf přijímá 
žádosti  o poskytnutí  příspěvku do 
28. února 2020.  Žádost se po-
dává na formulářích, které jsou 
k vyzvednutí  na ofi ciálních in-
ternetových stránkách MK ČR 
(https://www.mkcr.cz/podpora
-obnovy-kulturnich-pamatek-pro-
strednictvim-obci-s-rozsirenou

-pusobnosti -274.html), případně 
na Odboru správy majetku a in-
vesti c města Varnsdorf, kancelář 
č. 44, Milan Hanousek, kde je  též 
možné získat všechny potřebné  
informace o tomto programu. 
Podmínkou žádosti  je vlastnic-
tví objektu, závazné stanovisko 
oddělení st. p. péče OSMI MěÚ 
Varnsdorf vydané na předmětné 
stavební práce.                           OSMI

Varnsdorf      I v letošním roce 
je možné využívat bezplatnou 
právní poradnu.

Služba představuje jen základní 
orientační poučení o právech a 

povinnostech subjektu, nebude 
se tedy jednat o komplexní právní 
služby. Právní pomoc by neměla 
přesáhnout patnáct minut v rám-
ci jedné návštěvy. Právní poradna 

je občanům města otevřena kaž-
dý první pátek v měsíci.

Zájemci o službu se musí pře-
dem objednat na sekretariátu 
starosty na telefonním čísle 417 

545 102 nebo 103. Poradenství 
probíhá v budově MěÚ Varnsdorf, 
nám. E. Beneše 470, kancelář 
č. 16.

               Tomáš Secký
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Zápisy dětí do mateřských a základních škol ve Varnsdorfu

Vietnamská komunita oslavila příchod Nového roku

Obyvatel Varnsdorfu v loňském roce opět mírně ubylo

Varnsdorf        Rodiče zbystře-
te! Na jaře proběhnou zápisy 
dětí  do mateřských a základních 
škol zřizovaných městem Varns-
dorf pro školní rok 2020/2021.

Oddělení školství, kultury a 
tělovýchovy Městského úřadu 
Varnsdorf po dohodě s řediteli 
základních škol oznamuje, že zá-
pis do prvních tříd pro školní rok 
2020/2021 se uskuteční ve všech 
základních školách ve Varnsdor-
fu ve středu 22. dubna 2020 od 
14.00 do 18.00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče 
s dětmi, které dosáhnou ke dni 
31. srpna 2020 šesti  let. Děti , kte-
ré dosáhnou šestého roku věku 
v době od září do konce června 
příslušného roku, mohou být k pl-
nění povinné školní docházky dle 
příslušných paragrafů školského 
zákona. Zákonní zástupci předloží 

u zápisu rodný list dítěte a občan-
ský průkaz. Zápis bude prováděn 
v těchto základních školách:

ZŠ a MŠ Varnsdorf, Brati slav-
ská 994,

IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700,
ZŠ Varnsdorf, náměstí  E. Bene-

še 469,
ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821,
ZŠ Varnsdorf, Východní 1602.
Ve Speciální základní škole a 

Mateřské škole, T. G. Masaryka 
1804, proběhne zápis do 1. třídy 
od 14.00 do 16.00 hodin.

Pro děti  s odkladem povinné 
školní docházky je zřízena příprav-
ná třída na IZŠ Varnsdorf, Karlova 
1700. Zápis proběhne v termínu 
zápisu do mateřských škol dne 
14. května 2020 od 13.00 do 
16.00 hodin. Zákonní zástupci 
předloží rodný list dítěte, občan-
ský průkaz a doporučení pedago-

gicko-psychologické poradny.
Zápis dětí  do mateřských škol 

pro školní rok 2020/2021 pro-
běhne ve čtvrtek 14. května 
2020 od 13.00 do 16.00 hodin. 
Od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáh-
ne pátého roku věku od zahájení 
povinné školní docházky dítěte, 
je předškolní vzdělávání povinné. 
Žádosti  o přijetí  dítěte k před-
školnímu vzdělávání se podávají 
ve všech mateřských školách. 
O přijetí  rozhodne ředitel školy. 
Zákonní zástupci předloží spo-
lu se žádostí  občanský průkaz a 
rodný list dítěte. Žádost o přijetí  
dítěte k předškolnímu vzdělávání 
je k dispozici v příslušné mateřské 
škole, na oddělení školství, kul-
tury a tělovýchovy nebo v elek-
tronické podobě na webových 
stránkách města www.varnsdorf.

cz/cz/urad/formulare/formula-
re-ovu.html. Seznam mateřských 
škol ve Varnsdorfu:

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

2180,
MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024 

(proběhne zápis také do speciál-
ních tříd),

MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757,
MŠ Varnsdorf, Pražská 2812,
ZŠ a MŠ Varnsdorf, Brati slav-

ská 994.
Ve stejném termínu proběh-

ne zápis do přípravné třídy v IZŠ 
Varnsdorf, Karlova 1700. Zákonní 
zástupci předloží rodný list dítěte, 
občanský průkaz a doporučení 
pedagogicko-psychologické po-
radny.                                           

                                                                   OŠKT

Varnsdorf      V sobotu 18. led-
na 2020 oslavila vietnamská ko-
munita ve Varnsdorfu Nový rok.

Oslav se na pozvání zúčastnili 
také zástupci vietnamských ko-
munit nejen z celého Šluknovské-
ho výběžku, ale také z České Lípy, 
Liberce, Žitavy a Bautzenu. Za 
město Varnsdorf se oslav zúčast-
nil místostarosta města Jiří Su-
charda a další pozvaní hosté. Dne 
21. února 2020 začíná rok krysy.

Vietnamský Nový rok (vietnam-
sky Tết Nguyên Đán, častěji jen 
zkráceně Tết) se většinou slaví 
ve stejný den jako čínský Nový 
rok. Jeho přesné datum připadá 
na termín od 21. ledna do 21. 
února a svátky začínají vždy první 

den prvního měsíce podle lunár-
ního kalendáře. Tyto svátky patří 

u Vietnamců mezi nejdůležitější 
v roce, jsou to pro ně svátky klidu, 

lásky, pohody a přátelství.   
                                                   Redakce

Vietnamská komunita přivítala Nový rok na Střelnici; foto Jiří Sucharda

Varnsdorf    Počet obyvatel 
Varnsdorfu opět mírně klesl. 
V období od 1. ledna 2019 do 
1. ledna 2020 ubylo celkem 106 
obyvatel.

Ve Varnsdorfu k 1. lednu 2020 
žije celkem 15 015 obyvatel, což 

je o 106 méně, než v roce 2018. 
Z toho je 9 339 mužů a 7676 žen. 
V loňském roce se přistěhovalo 
celkem 285 lidí, odstěhovalo se 
jich 391. 

Narozených dětí  také stá-
le ubývá. V uplynulém roce 

se jich narodilo 137. To je o dal-
ších jedenáct méně, než v roce 
2018. V uplynulém roce zemře-
lo 148 lidí, z toho 80 mužů a 
68 žen.

Tomáš Secký

počet občanů 15 015
přistěhováno 285
odstěhováno 391
narození 137
zemřelí  148
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Fotorok 2020: Letos byla udělena dvě druhá místa 

První varnsdorfský Swap neboli výměnný bazárek oblečení

Varnsdorf     Ve varnsdorfské 
knihovně je opět po roce k vidě-
ní to nejlepší ze soutěže Fotorok. 
Výběr z jeho 44. ročníku zahr-
nuje kromě letošních vítězných 
prací také několik desítek dal-
ších, které by zájemcům o dob-
rou fotografi i neměly uniknout. 

Vernisáž se konala v úterý 
14. ledna za hojné účasti  jak míst-
ních, tak přespolních návštěvníků. 
Zdá se, že ačkoli naše kompakty a 
mobily chrlí obrázky po stovkách a 
na dovolených třeba i po ti sících, 
stále nás dokáže přitáhnout vý-
stavní kolekce, byť i jen několika, 
ale zato nápaditých, kompozičně 
a technicky vyvedených snímků. 

U přípitku na novou nadílku 
Fotoroku nechyběli ani souse-
dé z Německa, což je již dob-
rou tradicí. Průvodního slova 
včetně vyhlášení se ujal Josef 
Zbihlej. Přivítán byl také místosta-
rosta Varnsdorfu Jiří Sucharda, 
který coby někdejší člen zdejšího 
fotoklubu ocenil snahu organizá-
torů o propagaci kvalitní fotogra-
fi cké tvorby.

Sedm porotců – většina z nich 
profesionálové pracující pro vý-
znamná média – se krátce po 
Novém roce sešlo nad 180 foto-
grafi emi od jednadvaceti  autorů. 
Protože soutěž je anonymní, je-
jich jména zůstala během hod-
nocení porotě utajena. Po třího-
dinové diskusi nedošlo ke shodě 
o prvním místě, a tak byla uděle-
na dvě místa druhá. 

Také v letošním roce se v sou-
těži objevilo několik nových jmen. 
Vedle úplných začátečníků jsme 

letos zaznamenali také účast vel-
mi dobrých fotografů z Německa: 
Jana Richterová z Großschönau, 
Konrad Thomas, Stephan Hinz-
mann a Irene Hinzmannová ze 
Schirgiswalde. Pozornost si za-
slouží Marti na Janečková z Rum-
burku a Julie Štajerová z Janovic 
u Turnova s velmi kvalitními sou-
bory fotografi í. Nejbohatší vý-
stavní soubor připravili Marian 
Maštrla z Dolního Podluží a Emílie 
Mrazíková z Děčína.

V uplynulém roce se nám, bo-
hužel, nepodařilo získat nové 
členy fotoklubu a obnovit tak 
klubovní činnost, která by mohla 
obsahovat fotografi cká školení, 
přednášky pro veřejnost, návště-

vy výstav, organizace fotosoutěží 
atd. Škoda, že se dosud nenašlo 
ve Šluknovském výběžku alespoň 
pět zájemců o klubovou činnost.

Pořadatel, tj. fotoklub Kruhu 
přátel muzea Varnsdorf, děku-
je porotě za její náročnou a ne-
zištnou práci, Městské knihovně 
Varnsdorf za poskytnutí  výstav-
ních prostor, přátelům za pomoc 
s organizací soutěže a instalací 
výstavy a městu Varnsdorf za ne-
postradatelnou fi nanční injekci 
z dotačního programu.

Výstava v přízemí knihovny po-
trvá do 13. března, poté bude do 
poloviny května přístupná v pro-
storách radnice v Großschönau.

                          KPMV

Fotorok 2020

Pořadatel: Fotoklub Kruhu
přátel muzea Varnsdorf

Porota: Bořivoj Černý, Ondřej 
Hájek, Radek Petrášek, Václav 
Sojka, Jiří Stejskal, Jiří Trebati c-
ký, Libor Zavoral

Společné 2. místo: Blanka Jed-
ličková (Litvínov) za fotografi i 
„Včelka Mája“ a Stanislav Do-
manský (Kroměříž) za fotografi i 
„Odraz duše“

3. místo: Jiří Durdík (Praha) za 
fotografi e „Letecký den 1 až 3“

Čestná uznání: Blanka Jedlič-
ková (Litvínov) za fotografi i „Za-
pomenutá“ a Jiří Durdík (Praha) 
za fotografi i „Ať žije Afrika!“

Včelka Mája – jedna z vítězných prací Fotoroku 2020; foto Blanka Jedličková

Varnsdorf      Pokud máte 
doma nepotřebné věci, nemu-
síte je vyhazovat. Někomu třeba 
ještě udělají radost. 

Skupina dobrovolníků kolem 
organizátorky paní Kláry Lukačo-
vičové pořádá v Městském diva-
dle Varnsdorf akci s názvem První 
varnsdorfský výměnný Swap čili 
výměnný bazárek oblečení, bot a 
hraček. Bazar se uskuteční v so-
botu 8. února 2020 od 14 do 18 
hodin.

Není to však klasický výměn-
ný obchod, jak nám přiblížila 
organizátorka. „Je to takový cir-
kulační obchod aneb já dám 
tobě, ty dáš mě. Pokud nemáte 
věci na výměnu, ale naopak sami 
něco potřebujete, nenakupujte 
zbytečně a přijďte si vybrat pro 
sebe i své blízké. Věci na bazárku 
budou zcela zdarma, za vybra-
né věci nic neplatí te. Jediné, co 
zaplatí te, bude vstupné 50 Kč. 
Dospělé a dětské oblečení, obuv 

či hračky můžete nosit již pře-
dem do obchodu Viktoria (ulice 
Národní 1862, vchod zezadu bu-
dovy České spořitelny) nebo pak 
přímo na samotnou akci. Věci by 
měly být v dobrém stavu, vyprané 
a čisté,“ vysvětluje paní Lukačovi-
čová. 

Vedení divadla umožnilo paní 
Lukačovičové tuto akci pořádat 
v prostorách divadla zdarma. Or-
ganizátorka nemusí plati t žádný 
pronájem. Občerstvení si bude 

zajišťovat sama prostřednictvím 
dobrovolníků. „Napečeme kolá-
če, uděláme chlebíčky a budeme 
vařit čaj a kávu,“ říká paní Klára.
„Výtěžek ze vstupného a z občer-
stvení pak použijeme na další vý-
sadbu stromů, která se uskuteční 
opět na podzim. Nejen tedy, že 
nenakupováním a recyklací ušet-
říte přírodní zdroje, ale zároveň 
přispějete na dobrou věc,“ sděluje 
organizátorka.

RH
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

Sbírka brýlí pro Afriku se koná i letos, potrvá do konce března

Kino Centrum Panorama oslaví 15. výročí svého otevření

Varnsdorf     Pokud máte 
vy nebo vaši blízcí doma sta-
ré nebo nepoužívané brýle, 
zapojte se do sbírky, která již 
čtvrtým rokem funguje na bázi 
česko-slovensko-italské spoluprá-
ce.

Slovenská dětská organizace 
Fénix už delší dobu organizuje 

sbírku s názvem „Okuliare pre Af-
riku“. Jejím cílem je dopravovat 
dioptrické brýle od dárců, kteří je 
již z různých důvodů nevyužíva-
jí, k lidem, kteří je potřebují, ale 
nemohou si je dovolit. V posled-
ních letech je v projektu úspěšně 
zapojená jihočeská organizace 
RADAMBUK (Rada dětí  a mládeže 

Jihočeského kraje) a nyní se ke 
sbírce přidávají také města Rum-
burk a Varnsdorf prostřednictvím 
svých informačních center. Zde 
toti ž budou mít občané Šluk-
novského výběžku možnost své 
brýle odevzdat. Sesbírané brýle 
jsou následně odborně očištěny, 
změřeny a označeny a již z názvu 

sbírky se dozvíte, že dále putují 
komunitám do Afriky, zde kon-
krétně do Keni, kde lidé nemají 
přístup k potřebné zdravotní péči 
a kde chybějí základní ekonomic-
ké prostředky pro léčbu vad zra-
ku. 

Andrea Bartůňková

Varnsdorf    Letos, 5.února 
2020, to bude 15 let, kdy rum-
burský rodák a fi lmový nad-
šenec Pavel Nejtek vlastními 
prostředky zachránil mnoho let 
chátrající budovu kina Panora-
ma a veřejnosti  tak znovu zpří-
stupnil zrekonstruovaný prostor 
kina včetně nové restaurace. 

K původnímu prostoru se 
dostavěla kotelna, sociální vy-
bavení a kuchyň s restaurací. 
Tím se budově vráti lo její pů-
vodní využití , pro které byla 
v roce 1971 postavena. Kino Pa-
norama tehdy fungovalo až do 
roku 1991, poté mělo čtrnáct let 
přestávku a chátralo. Od roku 
2005 funguje pod názvem Cent-
rum Panorama. 

Kino je po celou dobu provo-
zováno rodinnou fi rmou pana 
Nejtka. Pokud nepočítáme perso-
nál restaurace, celý podnik, tedy 
kino i 2 restaurace, z nichž každá 
má kapacitu 90 míst, řídí ji celkem 
4 lidé. Evidentně dobře. Po těch 
patnácti  letech je skutečně důvod 
bilancovat. 

Kino je výjimečné tí m, že je 
jediným dochovaným kinem 
v České republice, které bylo pro-
jektované s panoramati ckou pro-
mítací plochou pro 70 mm fi lm. 
Pan Nejtek je zároveň sběratelem 
starých promítaček, takže pro-
jekční kabina je dnes vybavena 
nejen původními projektory pro 
70 mm fi lm, ale i dalšími projek-
tory pro formáty 16 mm a 35 mm. 
I z toho důvodu má dnes kino 
dokonce mezinárodní věhlas. 
Kino se již několikrát zapoji-
lo do mezinárodního Nisa Film 
Festi valu. Letos proběhne toto 

promítání v rámci 70 mm Weekend 
v polovině května.

Panorama promítá pravidelně 
od čtvrtka do neděle. Ve všed-
ní den bývají dvě představení, 
většinou od 17 a od 20 hodin. 
O víkendu a o svátcích je mimo ve-
černích představení přidáno ještě 
odpolední od 14 hodin pro děti .
Že je Centrum Panorama význam-
ným kinem potvrzuje stati sti ka 
návštěvnosti . Průměrná návštěva 
na jedno představení je vyšší než 
v některých okolních krajských 
městech.

Za dobu své existence se kom-
plex Centrum Panorama neustále 
rozvíjí. V době rozvoje digitalizace 
v roce 2009 byl nainstalován di-
gitální projektor. Postupnou vý-
měnou starých sedaček za pro-
stornější, se sice o něco snížila 
kapacitu kina o několik míst, ná-
vštěvník však získal daleko větší 

komfort. Kino má v současné 
době zhruba 500 míst. V roce 
2018 byla provedena výměna 
promítací plochy. V současné 
době může návštěvník ocenit 
panoramati cké plátno o ploše 
135 m2.

Komplex se postupně rozšiřuje 
a stává se skutečně významným 
kulturním zařízením. Tím získá-
vá zpět svůj původní význam, 
jaký měl při svém otevření před 
padesáti  lety. Přilehlý objekt 
bývalého hotelu je postupně 
přebudováván. V roce 2013 
v přízemí budovy vznikla další 
restaurace Film Point s kapacitou 
90 míst. 

Kino je provozováno za výrazné 
podpory Státního fondu kinema-
tografi e (SFK) i města Varnsdorf. 
Při otevření kina před 15 lety při-
spěl SFK významnou částkou na 
digitální zvuk. V roce 2009 zapla-

ti l SFK společně s městem Varns-
dorf digitální projektor. V roce 
2018 přispěl fond majiteli polovi-
nou částky na výměnu promítací 
plochy. 

„V den výročí 5.2.2020 od 18:00 
hodin jsme pro veřejnost připravili 
krátký dokument o rekonstrukci 
našeho kina a fi lm Bohemian Rha-
psody. Přestavení bude za symbo-
lické vstupné. Studenti  a senioři 
nad 65 let mají vstupné zdarma,“ 
zve majitel na plánované promítá-
ní k této slavnostní příležitosti . 

Další výročí bude mít zdejší 
kino už příští  rok v roce 2021, kdy 
oslaví 50 let od prvního otevření 
budovy v roce 1971. Při této pří-
ležitosti  slibuje majitel překva-
pení dle původního programu, 
jehož přesné znění nedávno zjisti l 
z dobového letáku. Ještě předtí m 
se plánují další překvapení, ale 
o tom zase příště.                        RH

Kino Centrum Panorama oslaví patnáct let provozu; foto Centrum Panorama 



2/2020

7

Zprávy

Rozhovor s Ivem a Janou Krejčí, majiteli prodejny Kočárky a Baby MARKET

Varnsdorf  Tentokrát jsme 
vyzpovídali manžele Iva a Janu 
Krejčí z Varnsdorfu, kteří již 28 
let provozují prodejnu Kočárky a 
Baby Market. 

Určitě nejeden náš čtenář 
v tomto obchůdku něco pro své 
ratolesti  pořizoval. Jaké byly za-
čátky podnikání v tomto odvětví a 
s čím se potýkali, nám prozradili 
v našem rozhovoru.

Prodejna Kočárky a Baby Mar-
ket funguje ve Varnsdorfu už 28 
let. Jaké byly začátky? (odpovídá 
Ivo Krejčí)

Psal se rok 1991. Měli jsme dvě 
malé dcery Kateřinu a Barboru, 
místní podniky zažívaly odbytové 
krize, probíhala jejich privati za-
ce a jako mnozí jsme přemýšleli, 
co dál v té nejisté době. Já, jako 
strojní inženýr jsem pracoval v 
TOSu Varnsdorf a manželka jako 
zdravotní sestra. Ceny v 90. letech 
vyletěly raketově nahoru a pro 
většinu lidí, kde měl práci často 
jen jeden z manželů (druhý o ni 
přišel), se stalo zboží často cenově 
nedostupné. Začaly se objevovat 
hromadně „sekáče“. Manželky 
otec nás pobídl, ať to také zkusí-
me. Bydleli jsme tehdy u mých ro-
dičů. MUDr. Ott u a MUDr. Danuši 
Krejčí si jistě ještě mnozí čtenáři 
pamatují. V přízemí byla malá 
místnost s vlastním vchodem, a 
tam jsme začínali s komisním pro-
dejem použitého dětského zboží. 
Po roce jsme začali i s prodejem 
nového zboží. Oslovili jsme velko-
obchodní sklady v severočeském 
kraji a mělnickou Libertu. Pro 
zboží jsme si jezdili v Trabantu a 
později Wartburgem kombi. Inze-
rovali jsme tehdy v Hlasu severu, 
v Tip servisu, Zlatých stránkách. 
Sjížděli se k nám kromě Šluknov-
ského výběžku i lidé od Teplic až 
po Jablonec. Jezdili jsme po vý-
stavách a veletrzích a naše ručně 
psaná databáze dodavatelů byla 
tehdy poklad. Žádné internetové 
vyhledávače ještě nebyly, a proto 
mohlo být naše zboží v regionu 
opravdu jedinečné. Navíc na trhu 
nebyli velcí mezinárodní hráči jako 
dnes. Na vstup do malé privati za-
ce místních obchodů jsme neměli 
prostředky a nechtěli jsme být 
celý den mimo domov a vidět děti  
jen večer po práci. Proto jsme zvo-
lili možnost prodávat zboží doma 
s dětmi na dohled. Otevřeno jsme 
měli každý den na zvonek kromě 
soboty (kterou jsme věnovali výle-
tům s dětmi) a často někdo přijel 
v 8 večer, protože mu pes prokousl 

dudlík a miminko nemohlo bez něj 
usnout.

Pro mnoho našich zákazníků 
jsme byli inspirací a otevřeli si 
také prodejnu s kočárky. Ve Šluk-
nově, v Novém Boru, České Lípě, 
Mělníku, Doksech. A to jsou jen 
ty, o kterých víme. Dnes už z nich 
není žádný.

V roce 1994 se nám narodi-
la třetí  dcera Jana, a to jsem již 
obchod jako vedlejší činnost pro-
vozovat nemohl. Od té doby se 
prodeji kočárků a dětského zboží 
věnujeme oba naplno!

Proč jste si vybrali podnikání 
zrovna v tomto odvětví? (odpo-
vídá Jana Krejčí)

Kočárky jsou moje vášeň již od 
mala. Jako holka jsem sledovala 
všechny typy Libert a Zekiw, co 
jezdily po Rumburku a občas se 
objevily i modely z Tuzexu. Ráda 
jsem sousedkám vozila děti  v ko-
čárku na procházku. Když se nám 
narodila čtvrtá dcera Danuše,mě-
la samozřejmě již vše jen z našeho 
obchodu. V té době jsme postavili 
stávající prodejnu na adrese Ptáč-
nická 3209, kde můžeme vysta-
vit mnohem větší sorti ment než 
před 19 lety. Dodnes prověřujeme 
námi prodávané zboží na našich 
zatí m čtyřech vnoučatech, a pro-
to nenabízíme nic, co bychom jim 
sami s klidným svědomím nedali.
Dnes se k nám vrací maminky, co 
si kupovaly u nás kočárky v 90. le-
tech, jako budoucí babičky. Jsou 
udivené, že si někdy dodnes pa-
matuji, co měly tehdy za kočárek.

Provozujete také e-shop. Byl 
to nezbytný krok pro udržení ob-
chodu? (odpovídá Ivo Krejčí)

Internetové stránky jsme za-
vedli poměrně brzy, aby lidé vi-
děli, co všechno nabízíme. Přece 
jen jsme pro některé maminky 
„z ruky“. Dlouhá léta jsme měli 
druhou prodejnu v centru Rum-
burku a nejsme jediní, kdo měl 
současně provozovnu v Rum-
burku a ve Varnsdorfu a dnes ji již 
nemá. Myslím, že by mi to ostatní 
prodejci potvrdili, že pokud máte 
speciálku v řídce osídlené oblasti  
jako je ta naše, tak si sám sobě 
přetahujete zákazníky. Potřebuje-
te proto větší rádius působnosti  a 
tu právě nabízí internet. Nejvíce 
u nás nakupují lidé z Prahy a pak 
z malých vesnic. Jedná se sice pře-
vážně o drobnosti , ale klidně posí-
láme i jeden dudlík.

V současné době provozujeme 
tři e-shopy. Největší www.promi-
minko.eu je s potřebami pro ma-

minky a děti , www.duchodky.cz 
se specializuje na tradiční českou 
domácí obuv pro seniory a střední 
generaci, dětské bačkory a capáč-
ky. A ten třetí , nejstarší, jekocarky-
detske.nakupujeme.cz.

Stěžejní je pro nás ale stále 
osobní kontakt se zákazníky na 
prodejně. Jsme generace, která 
vyrostla na verbální komunikaci, 
která je bohužel velké části  mladé 
generace dnes cizí, a tak nás na-
jdou samozřejmě i na Facebooku. 
Fotografi e, videa, recenze jsou 
úžasná věc, ale pohoupat si ko-
čárek, vidět ho na denním světle, 
sáhnout si na hebkou deku, to in-
ternet nedokáže.

Kolik má váš obchod zaměst-
nanců? (odpovídá Ivo Krejčí)

V provozovně v Rumburku jsme 
zaměstnávali nejdříve manželky 
maminku a pak dvě pracovnice 
na poloviční úvazek a vystřídaly 
se tam i naše nejstarší dcery, než 
odešly na mateřskou. Postupně 
se situace v Rumburku, ale i v 
ostatních menších městech, zhor-
šovala a centrum města je dnes 
prakti cky po většinu dne bez lidí. 
Když pak nevyděláte ani na odvo-
dy, daně, nájem a energii, nemá 
smysl druhou provozovnu držet. 
Vráti li jsme se zpět na Ptáčnickou 
ulici a podnikáme jako dřív jen ve 
dvou. Staráme se o nákup, prodej, 
zásobování, propagaci, daňovou 
evidenci atd. a hlavně jsme celou 
dobu oba spolu a s rodinou.

Po čem je v současné době 
největší poptávka? (odpovídá 
Jana Krejčí)

Jsou to takové dva proti póly. 
Zaprvé je tu skupina zákazníků, 
kteří chtějí co nejlevnější zboží. 
V tom je jim často problém vyho-
vět, protože od jisté ceny již nelze 
udržet kvalitu, a to bychom nera-
di. Druhá skupina lidí hledá zboží 
nápadité, jedinečné, které není 
v každém marketu. Nechtějí uni-
formitu. Před deseti  lety byl hlad 
po těžko dostupném licenčním 
zboží s fi lmovými a televizními hr-
diny (Hana Montana, Spiderman), 
ale dnes je zde ohromná nadpro-
dukce, takže nás to ani neláká 
prodávat. Dáváme přednost men-
ším kolekcím s nápadem.

Dočetla jsem se, že také pro-
vádíte servis kočárků a dokážete 
sehnat náhradní díly. Jaké jsou 
nejčastější opravy? (odpovídá Ivo 
Krejčí)

Jelikož jsem strojní inženýr, tak 
je mi opravárenství blízké. Za čtvrt 
století  jsme si vybudovali vynikající 

spolupráci s výrobci a dodavateli i 
oblasti  servisu. Od těch méně spo-
lehlivých u nás kočárky v nabídce 
proto nenajdete. U značek námi 
nabízených tak můžeme prová-
dět opravy i u již nevyráběných 
starších modelů na druhé a další 
dítě. U jiných musíme někdy im-
provizovat s náhradním řešením, 
protože nejsou na trhu náhradní 
díly. Nejčastější opravou je výmě-
na nebo oprava opotřebených kol 
a pružin,ale nabízíme i kontrolu a 
údržbu podvozku.

Mimo prodávání také vlastníte 
sbírku historických kočárků. Jak 
je velká a jaké tam máte zajíma-
vé typy kočárků? (odpovídá Jana 
Krejčí)

Prvním kočárkem, který máme 
ve sbírce, byl proutěný man-
šestrový Gesslein ze 70. let, kte-
rý jsme si koupili v našem tehdy 
ještě A and V Marketu s použitým 
zbožím. Pak se to rozběhlo tak 
nějak samo. Dnes je to kolem sta 
kočárků, včetně sportovních a na 
panenku. Často se jedná o tzv. 
nálezy z půdy a kůlen, takže se 
nedají vystavovat bez renovace. 
Jiné jsme dostali darem od našich 
zákazníků. Máme tam zastoupení 
kočárků od 50. do 90. let 20. sto-
letí . Pár kousků je ještě starších 
(kolem roku 1920). Ten, který se 
vyráběl zde ve Varnsdorfu, nám 
bohužel chybí.

Byly historické kočárky už 
někdy někde k vidění? Případ-
ně neplánujete další výstavu? 
(odpovídá Ivo Krejčí)

Ano, pořádali jsme několik roč-
níků výstav pro veřejnost ve spo-
lupráci s Regií a nadací Hrádek
-Burgsberg u nás ve Varnsdorfu 
na Hrádku. Zde musím vzpome-
nout na ochotu paní Drahušky 
Jupové (kastelánky na Hrádku), 
která si to užívala s námi. Bohužel 
nyní již nejsou vzhledem k pokra-
čující rekonstrukci Hrádku výstavy 
technicky možné. Kočárky máme 
uložené v našem depozitáři, ale 
kdo ví? V plánu máme i jejich re-
novaci, ale je to zatí m časově ná-
ročné.

Pár slov závěrem?
Závěrem chceme poděkovat 

všem našim minulým, stávajícím 
i budoucím zákazníkům, že k nám 
našli, nacházejí a najdou, byť tro-
chu složitou cestu a že jim může-
me pomáhat plnit jejich přání,do-
přát jejich dětem to nejlepší pro 
jejich pohodlí a bezpečí. Paní Báře 
Hájkové děkujeme za milý rozho-
vor.                               Barbora Hájková
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VZPOMÍNKA
Dne 4. února 

tomu budou dva 
roky, co nás na-
vždy opustil pan 
František Bubna-
Litic. Stále vzpo-

mínají manželka a synové s rodinami.

Nezemřel jsem, 
jelikož vím, že 
budu stále v srd-
ci těch, kteří mě 
milovali. Dne 5. 
února vzpomene-

me třetí smutné výročí od úmrtí pana 
Jaroslava Svitáka. Rodina.

Dne 8. února 
uplyne 5 let, co 
nás navždy opus-
tila naše mamin-
ka, babička a 
prababička paní 

Květuše Svobodová. S láskou v srdci 
stále vzpomínají dcera Marcela a syn 
Tomáš s rodinami.

ZUBNÍ POHOTOVOST

   
1.- 2.2.2020   
MUDr. Hana Škařupová  
Teplická 270, Děčín IV  
Tel. 412 531 330

8. - 9.2.2020  
MUDr. Křemenová Alena   
Sokolská 129, Děčín IX  
Tel. 412 544 539

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Svozy pytlového tříděného odpadu
6.2.2020 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Hodnocení uplynulého turistického roku

Soutěž „Řemeslo má zlaté dno“ zná vítěze

Varnsdorf        V sobotu 18. led-
na 2020 se konala výroční člen-
ská schůze KČT Varnsdorf.

Za hosty byl přítomen Václav 
Níč, který má na starost oblast 
a radu značení Ústeckého kraje. 
Omluveni byli MÚ, KČT Rumburk 
a Krásná Lípa. Městu Varnsdorf 
patří poděkování za poskytnutí  
dotace na naši roční činnost, kte-
rá nám umožnila větší akti vitu klu-
bu (jízdné do zahraničí, vstupy do 
muzeí a zámků).

Pravidelně chodíme každou 
sobotu, za každého počasí, ob-
čas i v týdnu. Oddíl má 5 znač-
kařek, které v roce 2019 ob-
novily 47 km turisti ckých tras. 
Stále také udržujeme zelenou 
značku na Hrádek.

Spolupracujeme s turis-
ty ze Seifh ennersdorfu a bě-
hem roku pořádáme několik 
společných výletů. Podporujeme 
akce klubů KČT Šluknovského vý-
běžku – Severní stopou, Stezku 

odvahy, Líšenské pochody, Po-
hádkový les.

V roce 2019 jsme uspořáda-
li 89 akcí, kterých se zúčastnilo 
1314 osob a nachodili jsme 11 
847 kilometrů. Jsme otevřeni pro 
všechny příznivce lehké turisti ky 
a milovníky přírody.

Informace najdete ve skříňce 
na sokolovně pod městským úřa-
dem, nebo webových stránkách 
www.milax.cz/turisti /.

      Irena Uličná, KČT Varnsdorf

Turisté loni nachodili téměř 12 ti síc kilometrů; foto KČT Varnsdorf

Varnsdorf     Vyšší odborná 
škola, Střední průmyslová škola 
a Střední odborná škola služeb a 
cestovního ruchu Varnsdorf po-
řádá každoročně v lednu soutěž 
Řemeslo má zlaté dno. 

Jedná se o řemeslnou sou-
těž pro pěti členné týmy základ-
ních škol Šluknovského výběžku 
v rámci Dne otevřených dveří. Le-
tošního ročníku se koncem ledna 
zúčastnilo osm základních škol 
z regionu. Z Varnsdorfu se přihlá-
sila ZŠ Edisonova, Náměstí  a Vý-
chodní a z ostatních měst našeho 
výběžku ZŠ Krásná Lípa, ZŠ Jiříkov, 
ZŠ Chřibská, ZŠ Dolní Poustevna a 

ZŠ Dolní Podluží. Nejprve se sou-
těžilo v jednotlivcích o nejzručněj-
šího řemeslníka a pak následně 
týmově v technickém kvízu. Každý 
žák tak přinesl své škole body za 
umístění v řemesle, ke kterým se 
následně připočetly body z kvízu. 

Nejlepší truhlář (výroba ptačí 
budky): Václav Šindelář (ZŠ Dolní 
Podluží). Nejlepší automechanik 
(8 úkolů – montáž, demontáž a 
vyvážení kol, výměna brzdových 
desti ček a další): Pavel Grundza 
(ZŠ Chřibská). Nejlepší elektrikář 
(sestavení LED osvětlení): Ště-
pán Suchý (ZŠ Chřibská). Nejlepší 
zámečník (výroba plechové kra-

bičky): Jan Litava (ZŠ Náměstí ). 
Nejlepší kuchařka (výroba pala-
činky): Miroslava Kobajová (ZŠ 
Krásná Lípa).

Ve družstvech si nejlépe vedla 
ZŠ Krásná Lípa před ZŠ Edisono-
va Varnsdorf a ZŠ Dolní Poustev-
na. „Jako pořadatel soutěže bych 
rád poděkoval všem soutěžícím 
za snahu, pečlivost i přesnost při 
práci a rovněž sponzorům věc-
ných cen, a to jmenovitě KMT 
Profi , Benteler, EWM, Festool, 
Retos a MAS Český sever,“ uvedl 
k soutěži Pavel Kolár, zástupce ře-
ditele – pracoviště Karolíny Svět-
lé.                                Marie Kucerová

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Judisté mají na svém kontě další cenné medaile
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Varnsdorf    Starší žákyně TJ 
Slovanu Varnsdorf zahájily le-
tošní sezónu v krajské soutěži a 
v dlouhodobé republikové sou-
těži Český pohár.

„V krajské soutěži se děvčata po 
podzimní části  drží těsně za špič-
kou libereckého kraje, kterou je 
Dukla Liberec,“ řekla funkcionářka 
TJ Slovanu Varnsdorf Michae-
la Damnitzová. Tým je složený 
z Natálie Talianové, Elišky Phili-
ppové, Anety Hubáčové, Marie 
Kochové, Lindy Dojčánové, Gabri-
ely Podroužkové, Anety Prknové, 
Anežky Heinzelové, Simony Plí-
halové, Nikoly Nováčkové a Petry 
Dulkajové. Po zářijové kvalifi kaci, 
kde děvčata obsadila páté místo 
jde družstvo výkonnostně nahoru 
a již nyní drží krásné druhé mís-
to, které jim předběžně zajišťuje 
účast na kvalifi kačním turnaji Mis-
trovství ČR starších žákyň. „V rám-
ci prvního kola druhé výkonnostní 
ligy krajské soutěže, děvčata suve-
rénně přehrála soupeřky bez ztrá-
ty setu a zajisti la si postup do ligy 
první,“ pochvalovala si. Varnsdorf 
postupně porazil 2:0 Ještědskou, 

Duklu B a Turnov.
„Druhé kolo se uskutečnilo ve 

varnsdorfské sportovní hale, kam 
dorazilo děvčata podpořit hojné 
obecenstvo, za což jim patří velké 
dík, jelikož v domácím prostředí 
v nejvyšší výkonnostní lize děvčata 
prohrála pouze s Duklou Liberec a 
to 1:2, jinak se zbytkem skupiny si 
opět poradily bez ztráty setu,“ po-
kračovala Damnitzová. Varnsdorf 
porazil 2:0 Nový Bor C a Mnicho-
vo Hradiště. „Třetí  kolo proběhlo 
těsně před Vánoci v Liberci, kde 
bylo hlavním úkolem udržet první 
výkonnostní ligu. Po prvním zápa-
se, který vyzněl lépe pro soupeřky 
z Ještědské (1:2), děvčata čekala 
opět silná Dukla, která nenechala 
nic náhodě a zápas vyhrála 2:1. 
Do posledního zápasu nastoupila 
děvčata s cílem vyhrát zápas 2:0 
a tí m pádem udržet ligu. V dra-
mati ckém zápase s Novým Borem 
C, to chvílemi vypadalo všelijak. 
Děvčata ale dokázala zmobilizo-
vat síly a zápas vyhrát 2:0,“ rado-
vala se.

Předposlední čtvrté kolo pro-
běhlo první lednový víkend v Mni-

chově Hradišti . „Toto kolo bylo nej-
vyrovnanější ze všech, a tak bylo 
plné infarktových situací. První 
zápas odehrála děvčata s domá-
cím Mnichovým Hradištěm, zápas 
nakonec vyzněl lépe pro soupeřky 
2:1. Opět nás čekala silná Dukla, 
která ještě pro toto kolo byla dopl-
něna hráčkami ligy a reprezentač-
ního výběru. Pro nás to byl zápas 
na zkušenou a výsledek byl víc jak 
překvapující, i když prohra, tak ale 
se ctí  (25:20, 25:19). Po takovém-
to výkonu děvčata nabrala sebe-
vědomí a vrhla se na Ještědskou 
Liberec, kterou i díky sluníčku 
porazila 2:1 a tí m opět udržela 
1. ligu a o dva body odskočila sou-
peřkám na druhé místo v krajské 
soutěži,“ konstatovala. „Páté a zá-
roveň fi nálové kolo čeká děvčata 
1. března v Turnově, kde se budou 
prát o celkové druhé místo a tí m 
pádem i o účast jak v kvalifi kaci 
starších žákyň na Mistrovství ČR, 
tak ale i o účast v první volejba-
lové lize na příští  rok,“ prozradila 
Damnitzová. 

Presti žní republikovou soutěž, 
Český pohár, jako první v historii 

varnsdorfského volejbalu hraje 
družstvo TJ Slovanu těsně za stře-
dem tabulky. Kvalifi kace proběhla 
v září ve varnsdorfské hale. Na 
tento kvalifi kační turnaj se sjela 
družstva z libereckého a ústecké-
ho kraje. „Děvčata obsadila celko-
vé šesté místo a pro další boje tak 
postoupila do šesté výkonnost-
ní skupiny,“ řekla Damnitzová. 
V 1. a 2. kole se utkala v Žatci 
a v Táboře s týmy z české části , 
která v kvalifi kacích skončila na 5. 
a 6. místě. Po bojích jak v prvním, 
tak ve druhém kole tuto skupinu 
neopusti la a udržela tak těsný zá-
věs za středem tabulky. „Pro jarní 
část této soutěže dojde již ke spol-
čení částí  české a moravské, kde se 
vytvoří podle podzimu nové skupi-
ny a družstva se utkají se soupeř-
kami zcela novými a neznámými. 
V lednu děvčata zavítají na prv-
ní novoroční kolo do Bílovce, kde 
doufáme, že skupinu udrží, nebo 
se posunou výš. Děkujeme rodi-
čům za podporu a těšíme se na 
nové výzvy v Novém roce,“ dodala 
Michaela Damnitzová za všechny 
trenéry.                                   Redakce

Varnsdorf      Tým sálové kopa-
né Futsal Varnsdorf se po pátém 
kole Extraligy Ústeckého kraje 
v sálové kopané probil do čela 
tabulky!

„I když jsme se vráti li z turnaje 
s padesáti procentní úspěšnos-
tí , tak nám získané body stačily 

k posunu na první místo,“ po-
chvaloval si vedoucí týmu Marcel 
Mikolášek. „V prvním zápase nás 
čekalo šluknovské derby s Vilé-
movem. Vstup do zápasu nám 
moc nevyšel, ale skvělý druhý 
poločas vše rozhodl. Nakonec 
z toho bylo hladké vítězství 9:2, 

skvěle zahrál Tadeáš Skotnica, 
který vstřelil hatt rick. Ve druhém 
zápase jsme narazili na Bumiko 
Děčín. Soupeř nás jedno-
značně přehrál a vyhrál 6:1. 
Snad nás tato porážka probu-
dí do důležitých zápasů, které 
nás ještě čekají,“ pevně věří 

Mikolášek.
„Další turnaje odehrajeme už 

od 9 hodin na domácí palubov-
ce, a to v sobotu 1. února a 22. 
února. Tímto vás všechny zveme 
do sportovní haly,“ dodal Marcel 
Mikolášek.

                        Redakce

Nový Bor     Varnsdorfští  ju-
disté se ke konci minulého roku 
vypravili na několik dobře obsa-
zených turnajů. 

„Mladší a početnější část výpra-
vy se vypravila do Nového Boru 
na Jigoro Kano Cup. Odtud jsme 
přivezli pět medailí. Dvě zlaté zá-
sluhou Aničky Gavurové a Davida 
Hentschela, dvě stříbrné díky Eliš-
če Salayové a Jiřímu Čermákovi, 
jednu bronzovou zásluhou Mi-
chala Čermáka. Dále na čtvrtém 
místě skončil Filip Hrabák a na 

pátých místech Tristan Hrabal a 
Jakub Štefan,“ řekl trenér Tomáš 
Kopeček.

Současně se konala velká cena 
Děčína. Zde mělo varnsdorfské 
judo svého zástupce v kategorii 
dorostu Sebasti ana Anyalaie. „Po 
dvou prohrách v sobě Sebasti an 
sebral zbytky sil a porazil průběž-
ně vedoucího závodníka na ippon, 
čímž si zajisti l krásné třetí  místo. 
Bohužel to odnesl nataženými 
vazy v koleni a ortézou na dva 
týdny. Všem dětem gratulujeme a 

děkujeme za pěknou reprezentaci 
oddílu a Sebimu přejeme brzké 
uzdravení,“ zdůraznil Kopeček.

„Naši judisté byli také pozváni 
na vánoční turnaj do Žitavy. Díky 
spolupráci s německým oddílem 
HSG Turbine Zitt aue.V. a naším 
Sportovním klubem Varnsdorf 
se podařilo získat na tuto soutěž 
dotaci přes Euregion Nisa. Děti  
neplati ly žádné startovné, byly 
pro ně připraveny hezké ceny a 
občerstvení.  Soutěžili úplní začá-
tečníci i zkušení závodníci. Naše 

děti  předvedly velkou bojovnost 
a skvělý výkon. Anička Gavurová, 
Eliška Salayová, Damián Šeps a 
David Hentschel vybojovali zla-
to, Ondra Damašek, Michal Čer-
mák a Klárka Dostálová získali 
stříbro a bronz si odvezl Pavel 
Málek a Ondra Marti nec. Všem 
dětem patří velká pochvala za 
výbornou reprezentaci. Gratulu-
jeme,“ dodal pyšný trenér Tomáš 
Kopeček.

Redakce
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Mladí lyžaři trénovali na svahu v Rokytnici nad Jizerou

Šachy: Nový rok, 2 zlaté medaile

Zimní liga byla pro nás přínosná, má jasno David Oulehla

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

Gymnázium Varnsdorf
...škola na hranici

pro šikovné páťáky

Přijímací zkoušky nanečisto 
1. 4. 2020

Přihlášky do 1. 3. 2020 www.bgv.cz

Přijímací zkoušky  
16. a 17. 4. 2020

Rokytnice      V neděli 19. led-
na 2020 pořádal lyžařský oddíl TJ 
Slovanu Varnsdorf další trénink, 
tentokrát v lyžařském areálu 
v Rokytnici nad Jizerou. 

Pěkné počasí zde přálo nejen 

Mladá Boleslav    Tři zápasy, 
dva body. Takové je vysvěd-
čení fotbalistů FK Varnsdorf 
v základní skupině zimní Ti-
psport ligy.

Svěřenci Davida Oulehly zakon-
čili své účinkování na hřišti  v Mla-
dé Boleslavi porážkou 1:3 s domá-
cím týmem, který patří ke špičce 
první ligy. „Utkání nám ukázalo 
velký rozdíl v kvalitě, rychlosti , síle 
a přesnosti . Hlavně v první půli to 
bylo hodně vidět. Ve druhé půli 
jsme se zlepšili. Bylo tam víc kva-
litnějších záležitostí . Nám to dost 
věcí ukázalo,“ zhodnoti l první po-
rážku v zimní přípravě varnsdorf-
ský kouč David Oulehla.

Jeho tým tak ve skupině B uhrál 
dva body za remízy se Spartou B 
a Hradcem Králové. Skupinu vy-
hrála právě Mladá Boleslav. „Bylo 
to pro nás velmi přínosné. Ve 
skupině jsme narazili na opravdu 
kvalitní týmy. Ukázalo nám to re-
zervy. Musíme přidat v rychlosti , 
přesnosti , ale také v pohybu je 
dost práce před námi,“ zdůraznil 
Oulehla.

Ten má aktuálně pár hráčů 
mimo hru. Pryč už je reprezen-
tant Jemenu Mudir Al – Radaei. 
Na marodce jsou aktuálně Slá-
dek, zraněné koleno má Schön a 

Richter má chřipku. „Po odchodu 
Gimbiho, což cítí m jako oslabení, 
bych rád ještě přivítal stopera. 
Tam nám pořád jeden hráč chybí. 
U některých kluků vnímám posun, 
u některých jsem čekal, že to pů-

jde možná trochu rychleji. V utká-
ních jsme měli hodně dobrého, ale 
pořad je před námi hodně práce, 
v obranné fázi potřebujeme do-
ladit součinnost obranné a zálož-
ní řady a také křídelních hráčů. 

V útočné fázi máme problém vy-
brat správné řešení, máme hodně 
nepřesností  a chybí nám tam klid. 
Někteří kluci se prostě ještě musí 
vyhrát,“ dodal.                       

                     Redakce

oddílovým lyžařům a lyžařkám, 
ale i rodičům, kteří podporova-
li malé lyžaře a dodávali jim na 
svahu odvahu. Díky houževna-
tosti , vytrvalosti  a pravidelným 
tréninkům jsou naši členové již 

plnohodnotní závodníci, a tak za 
krásného počasí došlo i k nomi-
naci těch, kteří budou dále náš 
oddíl reprezentovat a bojovat 
o medaile. Držme jim proto pěsti  
a těšme se na jejich sbírky medai-

lí, případně i na další nominace.
Děkujeme též panu řidiči autobu-
su, který nedělní dopoledne obě-
toval nám lyžařům a v pořádku 
nás odvezl jak na svah, tak i domů. 

Monika Koštrnová, Marti n Kout

Turnov   Celkem devadesát 
mladých šachistek a šachistů 
změřilo síly v Turnově při Velké 
ceně Šachového svazu Liberec-
kého kraje.

Sedmičlenná výprava šachistů 
přivezla tentokrát dvě zlaté me-
daile, o které se zasloužili nej-
mladší a nejstarší hráč.

Kategorii U10 vyhrál Zdeněk Bi-
drman i přes prohru hned v prv-
ním kole se zatí m zcela neznámým 
soupeřem. Poté vyhrál všech šest 
zbývajících parti í a zaslouženě vy-

hrál celý turnaj. O druhou zlatou 
medaili pro Varnsdorf se postaral 
nejstarší účastník celého turnaje 
Jakub Spyrka v kategorii U18.

Velmi dobrá umístění zazname-
nali také Matyáš Hrazdira, který 
se umísti l na 4. místě v kategorii 
U16 a Jakub Sikora na 5. místě 
v kategorii U10. Turnaj se tento-
krát naopak vůbec nevydařil Voj-
tovi Hrazdirovi (U12) a oběma 
dívkám Sofi i Grausgruberové a 
Saše Opočenské (U14).

TJ Slovan Varnsdorf – oddíl šachu

Fotbalisté Varnsdorfu na Mladou Boleslav nestačili a prohráli 3:1; foto Deník


