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Rozpočet: Varnsdorf bude v roce 2020 hospodařit s 448 miliony

Varnsdorf    Zastupitelstvo 
města Varnsdorf na svém 11. 
zasedání dne 13. února schváli-
lo rozpočet města Varnsdorf pro 
rok 2020.

Vypracování návrhu rozpočtu 
vycházelo z podkladů a žádostí 
jednotlivých odborů městského 
úřadu, vedení města, organizací 
zřízených městem a dalších pří-
jemců. Radnice také vzala v úvahu 
návrhy a podněty obyvatel. Z dů-
vodu změny vedení města Varns- 
dorf se schvalování městského 
rozpočtu přesunulo až na únoro-
vé zasedání zastupitelstva. Do té 
doby Varnsdorf hospodařil v roz-
počtovém provizoriu.

Město Varnsdorf má na letošní 
rok naplánované výdaje ve výši 
448 200 000 korun. Předpoklá-
dané příjmy by měly dosáhnout 
výše 329 723 000 korun. Scho-
dek mezi příjmy a výdaji činí 
118 477 000 korun a bude kryt 
přebytky finančních prostředků  
z minulých let. Jde o prostřed-
ky investičních a neinvestičních 
dotací na akce, které město 
hradilo ze svého rozpočtu, pro-
tože dotační prostředky ob-
drželo až na konci minulého 
roku. Případně jde o finanční  
prostředky akcí, které započaly a 
jejich realizace pokračuje v roce 
letošním.

Na celoplošné a běžné opravy 
komunikací se v rozpočtu počítá 
s dvanácti miliony korun. Dalších 
šest milionů je připraveno na 
chodníky. Kompletní rekonstruk-
ci čeká například čtyři sta metrů 
dlouhý chodník včetně nového 
přechodu pro chodce v ulici Pl-
zeňská.

Bude se realizovat parkoviš-
tě mezi panelovými domy v ulici 
Východní. Šikmá stání vzniknou  
v ulici Lesní podél jedné strany 
travnatého hřiště. Dále se napří-
klad počítá s rekonstrukcí parkovi-
ště u městského divadla. Jen tyto 
tři akce vyjdou na šest milionů 
korun.

Významnou částku v rozpočtu, 
pětadvacet milionů korun, tvo-
ří realizace sběrného dvora na 
separovaný odpad, jenž by měl 
navazovat na areál technických 
služeb. Stávající prostory tech-
nických služeb a sběrného dvora 

jsou totiž malé a nevyhovující. Po 
výstavbě sběrného dvora by ve-
dení radnice rádo opravilo areál 
technických služeb.

Investovat se bude také do 
sportovních zařízení. Na zimním 
stadionu se budou přistavovat 
šatny pro hokejisty včetně no-
vého ozvučení stadionu. Na tuto 
akci se v rozpočtu počítá s částkou 
tři a půl milionu korun. Plavecký 
bazén čeká generální výměna stá-
vající dojezdové vany tobogánu za 
nerezovou.

Deset milionů korun je vyčleně-
no na první etapu rekonstrukce 
Hrádku, kde by měla v letošním 
roce začít výstavba plnohodnot-
né restaurace, kterou poté město 
nabídne k pronájmu.

Školská zařízení čekají velké 
investice především během let-
ních prázdnin. V MŠ Pražská se 
budou rekonstruovat sociální 
zařízení, MŠ T. G. Masaryka se 

zase dočká nové zahrady. V Zá-
kladní Škole Edisonova projde 
rekonstrukcí malá tělocvična – 
nová podlaha, obložení stěn a 
osvětlení. Největší investici čeká 
Základní školu Karlova, kde se 
za patnáct milionů korun bude  
dělat nová střecha a fasáda bu-
dovy.

Nemalé finanční prostředky 
budou investovány také do zdra-
votnických zařízení. S téměř osmi 
miliony korun se počítá pro Ne-
mocnici Varnsdorf. Té se vybudu-
je nový záložní generátor. Rekon-
strukcí projde elektrická rozvodna 
a bude navýšen příkon. V budově 
polikliniky proběhne výměna vý-
tahu za téměř jeden a půl milionu 
korun.

Pro přijetí návrhu rozpočtu pro 
rok 2020 bylo 16 ze sedmnácti 
přítomných zastupitelů. Jedna za-
stupitelka byla proti.

              Tomáš Secký

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet. Ten je ve výši téměř půl miliardy korun; foto Tomáš Secký
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Vichřice Sabine se prohnala městem, velké škody tentokrát nenapáchala

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

 21.1.2020 v 7:25 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo telefonicky ozná-
meno ostrahou Penny marketu, 
že v obchodě mají zákazníka, kte-
rý nezaplatil. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka městské policie, 
která zajistila muže, jenž prošel 
pokladní čarou se zbožím scho-
vaným v bundě bez zaplacení. 
Po provedení zjištění totožnosti 
muže a lustrace, která byla po-

zitivní, byl strážníky předveden 
na Obvodní oddělení Policie ČR  
k dalším úkonům.

 
21.1.2020 v 13:00 hod.
Bylo oznámeno občanem měs-

ta, že se u splavu v ulici Pod strání 
nachází v korytě Mandavy srnka, 
kterou tam zřejmě zahnal potulný 
pes. Srnka stála promrzlá ve vodě 
a nemohla se dostat ven vlastními 
silami. Dozorčí směny se po vyslá-
ní hlídky městské policie na mís-
to pokusil telefonicky vyrozumět 
mysliveckého hospodáře, ten byl 
ale nedostupný. Z důvodu možné-
ho úhynu srnky se strážníci za po-
moci odchytové techniky pokusili 
srnku vytáhnout na břeh řeky, což 
se jim následně podařilo. Srnka 

v pořádku odběhla do volné pří-
rody. Celá akce trvala téměř 45 
minut.

23.1.2020 v 19:50 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf se telefonicky obrátil 
občan města, že v ulici Pražská se 
mezi parkujícími vozidly nachází 
muž, který se nemůže hýbat. Vy-
slaná hlídka městské policie na 
místě spolu s hlídkou OHS Policie 
ČR zajistila ležícího muže, kte-
rý nekomunikoval a byl zřejmě 
německé národnosti. Vzhledem  
k jeho zdravotnímu stavu byla při-
volána sanitka RZS, která si muže 
převzala k ošetření.

	 	 										Martin	Špička,
	 																		velitel	městské	policie

Vichřice Sabine se prohnala výběžkem. Ve Varnsdorfu měla na svědomí strom přes trať; foto miw.cz

Varnsdorf     Varování meteo-
rologů o blížící se vichřici Sabine 
nebylo zrovna příznivé. Šluk-
novský výběžek zasáhla další 
větrná smršť. Ve Varnsdorfu ale  
naštěstí velké škody nenapácha-
la.

Během vichřice vyjížděla varns- 
dorfská profesionální jednotka  
v pondělí 10. února 2020 dopole-
dne pouze k železničnímu přejez-
du v ulici Kostelní, kde před vlak 
spadl menší strom. Hasiči strom 
pořezali, ale povolení k pokra-
čování jízdy vlaku mohou udělit 
pouze drážní hasiči. Kvůli možné-
mu poškození trati tak vlak stejně 
nemohl pokračovat a muselo se 
počkat na příjezd drážních hasičů 
z Liberce.

Celá noc se však obešla bez zá-
sahů. Nejbližší popadané stromy 
byly hlášeny kolem Krásné Lípy,  
o ty se ale postarala tamní dobro-
volná jednotka. 

Daleko větší škody způsobila  
v loňském roce bouře Eberhardt, 
která ve městě polámala desítky 
stromů, vyvracela značky a brala 
střechy.

První sníh komplikoval dopra-
vu na Studánce

Sněhová nadílka ve středu  

5. února 2020 komplikovala do-
pravu především na Studánce. 
Uježděná vrstva sněhu uvěznila v 
„esíčku“ autobus, který zabloko-
val oba jízdní pruhy. Z tohoto dů-
vodu byla silnice od Kauflandu až 
na Studánku uzavřena. Objízdná 
trasa vedla přes Německo nebo 
Dolní Podluží.

Únik provozních kapalin
Každý si svátek sv. Valentýna 

představuje jinak. Varnsdorfští 
profesionální hasiči museli 14. 
února 2020 třikrát vyjíždět za-
sypat uniklé provozní kapaliny.
Nejprve zasypali skvrnu na Stu-
dánce u radaru, poté pokračovali 
v jednosměrce v Kostelní ulici ve 

Varnsdorfu a následně zamířili do 
Dolního Podluží. Na všech třech 
místech se jednalo o menší úniky.

Hořící vrak
V sobotu 15. února 2020 vyjíž-

děly tři hasičské jednotky k požá-
ru vraku stojícího mezi Rybništěm 
a Krásnou Lípou.         Hasiči Varnsdorf

Termíny svozu hnědých 
nádob na biologicky rozlo-
žitelný odpad v roce 2020

Březen – 17., 31.03.2020 

Duben – 14., 28.04.2020 

Květen – 12., 26.05.2020 

Červen – 09., 23.06.2020 

Červenec – 07., 21.07.2020 

Srpen – 04., 18.08.2020 

Září – 01., 15., 29.09.2020

Říjen – 13., 27.10.2020 

Listopad – 10., 24.11.2020
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Jednání o budoucnosti Lužické nemocnice v Rumburku pokračují

Neukáznění pejskaři: Psi bez vodítka a znečišťování prostranství
Varnsdorf     Snad každému 

se někdy stalo, že si z procházky 
přinesl na botě nechtěné pře-
kvapení. Mnoho psích majitelů 
ale nebere na druhé ohled a po 
svých mazlíčcích exkrementy ne-
uklízí.

Se znečištěným veřejným pro-
stranstvím od psích exkremen-

tů se bohužel potýkáme také ve 
Varnsdorfu, a to nejen na sídliš-
tích. Situace se ale nezlepší, po-
kud se nezmění přístup samot-
ných majitelů psů. Ti si mohou 
zdarma vyzvednout sáčky na psí 
exkrementy v budově Městského 
úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 
470, první patro – kancelář č. 9. 

K tomu se pojí také volné po-
bíhání psů, které je upraveno 
obecně závaznou vyhláškou č. 2 
z roku 2015. Ta říká, že pes musí 
být veden na vodítku tak, aby se 
při míjení nedostal do kontaktu  
s jinou osobou či zvířetem. Záro-
veň vymezuje místa ve městě, kde 
je volné pobíhání psů povoleno. 

Těch je hned sedm. Plné znění 
vyhlášky najdete na webových 
stránkách města.

Městská policie Varnsdorf  
s ohledem na výše uvedené bude 
důsledněji dohlížet na dodržování 
obecně závazné vyhlášky. Strážníci 
jen během minulého roku odchytli 
celkem 283 zvířat.            Tomáš Secký

Dolní Poustevna      Zástupci 
samospráv obcí Šluknovského 
výběžku znovu jednali o budouc-
nosti Lužické nemocnice. Situace 
začíná být kritická. V ohrožení je 
zdravotní péče pro 55 tisíc oby-
vatel výběžku.

Dalšího jednání, tentokrát  
v Dolní Poustevně v pátek  
7. února 2020, se kromě zástupců 
samospráv obcí Šluknovského vý-
běžku zúčastnili také náměstkyně 
ministra zdravotnictví pro ekono-
miku a zdravotní pojištění Helena 
Rögnerová, náměstek VZP David 
Šmehlík, náměstek hejtmana Ús-
teckého kraje Stanislav Rybák, 
ekonomický náměstek Krajské 
zdravotní, a.s. Luděk Rückl, ředitel 
ZZS Ilja Deyl, insolvenční správky-
ně Lužické nemocnice Martina 
Matyášová a další. Za Varnsdorf 
se jednání zúčastnili starosta měs-
ta Roland Solloch, místostarostka 
Ladislava Křížová a ředitel Nemoc-
nice Varnsdorf Václav Jára.

Správkyně v úvodu jednání 
seznámila všechny přítomné se 
situací v Lužické nemocnici. Za 
dočasným omezením provozu 
některých oddělení stojí aktuální 
nedostatek lékařského personálu. 
Do konce února by mělo být hoto-
vé nacenění majetku rumburské 
nemocnice a soudu předložen ná-
vrh na prodej nemocnice formou 
výběrového řízení. V plánu je také 
znovuotevření budovy nemocni-
ce V Podhájí, kde by se měl navý-
šit počet ošetřovatelských lůžek 
až na 120, čímž by byl zajištěn 
určitý finanční příjem nemocnice.

S Nemocnicí Varnsdorf se do 

budoucna počítá jako s part-
nerem, který by měl doplňovat 
zdravotní služby pro obyvatele 
Šluknovského výběžku, nikterak 
je nahradit. To potvrdila i náměst-
kyně ministra zdravotnictví, že 
cílem ministerstva je zachování 
nemocnice v Rumburku, neboť 
Lužická nemocnice je zařazena do 
páteřní sítě osmdesáti nemocnic 
urgentního příjmu v Čechách.

Zástupce Krajské zdravotní, a.s. 
potvrdil, že jim situace ve výběžku 
není lhostejná, ale že je velký prob- 
lém sehnat zdravotnický perso-
nál, kterého je nedostatek v celé 
republice.

 Ministr zdravotnictví jednal  

s hejtmanem Ústeckého kraje
O převzetí Lužické nemocnice  

v Rumburku Krajskou zdravotní, 
a.s. jednal v pondělí 10. února 
2020 také ministr zdravotnictví 
Adam Vojtěch s hejtmanem Ús-
teckého kraje Oldřichem Bube-
níčkem. „Slíbil mi, že zajistí, aby 
fungovala. Provozovatelem bude 
Krajská zdravotní. Věřím, že je to 
konečné slovo a občané Šluknov-
ského výběžku budou mít jistotu 
zdravotní péče,“ zveřejnil Vojtěch 
na svém veřejném profilu na Fa-
cebooku.

Konečné slovo ale bude mít 
rada a zastupitelé Ústeckého kra-
je. Podle Bubeníčka bude záležet 

také na ceně budov. Hejtman se 
s insolvenční správkyní měl setkat 
osobně. O dalším vývoji vás bude-
me informovat.

 Chirurgická ambulance opět  
v provozu

Provoz chirurgické ambulance 
byl v Lužické nemocnici v Rum-
burku od soboty 15. února 2020 
znovu obnoven. Všeobecná chi-
rurgická ambulance je v provozu 
sedm dní v týdnu dvacet čtyři 
hodin. Provoz chirurgického od-
dělení lůžkové péče je ale stále od  
1. února 2020 pozastaven. Oddě-
lení ošetřovatelské péče se rozší-
řilo z třiceti na sto dvacet lůžek.

Tomáš Secký

Zdravotní péče pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku je v ohrožení; foto archiv
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Město plánuje postupný ořez stromů v Národní ulici

Úspěchy Základní umělecké školy Varnsdorf

Varnsdorf podpořil rozšíření stomatologické péče

Varnsdorf        Starší alejové 
výsadby ve městě pochází z dob, 
kdy nebyly k dispozici vyšlechtě-
né kultivary stromů. Tvar stromů 
v aleji bylo nutné řešit radikál-
ním řezem. 

U takto ošetřených stromů vy-
růstá ze zhojeného místa řezu 
více velkých větví, které dnes 
tvoří korunu stromu. Mezi vět-
vemi se vytvoří miskovitá pro-
hlubeň, v níž se hromadí voda a 
při často nedokonalém zhojení 
řezu dochází k napadení stromu 
hnilobou. Ukotvení těchto větví  
v kmeni také není tak pevné, 
jako u přirozeného větvení, 
a hrozí jejich vylomení, po-
kud příliš zmohutní. Při údržbě  
takových stromů nezbývá jiná 
možnost, než jednou za 10 až 20 
let radikální ořez opakovat, aby 
kosterní větve příliš nezmohut-
něly. 

To je případ i lipové aleje na 
Národní ulici. Poslední řez byl 
proveden na podzim roku 1995 a 
je nejvyšší čas tento zásah zopa-
kovat. Uvědomujeme si, že první 
sezónu nebudou stromy vypadat 

příliš esteticky, ale je to jediná 
možnost, jak tuto alej v centru 
města zachovat. 
„Obecně	 lze	 tedy	 konstatovat,	

že	 sekundární	 koruny,	 pokud	 ne-
jsou	 pravidelně	 seřezávány,	 jsou	
nestabilní	 a	 představují	 pro	 oko-
lí,	 zejména	 v	městských	 částech,	
značné	 nebezpečí.	 Při	 pravidel-
ném	řezu	je	toto	riziko	eliminová-

no	na	minimum.	 Zatížení	 korun	 i	
báze	kmene	 jejich	hmotností,	vě-
trem	či	mokrým	 sněhem	 je	malé	
a	případné	vylomení	výmladku	ni-
koho	příliš	neohrozí.	Přestože	tyto	
stromy	jsou	velmi	často	infikovány	
běžnými	 parazity	 lip	 (lesklokorky,	
troudnatci,	outkovky),	mohou	pak	
přežít	 i	 desítky	 let.	 V	 Čechách	 a	
v	Německu	byl	daný	způsob	řezu	

tradiční	 a	 není	 důvodu	 jej	 ales-
poň	na	 takto	upravovaných	 stro-
mech	 dále	 neprovádět,“ přiblížil 
situaci Vít Friml, soudní znalec  
v oboru dendrologie. Podrobnější  
dendrologické vysvětlení zásahu 
najdete na webových stránkách 
města. 

	 	 										Přemysl	Brzák,
	 											Odbor	životního	prostředí

Varnsdorf        Město přistou-
pilo k netradičnímu vylepšení 
zdravotnických služeb pro ob-
čany pořízením stomatologické 
soupravy.

Ve spolupráci s MUDr. Kamilem 
Vodvárkou, který s myšlenkou 
rozšíření služeb pro obyvatele 
města přišel, rozhodlo město 
Varnsdorf pořídit nové moderní 
zubařské křeslo včetně souvisejí-
cích náležitostí. Prostřednictvím 

Odboru správy majetku a investic 
byla komplexně zajištěna technic-
ká příprava ordinace. Dodavatel, 
který vzešel z výběrového řízení, 
společnost 3H Dent Technolo-
gy, vybavila ordinaci moderním 
adaptivním zubařským křeslem  
s možností nastavení pro levo-
rukého i pravorukého lékaře. 

Tato souprava ATHOS R7 ital-
ského výrobce splňuje veškerá 
kritéria pro odbornou práci sto-

matologa a zajišťuje v součas-
né době maximální komfort pro 
ošetřovaného. Cena soupravy 
včetně příslušných prací na při-
pojení, elektroinstalaci, osvětlení 
ordinace a položení nové elekt-
rostaticky vodivé podlahy činila 
necelých 800 tisíc korun. Soupra-
va je majetkem města a bude pro-
střednictvím provozovatele ob-
jektu velké polikliniky pronajata 
panu MUDr. Kamilu Vodvárkovi, 

který v rámci spolupráce s měs-
tem přislíbil zajištění stomatologa  
pro rozšíření dentálních služeb 
pro občany. 

Věříme, že tímto krokem, kdy 
nový stomatolog nemusí vynaklá-
dat nemalé finanční prostředky 
na zahájení praxe, se podaří oslo-
vit začínajícího lékaře, který by 
svou lékařskou činnost vykonával 
v našem městě.

             Odbor správy majetku a investic 

Hudební obor Základní umě-
lecké školy ve Varnsdorfu zazna-
menal začátkem roku několik 
úspěchů v podobě zdařilých přijí-
macích zkoušek na konzervatoře. 
Daniel Novák ze třídy Aleny Sme-
tanové (sólový zpěv) a Kateřiny 

Müllerové (sborový zpěv) bude 
od příštího školního roku studo-
vat hudebně dramatické umění 
na Konzervatoři Jaroslava Ježka 
se zaměřením na muzikál. Kla-
víristka Alžběta Vašíčková ze třídy 
Evy Braunové vykonala talento-

vou zkoušku úspěšně dokonce 
dvakrát, byla přijata na Pražskou 
konzervatoř i Konzervatoř Teplice. 
Po zvážení si vybrala pro studium 
první jmenovanou školu. Přes-
to přivítá Konzervatoř Teplice ve 
svých řadách také absolventku 

ZUŠ Varnsdorf – bude jí houslist-
ka Nela Svobodová ze třídy Jarmi-
ly Šenové. Všem třem budoucím 
konzervatoristům gratulujeme a 
přejeme jim hodně úspěchů do  
dalších let.

                 Jarmila Šenová, ředitelka školy

Stromy v Národní ulici čeká téměř po dvaceti letech ořez; foto Tomáš Secký
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Rozhovor s Doris Hodničákovou, majitelkou obchůdku Dárky z věžičky

„Mou snahou je nabízet originalitu, kvalitu a krásu,“ říká

Varnsdorf     Tentokrát se  
v našem rozhovoru podíváme 
tak trochu do zákulisí obchůdku-
Dárky z věžičky, který provozuje 
Doris Hodničáková.

Už přes dvacet let nabízí ori-
ginální dárečky ve stylovém pro-
středí, kterými můžete potěšit 
nejen své blízké.

Jak dlouho už funguje obchů-
dek Dárky z věžičky? 
Po	kolaudaci	v	 roce	1999	 jsem	

začala	 podnikat	 v	 oblasti	 dárko-
vého	 zboží.	 Orientovala	 jsem	 se	
především	na	nákup	a	prodej	ře-
meslných	výrobků	českých	výrob-
ců	 (keramiky,	mýdel,	 svíček,	 dře-
věných	 výrobků,	 textilu,	 obrazů,	
šperků	apod).	Vloni	 jsem	oslavila	
dvacáté	výročí.

Jak vás napadlo otevřít si krá-
mek zrovna v tomto netypickém 
prostoru? Byla rekonstrukce slo-
žitá?
Budova,	 kde	 provozuji	 svůj	 ob-

chůdek,	 sloužila	 původně	 jako	
vrátnice	(zahradní	domek)	textilní	
továrny	pana	podnikatele	Antona	
Fröhlicha.	Byla	postavena	přibliž-
ně	 v	 roce	 1877.	 Po	 znárodnění	
dostala	továrna	název	Velveta	06.	
Můj	 manžel	 jako	 malé	 dítě	

chodil	 do	 objektu	 bývalé	 vrátni-
ce	 za	 svým	 otcem,	 který	 ho	 bral	
do	provozu	Velvety.	Objekt	 si	 za-
miloval,	a	když	 jej	město	nabídlo	
k	 prodeji,	 tak	 jsme	 jej	 s	 manže-
lem	 v	 roce	 1998	 koupili,	 bohu-
žel	 ve	 velmi	 zuboženém	 stavu	 
interiéru	i	exteriéru	(např.	odcize-
né	 měděné	 okapy	 i	 části	 střešní	
krytiny).
Po	 rozsáhlých	 úpravách	 vnitř-

ních	 i	 vnějších,	 včetně	 instalace	
věžních	hodin	a	nákupu	stylového	
přírodního	 nábytku	 z	 masivu,byl	
objekt	připraven	k	provozu.
Rekonstrukce	věžičky	byla	složi-

tá	v	tom,	že	veškeré	úpravy	jsme	
museli	konzultovat	s	Památkovým	
úřadem,	neboť	budova	je	památ-
kou	 chráněnou	 státem.	 V	 minu-
losti	 byly	 v	 objektu	 provedeny	
necitlivé	 stavební	 úpravy,	 včetně	
nátěrů	 apod.	 Uvedli	 jsme	 budo-
vu	téměř	do	původního	stavu,	dle	
dochované	 dokumentace.	Objekt	
je	 zajímavou	 stavbou	 a	 v	 létě	 je	
v	obležení	 fotografujících	 turistů.	

Stal	 se	 významnou	 dominantou	
města,	i	díky	vybudovanému	dláž-
děnému	náměstíčku.
V	 současnosti	 chystáme	 další	

etapu	revitalizace	exteriéru,	včet-
ně	věžních	hodin.

Jaký sortiment nabízíte? Změ-
nila se nabídka po dobu Vašeho 
působení?
První	 změna	 byla,	 že	 jsem	 se	

stala	sama	sobě	„šéfkou“.	Rozjezd	
byl	 nečekaně	 dynamický,	 s	 čímž	
jsme	 nepočítali,	 zákazníci	 byli	
nadšení	 z	 interiéru,	 atmosféry	 a	
nabídky	 zboží.	 V	 mých	 začátcích	
byl	 veliký	 hlad	 po	 dekoracích	 zá-
padního	ražení,	a	tak	vedle	řeme-
slných	 výrobků,	 hlavně	 čajových	
přátelských	 souprav,	 jsem	doplň-
kově	 začala	 prodávat	 i	 velkoob-
chodní	zboží.
Na	odbyt	šly	velmi	dobře	origi-

nální	 přírodní	 aranže	 i	 keramika	
vyráběná	 na	 přání	 zákazníka,	 od	
keramických	 vchodových	 jme-
novek	 přes	 malé	 modely	 vlast-
ních	 domů	 dle	 fotografie	 až	 po	
nadstandardně	 veliké	 květináče.	
Poptávka	 byla	 po	 zakázkovém	
šití	kvalitního	bytového	 textilu	až	
do	 doby,	 kdy	 tuzemská	 textilka	
zkrachovala.	 Byla	 to	 velká	 ško-
da,	 protože	 šlo	 o	 autorské	 tisky.	
Dále	 mám	 v	 nabídce	 kovářské	 

výrobky	-	různé	tvary	svícnů,	malé	
podkovičky	 a	 zvonky,	 originální	
solitéry	z	vitráží.

Podle čeho zboží vybíráte? 
Máte nějakou inspiraci?
Prošla	 jsem	 za	 těch	 dvacet	 let	

pestrou	a	bohatou	cestou	nabídky	
zboží.	Dnes	mou	snahou	je	hlavně	
nabízet	 originalitu,	 kvalitu	a	 krá-
su.	Bráním	se	levným	kýčům,	kte-
rých	je	všude	plno,	i	za	cenu	nižší	
tržby.
Některé	 zboží	 je	 nadčasové,	

protože	nepodléhá	módnímu	dik-
tátu,	tím	pádem	zákazník	vlastně	
i	ušetří,	když	si	zakoupí	dražší	vý-
robek.	Ctím	práci	„zlatých	českých	
ručiček“	a	jejich	kreativitu.	Dávají	
živou	 energii	 do	 svých	 výrobků	
než	mnohdy	drahé	prefabrikáty.
Ráda	nabízím	přírodní	produkty	

od	 renomovaných	 tuzemských,	 i	
zahraničních	 firem.	 Nebráním	 se	
ani	 syntetickým	dekoracím,	 které	
jsou	 dnes	 zdařilými	 napodobeni-
nami.
Těší	 mě	 každý	 zákazník.Malý,	

velký,	 vtipný	 i	 náročný,	 ale	 hlav-
ně	 spokojený.	Občas	 se	 stane,	 že	
zákazník	odejde	s	prázdnou.	To	je	
pro	mě	moment	k	 zamyšlení,	 jak	
to	zlepšit	a	neslevit	z	mých	náro-
ků	nabízet	hlavně	kvalitu	a	 funk- 
čnost.	Přijdou	i	zákazníci,	kteří	ne-

jdou	 ke	mně	 na	 nákup,	 ale	 jdou	
nasát	atmosféru,	která	je	uklidňu-
je.	I	to	mne	potěší.
Inspiraci	 samozřejmě	 hledám	

v	 uměleckých	 dílnách,	 na	 výsta-
vách,	internetu,	v	časopisech	a	ve	
vlastní	intuici.

Jaký typ zboží jde u zákazníků 
nejvíce „na dračku“?
Každou	sezónu	jsou	nové	a	nové	

trendy,	například	ta	letošní	se	vy-
značovala	 v	 bytových	 doplňcích	
modré	barvy	a	příští	 rok	 to	bude	
zase	jiná	vlna.	Proto	se	přikláním	
k	 nadčasovosti,	 i	 když	 občas	 ně-
jaký	ten	dáreček	v	novém	trendu	
doplním.
Vzhledem	 ke	 skutečnosti,	 že	

můj	 krámek	 je	 spíše	 galerií,	 tak	
se	 zaměřuji	 spíše	 na	 individuál-
ní	 vkus	 mých	 stálých	 zákazníků.	 
Když	kupuji	 zboží,	 tak	už	asi	vím,	
pro	 kterého	 zákazníka	 je	 urče-
no.	 Snažím	 se,	 aby	 každý	 výro-
bek	 byl	 originálem	 a	 vyzařovala	 
z	 něj	 vložená	 energie	 a	 fantazie	
tvůrce.

I po dobu těch dvaceti let mám 
některé stálé zákazníky, a to mě 
těší. Díky nim mohu obchůdek 
provozovat i nadále, což takové 
štěstí jiné podobné obchůdky  
v Čechách neměly.

       Barbora Hájková

Věžička se stala vyhledávanou dominantou města; foto archiv D. Hodničákové
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

V síti – šokující a unikátní dokumentární film

Jóga pro onkologicky nemocné ve Šluknovském výběžku

Vzpomínky pamětníků ožijí díky audio a video reportážím 
žáků z osmi základních škol Šluknovského výběžku

Varnsdorf       Dne 12. února 
jsem měla možnost zhlédnout 
předpremiéru celovečerního 
dokumentárního filmu V síti. 
Po představení následovala 
podnětná beseda s tvůrci fil-
mu Bárou Chalupovou a Vítem 
Klusákem. Zúčastnila se i hereč-
ka Anežka Pithartová, několik 
expertů z oblasti psychologie, 
sexuologie, specialistů na kyber-
kriminalitu a v neposlední řadě 
ministr školství Robert Plaga. 

O obsahu filmu není třeba se 
dlouze rozepisovat. Jen stručně. 

Jde o silné téma – zneužívání dětí 
na internetu. Dospělé herečky 
alias „dvanáctileté dívky“s faleš-
ným profilem komunikují nejprve 
v online prostoru, pak dochází 
i k osobním schůzkám. Záplava 
virtuálních sexuálních predáto-
rů, kteří nemají žádné zábrany a 
vyhledávají děti už od velmi níz-
kého věku, je doslova šokující.  
Za deset natáčecích dní se ozvalo 
dívkám 2500 těchto interneto-
vých lovců. Každá denně komuni-
kovala až s dvěma sty muži různé-
ho věku.

Přestože jsem o filmu hod-
ně četla, slyšela a viděla trailer 
(ukázku), byla jsem tímto sním-
kem naprosto šokována a pře-
svědčil mě, že je nutné se tomu-
to tématu stále věnovat. Tento 
článek píšu hlavně proto, že 27. 
února bude premiéra v kinech 
a myslím si, že rodiče, kteří mají 
děti ve věkové kategorii nácti-
letých, by měli tento radikální 
film vidět, aby více sledovali, co 
se děje v dětských pokojíčcích.  
V kině Panorama bude snímek 
vysílán 8. a 20. března.

Upozorňuji, že snímek je od 15 
let. Pro školy ale vznikla zkrácená, 
sexuálně neexplicitní verze, která 
je přístupná i dětem (Panorama 
6. března). Tento upravený doku-
ment s názvem V síti: Za školou je 
doplněn asi patnácti vstupy, kde 
herečky komentují veškeré nežá-
doucí situace, které upozorňují na 
pravidla, jež jsou nutná v online 
prostoru dodržovat. Jako primární 
preventistka na Gymnáziu Varns- 
dorf se budu snažit, aby ho naši 
žáci zhlédli co nejdříve. 

               Mgr. Radka Holubářová

Krásná Lípa     V Krásné Lípě 
probíhají od února až do konce 
dubna zdarma lekce jógy pro on-
kologicky nemocné. Lekce jsou 
podporované neziskovou orga-
nizací Karma srdcem.
„Pro	 některé	 nemocné	 je	

jóga	 v	 době	 chemoterapie	 nebo	

ozařování	 nemyslitelná,	 ně-
komu	 však	 naopak	 může	 při-
nést	 vnitřní	 klid,	 který	 potřebu-
je	 k	 překonání	 tohoto	 těžkého	 
období.	 Stejně	 tak	 po	 ukon-
čení	 léčby	 a	 při	 snaze	 o	 ná-
vrat	 do	 běžného	 života	 
může	být	jóga	velmi	užitečná,“ říká 

lektorka Mgr. Kateřina Hrazdíro-
vá.

Lekce probíhají každou středu 
od 11 hodin v penzionu Bohe-
mian Cottage v Krásné Lípě (Ka-
menná Horka 15), kde je k to-
muto účelu plně vybaven krásný 
sál. Vstupné se neplatí, je však 

nutné se předem přihlásit na tel. 
605 541 023. Pro účast není vyža-
dováno žádné lékařské potvrzení 
a ani není potřeba mít předchozí 
zkušenosti s jógou. Ve vedení lekcí 
se střídají 3 lektorky, Irena Kubico-
vá, Ludmila Holčíková a Kateřina 
Hrazdirová.                                    RH

Šluknovský výběžek        Ve 
čtvrtek 19. března 2020 se od 
16 hodin v Kulturním domě 
Střelnice v Rumburku uskuteční 
slavnostní prezentace projektu 
Příběhy našich sousedů, který 
dětem přibližuje vzpomínky pa-
mětníků ze Šluknovska.

Do projektu Příběhy našich 
sousedů, který se na Šluknovsku 
konal letos již podruhé, se zapo-
jilo celkem osm žákovských týmů 
z osmi základních škol. Pod ve-
dením svých učitelů zaznamenali 
pamětnická vyprávění žáci ze zá-
kladních škol v Krásné Lípě, Dolní 
Poustevně, Mikulášovicích, Dol-
ním Podluží, Šluknově, Varnsdor-
fu a z rumburských základních 
školách U Nemocnice a Tyršova.

V průběhu šesti měsíců žáci 
nejprve natáčeli vyprávění míst-
ních pamětníků a dohledávali 
dokumentární materiály k jejich 
příběhům. Ze shromážděných 
podkladů pak vytvořili vlastní do-
kumentární díla, která odborné  
i široké veřejnosti představí právě 
na slavnostní prezentaci 19. břez-
na.

Mezi pamětníky, jejichž osudy 
děti zpracovávaly, patří pan Mar-
tin Schulz, který žákům z Krásné 
Lípy přiblížil svou práci v rádiu 
Svobodná Evropa. Pan Jaromír 
Ulbrecht vyprávěl o svém dětství 
během druhé světové války, ale i o 
velmi úspěšném životě v emigraci. 
O emigraci si děti mohly vyslech-
nout také  vyprávění pana Jarosla-

va Šťastného, který jako houslista 
procestoval celý svět. Pan Werner 
Hentschel děti seznámil se zají-
mavou historií obce Liščí i s pová-
lečnými událostmi v našem kraji. 
O svém dětství za druhé světové 
války žákům pohovořila paní Věra 
Kyjovská. Tématu odsunu němec-
kých obyvatel a vysídlování po-
hraničí se věnovaly děti z Dolní 
Poustevny díky vyprávění pana 
Willibalda Kreibicha. Děti ze Šluk-
nova naslouchaly sourozencům 
Růženě Wienerové a Vladislavu 
Lahučkému o osídlování pohrani-
čí, ale i o následné kolektivizaci. 
Žáci z Varnsdorfu se vypravili za 
paní Bohumilou Loukovou, která 
jim mimo jiné přiblížila i strasti 
její rodiny v období druhé světo-

vé války a po roce 1948.
V rámci slavnostního podve-

čera odborná porota ve složení 
Ester Sadivová (historik), Jitka 
Čapková (pedagog), Marek Douša 
(novinář) posoudí zpracovaná do-
kumentární díla žáků i jejich pre-
zentace před publikem a nakonec 
z nich vybere tři vítězné projekty. 
Prezentace v Kulturním domě 
Střelnice v Rumburku je přístup-
ná veřejnosti.

Projekt Příběhy našich sousedů 
vznikl pod taktovkou Post Bellum 
a měst Šluknovského výběžku, 
konkrétně pak: Dolní Poustevny, 
Dolního Podluží, Šluknova, Miku-
lášovic, Rumburku, Varnsdorfu a 
Krásné Lípy.

     Lucie Syrovátková
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Výtvarná díla z Varnsdorfu potěší onkologické pacienty v Liberci

Z historie: Velká voda na Mandavě brala vše, co jí stálo v cestě…

Varnsdorf      Přivolejme s ja-
rem i naději. S tímto podtitulem 
pořádá liberecké Centrum Ame-
lie již 8. ročník Tulipánového 
měsíce, který připadá na měsíc 
březen. 

Amelie, z.s. je organizace, kte-
rá nabízí psychosociální pomoc 
pro onkologicky nemocné a jejich 
blízké. Mezi jejich aktivity patří 
nejen odborná pomoc, osvěta, 
ale i rozptýlení na onkologických 
ambulancích. Dobrovolníci také 
navštěvují pacienty na lůžkách a 
organizují společenské aktivity.

Tulipánový měsíc má za úkol se-
znamovat s potřebností psycho-
sociální pomoci pro onkologické 

pacienty a jejich rodiny, provádět 
osvětovou kampaň a aktivně vy-
jádřit účast nemocným. Aktivně 
například znamená zapojit se 
do výzvy a svými výtvarnými díly 
přispět k výzdobě onkologického 
oddělení. To si vzali za úkol žáci 
ZŠ Východní a děvčata z Kreativ-
ního klubu Domu dětí a mládeže  
Varnsdorf. Vytvořili krásné a ná-
padité obrázky tulipánů (ty má 
Amelie ve svém znaku), které 
poputovaly přímo do liberecké-
ho Centra Amelie. Vyzdobí se jimi 
prostory Komplexního onkologic-
kého centra Krajské nemocnice  
v Liberci. 

Vzkazují tím pacientům, kteří 

na tato místa pravidelně dochá-
zí, že na ně myslí a že ve svém 
trápení nejsou sami. Věřte, že 
prostory rozzářené rozkvetlými 

obrázky vykouzlí úsměv a dob-
rou náladu každému, kdo bo-
juje s těžkým onemocněním.          
                                    Barbora Hájková

Varnsdorf      Řeka Mandava, 
pramenící západně od Starých 
Křečan, protéká Rumburkem, 
za kterým překonává hranici do 
saského městečka Seifhenners- 
dorf, na jehož konci se vrací zpět 
do Čech, protéká Varnsdorfem a 
pokračuje dále do Německa, kde 
se v Žitavě po cestě dlouhé 41 
kilometrů vlévá do Lužické Nisy. 

Na pohled spíše klidná říčka, 
sevřená dnes vysokými břehy re-
gulovanými v letech 1904–1911, 
uměla v minulosti i zazlobit.

Uprostřed léta, 30. července 
1897, se v noci spustil prudký li-
ják. Od brzkých ranních hodin 
se plnily koryta příkopů a struh. 
Masa vody se valila do Manda-
vy. Blesková záplava kulminovala 
okolo deváté hodiny ráno a byla 
snad ještě vyšší než povodeň ze 
17. května roku 1887. 

Z říčky se stal téměř veletok.  
V několika místech dosahovala 
šířka Mandavy více než sta metrů 
a po Varnsdorfu vzniklo několik 
menších i větších jezer, přede-
vším okolo rybníku Valcha a také u 
domu obchodníka Albina Mattau-
cha (čp. 105), dále v okolí továren 
Löwinger & Glas (čp. 245), Josef 
Theisig (čp. 75), G. A. Fröhlich’s 
Sohn (čp. 497-499), Eduard Carl 
Bürger (čp. 491), Jungmichl’s Sohn 

(čp. 518-519), Julius Kreibich (čp. 
535), bratří Perutzové (čp. 1321) 
a u firem Franz Liebisch & Sohn a 
Johann Liebisch & Co. 

Vše, co stálo v cestě a nebylo 
dost pevné, voda odnesla. Mos-
tek u Theresie Gautschové (čp. 
41) a dvě lávky před mostem 
Union byly zcela zničené. Theißi-
gův most a několik dalších lávek 
muselo být uzavřeno. Došlo k 

zaplavení tkalcovny firmy Klein 
v 6. okrese na Kostelní ulici. Tu 
samozřejmě nezaplavila Man-
dava, ale jeden z jejích příto-
ků  - Karlovský potok. Poškození 
domů, cest a regulačních hrází 
na Mandavě bylo nemalé. Škody  
na městském majetku dosáhly  
14 000 zlatých, což bylo 28 000 
tehdejších korun a dnešních té-
měř 8 milionů.

V deset hodin ráno konečně 
ustal déšť. V poledne klesla hla-
dina vody o šedesát centimetrů 
a ve čtyři odpoledne již o metr. 
Podle vyjádření Hospodářské a 
průmyslové komory z Liberce to 
byla jedna z největších živelných 
pohrom ve Varnsdorfu za posled-
ních čtyřicet let, tedy od roku 
1857. 

Josef Rybánský

Velká voda na Mandavě brala vše, co jí stálo v cestě; foto archiv
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VZPOMÍNKA
Dne 12. února 

uplynulo 19 let od 
úmrtí mého dědeč-
ka Antonína Polca-
ra. Stále vzpomíná 
vnučka Šárka s ro-

dinou.

Dne 26. úno-
ra by se náš syn  
Pavel Šulc dožil 47 
let. Já mu však můžu 
jen kytici květů na 
hrob dát, s bolestí  

v srdci a slzami v očích mu sladký spá-
nek přát! Prosím známé a kamarády  
o vzpomínku na něj. Děkuji. Nešťast-
ná máma.

Dne 28. února to 
budou 2 roky, co nás 
navždy opustil pan 
Vladimír Kucer.  
S láskou stále vzpo-
mínají manželka 

Slávka, dcera Vlaďka, syn Míla s ro-
dinami a ostatní příbuzní.

Dne 4. března to budou dva roky, 
co nás opustili milovaný Karel Beran 
a milovaná Karolínka Beranová.  
S láskou stále vzpomínají maminka 
a babička Jířa, dcera a sestra Andy  
s rodinou, sestra a teta Jířa s rodi-
nou. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 27. února 
uplynulo 10 let od 
úmrtí MUDr. An-
tonína Ulricha.  
S láskou v srdci 
vzpomínají manžel-

ka Marta a dcery s rodinami.

SBĚRNÝ DVŮR
TS

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

   
29.02. - 01.03.2020  
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298

08.03.2020   
MUDr. Sudová Olga  
Fügnerova 600/12, Děčín I  
Tel. 412 513 989

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Svozy pytlového tříděného odpadu
5.3.2020 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Koupím zvětšovací přístroj na klasickou fotografii Opemus 5 
nebo 6, případně Magnifax 3a a 4. Tel. 607 925 023.

Pronájem bytu 2+1, 56,92 m2 + balkón, 1. NP, ul. Legií, Varns- 
dorf. Měs. nájem 5.000 Kč + 3.500 Kč záloha na služby (to-
pení, voda, plyn atd.) + elektřina psaná přímo na nájemníka. 
Kauce 3. měs. nájmy. Tel.: 735 231 860

Prodám 20 pytlů černého uhlí. Pytel 40 kg/120 Kč.  
Varnsdorf, tel.: 607 149 915

Dne 1. únorase v Krásné Lípě zaběhl pes – německý ov-
čák, čistě černý, čipovaný. Kdo ho viděl, ozvěte se, prosím,  
na tel.: 605 809 938, nebo e-mail: jesterka51@seznam.cz.

Maturanti z průmyslovky věnovali peníze 
pro hendikepované děti z MŠ Čtyřlístek

Varnsdorf       Na sv. Valentý-
na se konal první maturitní ples 
Střední průmyslové školy TOS 
Varnsdorf na Lidové zahradě 
ve Varnsdorfu, v rámci kterého 
maturanti uspořádali dražbu 
květin a výtěžek v celkové výši 
15 200 Kč pak studenti se svým 
třídním učitelem Jiřím Bajanem 
předali Mateřské škole Čtyřlís-
tek ve Varnsdorfu, do které do-
chází přes 30 hendikepovaných 
dětí z celého Šluknovského vý-
běžku. Jedná se o děti, které 
mají problémy s porozuměním 
řeči, mají sluchové, zrakové,  
tělesné i mentální postižení a 
jsou zde i děti s poruchou autis-
tického spektra.

Šest zástupcůmaturantů pře-
dalo při osobní návštěvě školky 
přímo do rukou paní ředitelce 
Veronice Strolené poukaz s vy-
draženou částkou. Děti jim za to 
poděkovaly krátkým a milým vy-
stoupením.
„Jsem	 rád,	 že	 kluci	 s	 nadše-

ním	 a	 ochotou	 souhlasili	 s	 návr-
hem	 udělat	 v	 rámci	 maturitního	
plesu	 i	 něco	 prospěšného,“ vy-
světluje třídní učitel Jiří Bajan a 
upřesňuje: „Formou	 držby	 květin	 
s	 divácky	 atraktivní	 promená-
dou	 se	 svými	 partnerkami	 –	 dív-
kami	 doslova	 nadchli	 přítomné	 
v	 sále	 a	 tím	 se	 podařilo	 vydra-
žit	 úctyhodnou	 částku.	 Samo-
zřejmě	 bych	 chtěl	 touto	 cestou	
poděkovat	 hlavně	 dárcům	 z	 řad	 
rodičů	 a	 zástupců	 firmy	 TOS,	 
kteří	 se	 dražby	 aktivně	 

finančně	zúčastnili.“
Na celé akci je zajímavé to, 

že se jednalo o třídu čistě chla-
peckou – na maturitním plesu 
byloošerpováno 21 studentů 
čtvrtého ročníku oboru Strojí-
renství a mechanik seřizovač – 
programátor CNC strojů. Jedná  
se o první maturitní ročník sou-
kromé střední školy, která byla 
zřízena firmou TOS Varnsdorf 
přímo v areálu firmy a její či- 
nnost byla zahájena v září roku  
2016, škola má3 maturitní  
i učňovské obory a vzdělávání  
se nese v duchu progresivního 

motta: „neumíš – naučíme Tě, 
nemůžeš – pomůžeme Ti“, ale 
také „nechceš – odejdi“.
„Děkujeme	studentům	SPŠ	TOS	

Varnsdorf	–	 třídy	4.SMS	za	výtě-
žek	 z	 vydražených	 květin.	 Peníze	
věnovali	handicapovaným	dětem	
a	budou	použity	na	nákup	speciá- 
lních	 pomůcek,“ poděkovala za 
mateřskou školu ředitelka Vero-
nika Strolená.

A nyní již zbývá jen dodat: Pře-
jeme maturantům hodně úspě-
chů v nadcházejícím zkouškovém 
období!

	 	 					Dana	Štefáčková

Maturanti předávají ředitelce MŠ poukaz v hodnotě 15 200 korun; foto archiv školy
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Varnsdorf          Tři zápasy, tři 
vítězství. Basketbalisté Slovanu  
Varnsdorfu zatím vládnou skupi-
ně o 7. - 12. místo v rámci Severo-
české ligy basketbalistů. 

Po vítězství v Děčíně nad junior- 
kou 66:60 přišly dva úspěchy na 
domácí palubovce. Ve třetím 
kole Slovan porazil Louny 91:83. 
Střelecky doslova explodoval Leh- 
roch, který nasázel soupeři 49 
bodů! Varnsdorf přitom v prů-
běhu druhé čtvrtiny ztrácel až 15 
bodů, vždy se ale dokázal vrátit 
do zápasu. O osudu utkání roz-
hodla poslední čtvrtina. Louny 
se začaly střelecky trápit, Varns- 
dorf poslední část zápasu vyhrál  
24:9 a získal do tabulky cenné dva 
body. 

Letošní druhé domácí utkání 
mužů přišla shlédnout asi stovka 
diváků. Roudničtí se k utkání dosta-
vili pouze v šesti hráčích. Rychlou 
hrou, i přes řadu neproměněných 
podkošových šancí, se podařilo 
získat dostatečné vedení. Do utká-

ní tak mohli zasáhnout všichni hrá-
či.Malou kaňkou na vítězství bylo 
zranění Vašuta, který po úderu lok- 
tem utrpěl otřes mozku, a z palu-

bovky ho musela odvézt až sanitka. 
Naštěstí vyšetření dopadla dobře a  
Vašut bude jistě brzy opět na pa-
lubovce.

Výsledky mládeže (U17): TJ Slo-
van Varnsdorf 88:62 BŠ Tygři Pra-
ha B, TJ Slovan Varnsdorf 80:44 BK 
Kralupy Junior.                          Redakce

Basketbalisté si připsali tři vítězství a ve skupině drží první místo; foto Ivo Šafus

Luhačovice         Sálovkáři Fut-
salu Varnsdorf a Veteráns Že-
lenice mají za sebou účast na 
Národním finále poháru České 
federace sálového fotbalu. Ús-
tecký kraj oba týmy reprezento-
valy velmi dobře. 

Ačkoliv oba týmy nepředvedly 
v dalekých Luhačovicích vůbec 
špatné výkony, do souboje o me-

daile nepostoupily. Oba skončily 
ve svých skupinách na třetích mís-
tech. Jelikož se o konečné umístě-
ní nehrálo, podělil se Varnsdorf se 
Želenicemi o konečné páté místo.

Poměrně těžkou skupinu měl 
právě Varnsdorf, který odehrál 
tři velmi dobré zápasy. Se zis-
kem dvou bodů ale skončil právě 
až třetí. „Bohužel	 jsme	 věděli,	 že	

budeme	 lepit	 sestavu.	 Hned	 prv-
ní	 zápas	 nás	 čekal	 destinásobný	
vítěz	Českého	poháru	tým	Chem-
comex	 Praha.	 Ještě	 čtyři	 minu-
ty	 před	 koncem	 jsme	 vedli	 2:1,	 
v	 závěru	 ale	 díky	 zkušenostem	 a	
široké	lavičce	otočil	soupeř	na	2:3.	
Pak	jsme	za	stavu	2:2	proti	Větřní	
kopali	 penalty,	 tam	 náš	 podržel	
brankář	 Langer	 a	 my	 vybojovali	

dva	 body.	 Pak	 jsme	 těsně	 pro-
hráli	 1:2	 s	Moravskou	 Třebovou.	
Naše	 umístění	 a	 vystoupení	 na	
turnaji	 beru	 jako	 úspěch.	 Je	 po-
třeba	poděkovat	všem	hráčům	za	 
jejich	předvedené	výkony.	Ukázali,	
že	 se	mohou	 rovnat	 se	 špičkou,“ 
uvedl za realizační tým Luboš Re-
lich.

                        Redakce

Varnsdorf      Šachisté TJ Slo-
vanu Varnsdorf mají za sebou 
náročný únorový program. Šes-
tičlenné družstvo starších žáků 
navíc dosáhlo historického úspě-
chu.

V posledních dvou kolech Kraj-
ského přeboru (KP), která se do-
hrávala v DDM Varnsdorf, šes-
tičlenné družstvo starších žáků ve 
svých zápasech zvítězilo. Nejdříve 
porazilo nejtěsnějším možným 
výsledkem TJ Bižuterii Jablonec 
(3,5 : 2,5) a následně družstvo 
ŠK ZIKUDA Turnov (4,5 : 1,5). 
Celkově to znamená 2. místo a 
vylepšení nejlepšího výsledku ze 

sezóny 2017/2018, ve které skon-
čilo třetí. Vítězem KP a postupují-
cím do I. ligy se stalo družstvo TJ 
Desko Liberec, které skončilo na 
1. místě před naším družstvem 
při stejném bodovém zisku díky 
podstatně lepšímu skóre.Tým 
hrál v základním složení Michal 
Papoušek, Matyáš Hrazdira, Ma-
těj Hejný, Marcel Locker, Zdeněk 
Bidrman a Jakub Sikora. V dohráv-
kách nastoupila místo Lockera 
Ema Rosová. Třetí místo obsadilo 
družstvo ŠK ZIKUDA Turnov.

Náročný šachový program po-
kračoval také v Litoměřicích, kde 
se konala GP Ústeckého krajského 

šachového svazu. Z šestice varns- 
dorfských hráčů se nejlépe vedlo 
v kategorii mladších žáků Jaku-
bovi Sikorovi, který se umístil na 
třetí pozici za zisk 5 bodů ze sedmi 
partií. Stejně bodů uhráli i Zdeněk 
Bidrman a Vojtěch Hrazdira, po-
mocné hodnocení jim přisoudilo 
5. a 6. příčku. Všichni tři však pro-
kázali, že mají daleko na víc a jsou 
pro Varnsdorf velkým příslibem.

V kategorii starších žáků obsa-
dil Matyáš Hrazdira 6. místo, když 
získal také pět bodů.Turnaje se zú-
častnilo 93 hráčů.

Čtyři domácí hráči také ode-
hráli mezinárodní turnaj v polské 

Bogatynyi. Mezi 92 účastníky, z 
nichž bylo mnoho dospělých a 
zkušených, se rozhodně neztratili. 
Nejlépe dopadl Matyáš Hrazdira, 
který v elitní kategorii obsadil 5. 
místo. V nejpočetněji obsazené 
kategorii B skončil Zdeněk Bidr-
man na 7. místě, Sofie Graus-
gruberová 8. a Jakub Sikora na 
9. místě. Všichni uhráli nadprů-
měrné výsledky. Českou výpravu 
ještě doplnili hráči ŠK Česká Lípa  
Martin Habenicht, který byl  
v elitní skupině 3. a Iegor Frant-
sev, který kategorii B vyhrál bez 
jediné porážky.

                      TJ Slovan Varnsdorf - šachy



6 
K

č- 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. Nevy-
žádané 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 27. února 2020. Příští číslo vyjde 12. března 2020. Redakční uzávěrka 2. března 2020.

Fotbalistům se v únoru dařilo, stále ale hledají stopera

Atletika: Z Krajských přeborů družstev bronzové medaile

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 40

Varnsdorf    Zimní přípra-
va druholigových fotbalistů 
FK Varnsdorf pomalu finišuje.  
V únoru se svěřencům Davida 
Oulehly dařilo i výsledkově.V 
rozmezí jednoho týdne totiž 
hned třikrát vyhráli.

V Břízkách nejprve porazili Jab-
lonec nad Nisou B, vedoucí tým 
jedné z třetiligových skupin, 3:2. 
Pak si v Satalicích vyšlápli na pražs- 
kou Duklu, kterou porazili jasně 
5:1. „Jsem	 spokojený.	 Podle	 mě	
kluci	 odehráli	 dobrý	 zápas.	 Hráli	
rychle,	 vytvořili	 si	 hodně	 příle-
žitostí.	 Ve	 druhé	 půli	 náš	 výkon	
gradoval,	měli	 jsme	dobrý	pohyb	
a	hodně	šancí.	Na	druhou	stranu	
jsme	 stejně	 byli	 málo	 efektivní,	
bylo	tam	daleko	více	šancí.	Přesto	
musím	kluky	za	předvedený	výkon	
proti	Dukle	pochválit,“ jasně pro-
hlásil trenér David Oulehla. 

Proti rezervě prvoligového Li-
berce se Varnsdorf představil 
vlastním fanouškům. Na umělé 
trávě sice vyhrál 4:2, trenér Ou-
lehla měl ale ke spokojenosti da-

leko. „Prvních	 dvacet	minut	 bylo	
podle	 našich	 představ.	 Dali	 jsme	
dvě	branky,	hráli	 rychle	a	 v	 tem-
pu,“ pochvaloval si vstup do zá-
pasu varnsdorfský trenér David 
Oulehla. Jenže ještě do poločasu 
Varnsdorf o svůj náskok přišel. Li-
berecká rezerva během 14 minut 
vyrovnala. „Kluci	 povolili.	 Hráli	
jsme	 pomalu,	 na	 přílišné	 riziko.	
A	 soupeř	 nás	 dvakrát	 potrestal.	

Liberec	hrál	dobře,	začal	více	bě-
hat,	tady	se	mi	náš	výkon	nelíbil,“	
kroutil Oulehla hlavou.Po změně 
stran se ale během pěti minut tre-
fili Micovčák s Ondráčkem a pod-
trhli tak výhru 4:2. „Sice	jsme	dali	
dvě	branky	a	rozhodli,	ale	bylo	to	
hodně	kostrbaté.	Nebylo	to	pros-
tě	ono.	Po	celý	zápas	se	mi	vůbec	
nelíbila	hra	defenzivní	řady.	Tohle	
by	na	druhou	ligu	rozhodně	nesta-

čilo,“ zlobil se Oulehla.
Ten v zápase postrádal Rud-

nytskyyho (nemoc) a Lehoczkiho 
(lehce nakopnutý nárt). Naopak 
se na hřišti objevil exotický fotba-
lista původem z Mali. „Christopher	
Kalla	je	tady	na	zkoušku	na	dopo-
ručení	pana	Gabriela.	Je	to	krajní	
záložník.	 Působil	 v	 Luhačovicích,	
ve	Francii	a	USA.	Máme	týden	na	
to,	abychom	přivedli	stopera,	pro-
tože	na	tomto	postu	máme	prostě	
díru.	Odchodem	Ngimbiho	tam	vi-
díme	velkou	slabinu.	Obranná	hra	
se	mi	teď	vůbec	nelíbila	-	z	pohle-
du	spolupráce,	zajišťování,	komu-
nikace.	 To	 je	 aktuálně	 záležitost,	
která	nás	trochu	trápí.	Tohle	pros-
tě	musíme	zlepšit,“	dodal Oulehla.

Další utkání sehráli varnsdorfš-
tí fotbalisté ve středu 19. února, 
kdy na umělé trávě přivítali FC 
Slovan Velvary. Utkání nakonec 
skončilo 1:0 z pohledu domá-
cích. O víkendu pak do Kotliny 
zavítali Přepeře. Utkání vyznělo 
lépe pro domácí poměrem 3:1.                        
                                                Redakce

Varnsdorfští fotbalisté se poprvé představili doma. Porazili Liberec B 4:2; foto Tomáš Secký

Varnsdorfským atletům se dařilo, přivezli bronzové medaile; foto Zuzana Zajíčková

Varnsdorf  Atletická halo-
vá sezóna je v plném proudu. 
Vrcholem jsou vždy měsíce 
leden a únor, kdy probíhají  
krajské přebory a také mistrov-
ství republiky všech věkových 
kategorií. 

Prvním závodem, kterého se 
letos atleti zúčastnili, byly Krajs- 
ké přebory čtyřčlenných družs- 
tev Libereckého kraje nejmlad-
ších a mladších žáků ve víceboji. 
Varnsdorfský klub měl v každé 
kategorii po jednom týmu. Skvě-
lého umístění dosáhli mladší žáci 
ve složení M. Košín, D. Čepelík, 
V. Šelmeci a Š. Haufert. Chlapci 
skončili na 3. místě. 

Stejného umístění dosáhlo  
i družstvo nejmladších žáků – O. 
Zajíček, M. Hanzalík, L. Burda a 
A. Kroupová, kde jednoho z kluků 
nahradila dívka, i přesto vystou-
pali na stupně vítězů. Po zranění 
jednoho ze závodníků běželi zá-
věrečnou chlapeckou štafetu dvě 

dívky a dva chlapci. Tato štafeta 
skončila druhá ze všech chla-
peckých štafet. Na pěkném 4. 
místě skončily nejmladší žákyně 
(L. Drunecká, P. Poncerová, A. 
Košínová a G. Čepeláková), které  
se popraly s dalšími 14 dívčími 
družstvy. 

V sobotu 1. února se kona-
ly Krajské přebory jednotlivců 

dorostu a juniorů. Na start se 
postavila Anna Dubovecká a Ši-
mon Vencl (200 m, koule). Stří-
brnou medaili vybojovala Anna 
v koulařském sektoru vrhem 
dlouhým 10,87 m. Na trati 200 
m výrazně posunula svůj osob-
ní rekord. Velkým překvapením  
byla bronzová příčka Šimona 
Vencla v běhu na 200 m s časem 

25,20 s, a také postup do finále ve 
vrhu koulí 5 kg. Šimon si v obou 
disciplínách vylepšil svá osobní 
maxima. 

Dalšími závody s účastí varns- 
dorfských sportovců byly Krajské 
přebory starších žáků a žákyň  
v neděli 2. února. Těch se zúčast-
nili J. Tomašov, T. Müller a M. 
Klaus. Tomašov skončil v běhu 
na 300 m na 6. místě a v běhu 
na 150 m na 8. místě. Müller si 
na trati dlouhé 1500 m doběhl 
pro 6. místo a Klaus pro 8. místo.  
V neděli 16. února se v jablonec-
ké hale utkali mladší žáci a žákyně  
v krajských přeborech. Nejlep-
šího výsledku dosáhl Čepelík, 
ve vrhu koulí obsadil 4. místo a 
v běhu na 60 m 5. místo. V kou-
lařském sektoru ještě závodi-
li Košín - 6 místo a Haufert - 7. 
místo. Z děvčat se na start po-
stavila pouze Bondorová, která  
v dálce skončila na 8. místě.

       Zuzana Zajíčková


