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Město plánuje postavit novou moderní mateřskou školu
Varnsdorf
V Západní ulici
vyroste zcela nová moderní mateřská škola pro padesát dětí.
Radnice navíc uspěla s žádostí
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu
ve výši téměř šedesát milionů
korun.
Bezesporu největší investiční
akcí letošního roku bude zahájení
výstavby nové moderní mateřské
školy v Západní ulici ve Varnsdorfu. Ta bude vystavěna naproti ZŠ
Edisonova v místě přístupové
cesty do výměníku centralizovaného zásobování teplem. Součástí projektu je i demolice nevzhledného, dnes již z velké části
nepoužívaného, výměníku. Po
demolici zůstane jen jeho nejnutnější část.
Radnice už má zpracovanou
projektovou dokumentaci včetně vizualizací. Tu měla na starost
místní společnost RG architects
studio s.r.o. „Naší snahou však
bylo navrhnout barák v souladu
s dnešními technologiemi a principy stavění, spojenými s úsporami energií a hospodaření s vodou. Objekt školky bude napojen
na tepelnou soustavu CZT města
Varnsdorf, přičemž vytápění bude
zajišťováno podlahovým vytápěním. Vnitřní klima školky bude
zajišťováno řízeným větráním s rekuperací a chladícími jednotkami.
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Vizualizace. V Západní ulici ve Varnsdorfu vyroste nová moderní školka; foto RG architects studio s.r.o.

Rozvody elektroinstalace jsou řešeny formou tzv. inteligentní elektroinstalace s LED svítidly, přičemž
na střeše školky jsou instalovány
fotovoltaické panely. Zastřešení
školky je navrženo formou tzv. zelené střechy, jenž svoji navrženou
skladbou jednak zvyšuje vlastní životnost střechy, ale i spoří energie
za vytápění, zadržují vodu a snižují množství CO2 a teplého vzduchu v letních měsících. Dešťová
voda ze střech je pak svedena do
akumulačních nádrží, ze kterých
bude voda využívána pro závlahu
zahrady pomocí automatického
závlahového systému. Ve fasádách školky budou osazena bezrámová okna s tepelně izolačním
zasklením a vnitřními roletami
zabraňujícími spolu s přetaženými střechami přehřívání vnitřních
prostorů školky v letních měsících.
Všechny podhledy jsou pak řešeny
jako akustické.
Interiéry školky jsou pak navrženy jako neutrální prostředí
v kombinaci světle šedé podlahy
z přírodního Marmolea, světlých
javorových dýh a bílých ploch a

výmaleb, jenž pak ve svém výsledku nechá vyniknout jednotlivým
barevným akcentům herních prvků, ale i přilehlé zahrady s břízkami a kvetoucími sakurami, která
se díky bezrámovému zasklení
stává součástí interiérů,“ popsal
školku po technické stránce Radomír Grafek. Na mateřskou školu naváže také rozlehlá zahrada.
„Zahrada je od prvopočátku jednou z hlavních priorit našeho návrhu, jelikož se ve svých návrzích
snažím o to, aby se okolní příroda
stala součástí vnitřních prostorů
interiérů a uživatelé tak měl pocit,
že jsou její součástí. Na projektu
zahrady jsem proto spolupracoval s místní architektkou Jaruškou
Křivohlavou, přičemž vlastní koncept zahrady, ale i veřejný prostor
před školkou vychází z jednoduchých principů, vycházejících jak
z vlastního půdorysu školky, tvaru
pozemku, orientace ke světovým
stranám, ale i výhledům do okolního prostředí a krajiny. V přilehlé
zahradě a veřejném prostoru před
školkou se tak objevují elipsovité
ostrůvky osázené okrasnými tra-

vinami v kombinaci s břízkami a
kvetoucími sakurami, doplněnými
o veřejný mobiliář a herní prvky
s pískovišti,“ dodal Grafek.
Náklady na výstavbu mateřské školy, jež by měla do dvou
let stát, se odhadují na zhruba
osmdesát milionů korun s tím,
že téměř šedesát milionů získá
Varnsdorf z úspěšné žádosti o dotaci. Do nové školky se přesunou
pavilony z MŠ Čtyřlístek, které
jsou v nevyhovujícím stavu. Na
současné adrese školky (Nezvalova ulice) zůstane pouze vila
s oddělením pro děti s postižením, vadami řeči a poruchou autistického spektra.
Město připravuje podklady pro
vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele stavby. Ještě v letošním roce by měly začít první stavební práce.
		

Tomáš Secký
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Rada města Varnsdorf: Dva měsíce ve funkci
Varnsdorf
Nové vedení
města zahájilo svou činnost na
radnici základním seznámením
se se všemi agendami městského úřadu, došlo k rozdělení na
spravované gesce mezi starostu
a místostarosty.
Nejdůležitějším aspektem prvních kroků bylo seznámení se
s rozpracovanými a připravovanými akcemi jednotlivých odborů a
po projednání a řadě konzultací
úprava a předložení rozpočtu na
rok 2020. Po schválení rozpočtu
se bezodkladně rozjela příprava
největších investic, které mnohdy
budou přesahovat do roku 2021.
Dále byla zahájena příprava výbě-

rových řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
a v neposlední řadě se nové vedení zajímá o rozpracované dotační
akce a nastavení jejich podmínek.
Cílem nového vedení města je
nastolit absolutně transparentní
způsoby řízení, dodržování zákonných postupů, respektování
nadřízených institucí a vždy rozhodovat ve prospěch města s péčí
řádného hospodáře. Snažíme se
vypořádat s rozjetými a již zahájenými akcemi, kde po posouzení
a bližším seznámení s genezí určitých projektů lze konstatovat nekoncepční, chaotické řízení, které
v konečném důsledku může způ-

sobit městu budoucí problémy
v podobě nevýhodných finančních závazků, krácení přislíbených
dotací či problémy s administrací
projektů. Při závěrečné bilanci
můžeme přijít na to, že některé realizované dotační akce jsou
pro město nepotřebné a budou
město několik let zatěžovat svojí
udržitelností a náklady s tím spojenými.
Na základě výše uvedených faktů i s ohledem na trestní stíhání
bývalého vedení je zřejmé, že je
zapotřebí prověřit i ostatní probíhající procesy a zakázky realizované bývalým vedením. Proto se
Rada města Varnsdorf na svém

prvním zasedání v nové sestavě
rozhodla zadat nezávislý forenzní audit, který pomůže novému
vedení prověřit předchozí hospodaření. Další kroky vedení města
a Rady města Varnsdorf budou
činěny na základě výsledků provedeného forenzního auditu.
Dále nová Rada města ukončila
spolupráci s právní firmou spojenou
s radarovou kauzou a vypověděla
veškeré její další spolupráce s městem. Rovněž ukončila spolupráci
s dotačně poradenskými agenturami, které dlouhodobě spolupracovaly s minulým vedením bez výběrových řízení.
Za Radu města
Varnsdorf

Finanční správa: Daňové přiznání lze podat o 3 měsíce déle
Varnsdorf
Finanční správa
ruší výjezdy pracovníků do obcí
i původně ohlášené rozšířené
úřední hodiny finančních úřadů,
které byly plánovány na období
23.3. – 1.4.2020. Tato omezení
však budou veřejnosti kompenzována opatřeními Ministerstva
financí.

Plánovaný výjezd pracovníků
Finanční správy do Varnsdorfu se
v souvislosti s koronavirem zrušil.
Ministerstvo financí však přijalo
některá opatření. Zavedlo plošné
prominutí pokuty za opožděné
podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a
úroku z prodlení, a to nejdéle do

1. července 2020. Fakticky bude
tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani
z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce
později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koro-

navirem, nejdéle do 1. července
2020.
Hlavním cílem je zamezit
na finančních úřadech, resp.
na poštách koncentraci fyzických
osob, které nemají povinnost činit
podání daňového přiznání elektronicky.
		

Tomáš Secký

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
15.2.2020 v 15:20 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf byla telefonicky oznámena RZS Ústí nad Labem aktivace defibrilátoru v ulici Křižíkova,
kde se má nacházet starší žena
se zástavou srdce. Na místo byla
ihned vyslána hlídka městské policie s AED. Vyslaní strážníci na
místě okamžitě započali s resuscitací ženy a udrželi ji při životních
funkcích až do příjezdu sanitky
RZS. Následně pomohli zdravotníkům s naložením ženy do sanitky,
která jí odvezla k dalšímu vyšetření do nemocnice.
22.2.2020 v 11:40 hod.
Od občanky města bylo oznámeno, že se nachází v ulici Smetanova před domem své maminky a
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zdravotníky. Po otevření bytu byla
žena naložena do sanitky a převezena do nemocnice k dalšímu
vyšetření.
27.2.2020 v 11:20 hod.
Se na služebnu Městské policie
Varnsdorf dostavil občan města
a odevzdal klíče od vozidla, které
uviděl zastrčené v zámku u zadních dveří automobilu. Strážníky
byla zjištěna registrační značka vozu a následně za pomoci
Obvodního oddělení Policie ČR
byla zjištěna majitelka vozidla,
která si pro klíče od svého auta
Ilustrační foto, Městská policie Varnsdorf; foto miw.cz
přišla na služebnu městské polinemůže se na ní dozvonit ani do- byla ihned vyslána hlídka měst- cie. Pozornému občanovi děkubouchat. Mamince je hodně přes ské policie, která po zjištění všech jeme.
osmdesát let a ona má strach, skutečností přivolala hasiče k oteMartin Špička
aby se jí něco nestalo. Na místo vření bytu. Následně i Policii ČR a
velitel městské policie
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Investičních akcí nás čeká více než dost, práce jsou v plném proudu
Varnsdorf Vážení spoluobčané, dovolte mi pár slov k aktuálním investičním akcím, které
v našem městě probíhají, nebo
jsou v přípravě. Je jich opravdu
dost.
Na úseku pozemních komunikací probíhají běžné opravy a zimní
údržba, která i přes letošní teplou
zimu znamená zahájení čištění od
posypových hmot, čištění kanalizačních vpustí, údržbu propustí
atd. Investiční akce „Revitalizace
ul. Karlova“, která byla zahájena
na konci minulého roku, mohla
díky dobrému počasí probíhat
bez přerušení a ukončení stavebních prací. Dokončení se předpokládá koncem dubna 2020. Dále
se město podílí na koordinaci
akcí společností SVS a.s. a RWE
v ulicích Legií a Východní, kde probíhají práce na „položení nového
potrubí splaškové kanalizace a
vodovodu“. V ulici Legií dojde i
k „rekonstrukci plynovodu“. Město se zároveň finančně účastní na
obnově povrchu, tak aby asfaltový kryt vozovky byl v celé šíři komunikací. V ulici Tyršova dochází
k přípravě před stavbou nového
chodníku a osvětlení, připravuje
se výběrové řízení (VŘ) na kompletní rekonstrukci ulice Jarošova po opravě plynovodu, ostatní

celoplošné opravy komunikací a
chodníků přijdou na řadu po uzavření VŘ a schvalovacích procesů.
Ve spolupráci s Povodím Ohře
je vybrán dodavatel „nové lávky
přes Mandavu“ v ulici Dolní Nábřeží. Dokončení a zprovoznění
lávky závisí na postupu prací při
opravách nábřežních zdí Mandavy.
V přípravě je několik „projektových dokumentací na nová parkoviště“.
V oblasti veřejného osvětlení
se opět díky mírné zimě podařilo řadu rozpracovaných akcí
z loňského roku dokončit a bez
přerušení, na základě odsouhlasení nových akcí v Radě města, se zahájila výměna kabeláže
a osvětlovacích bodů v ulicích
Hřbitovní, Husova, Nádražní, Plavecká a Tyršova.
„Rekonstrukce suterénu a výstavba stravovacího provozu
Nemocnice Varnsdorf“, zahájená v minulosti, běží dle smlouvy
o dílo. V nemocnici probíhá dále
rozsáhlá výměna elektroinstalace
spočívající v kompletní výměně
rozvodny“ a dále bude vyhlášeno
VŘ na nový náhradní zdroj (generátor) potřebný pro zajištění
provozu při výpadcích proudu a
krizových situacích.

Během března dojde k předání staveniště na akci „Stavba
splaškové kanalizace ulice P. Bezruče“ s termínem dokončení do
30.6.2020. V Poliklinice č. p. 2060
dochází k zahájení prací na výměně starého výtahu, po zracování
projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení budou
moci pacienti již v brzké době využívat zbrusu nový výtah.
V červeném kostele došlo k dokončení repase dřevěných ochozů
a další opravy budou pokračovat v
souladu se schválenými opravami
dle rozpočtu na rok 2020.
Na sportovištích opět dochází k běžné údržbě a přípravě na
letní sezónu. Na zimním stadionu
dojde během letní přestávky k
výstavbě nové šatny včetně potřebného zázemí. V plaveckém
bazénu se v prvních měsících
roku podařilo vyměnit elektronické prvky měření a regulace spojené s ohřevem bazénové vody.
Dne 4.3.2020 došlo k předání
stavby s názvem „Sociální bydlení Žitavská“, kdy rekonstrukcí 17
městských bytů dojde k zajištění
sociálního bydlení pro vyjmenované skupiny sociálně znevýhodněných občanů města.
Ve druhé polovině března
dojde na základě rozhodnutí

zastupitelstva k zahájení stavebních prací na „zateplení
obvodového pláště bytových
domů č.p. 2740 a 2741“. Práce
by měly být dokončeny ke konci
roku 2020.
Město v uplynulých dvou měsících vyhlásilo řadu výběrových
řízení na dodavatele stavebních
prací a služeb. Nejzajímavější
jsou řízení na dodavatele stavby
„Sběrný dvůr Varnsdorf“, s termínem odevzdání nabídek koncem
března, nebo výběrové řízení na
zajištění havarijních stavů střech
městských objektů či výběrové řízení na zajištění odstraňovaní havarijních stavů na elektroinstalaci
a plynoinstalaci městských budov.
Z výčtu akcí, které se realizují či jsou v přípravných fázích
před realizací v těchto dnech,
je zřejmé, že o pracovním vytížení všech členů nového vedení
města a radních není pochyb.
Svůj nemalý podíl na městských
investičních akcích mají i aktivní
zastupitelé, pracovníci městských
organizací a organizačních složek, ale především zaměstnanci
jednotlivých odborů úřadu. Vám
všem děkujeme za výbornou spolupráci.
Ladislava Křížová
místostarostka

Varnsdorfská radnice se připojila k akci Vlajka pro Tibet
Varnsdorf
Na budově radnice visela v úterý 10. března
2020 tibetská vlajka.
Město se tak po dlouhých letech připojilo k akci Vlajka pro
Tibet, kterou si lidé na celém světě připomněli 61. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci. Povstání si vyžádalo více než 80 000
lidských životů.
Nejméně po dvanácti letech
se tak Varnsdorf připojil k dalším
844 obcím v České republice,
které se do akce zapojily. „O vyvěšení vlajky rozhoduje každý rok
rada města. Až letos se to povedlo
schválit,“ řekl starosta města Roland Solloch.
Kampaň Vlajka pro Tibet
vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala Varnsdorf se připojil ke kampani Vlajka pro Tibet; foto Tomáš Secký
se jednou z nejvýznamnějších
symbolických akcí vyjadřujících nejen Tibeťanů. Česká repub- pravidelně od roku 1996, kdy čtyři česká města.
podporu ochrany lidských práv lika se ke kampani připojuje tibetskou vlajku vyvěsila první

Tomáš Secký
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COVID-19: Ve Varnsdorfu zasedal krizový štáb
Varnsdorf
Dopoledne
v pátek třináctého zasedal krizový štáb ORP Varnsdorf, který se na svém jednání věnoval opatřením, která vychází
z nouzového stavu, jenž byl vyhlášen ve čtvrtek 12. března
ve 14.00 hodin pro celou Českou
republiku.
S ohledem na vyhlášení nouzového stavu došlo také během
čtvrtka 12. března k okamžitému uzavření Městského divadla
Varnsdorf, Městské knihovny
Varnsdorf, Informačního centra Varnsdorf, DDM Varnsdorf a
všech sportovišť (zimní stadion,
fotbalový stadion, plavecký bazén, sportovní hala i venkovní
hřiště). Zakoupené vstupenky
na divadelní představení zůstávají v platnosti. Městské divadlo
Varnsdorf bude o náhradních
termínech informovat podle vývoje situace. Od 4. března je také
platný zákaz návštěv na oddělení
LDN v Nemocnici Varnsdorf až
do odvolání. Březnové zasedání
Zastupitelstva města Varnsdorf se
přesouvá na duben. O přesném
termínu vás budeme včas informovat.

koho, kdo by o takovou službu stál, prosíme, kontaktujte
naše skauty: Romana Cupalová,
tel.: +420 775 181 283, email:
romana.cupalova@seznam.cz
a Jakub Solloch, tel.: +420 720
979 122, email: jakubsolloch@
seznam.cz.
Velké poděkování patří skautskému středisku Lužan Varnsdorf
za ochotu spolupráce a pomoc.

Po vyhlášení nouzového stavu zasedal ve Varnsdorfu krizový štáb; foto Tomáš Secký

Skauti pomohou seniorům
Město Varnsdorf je v souvislosti
s šířením koronaviru v České republice v úzkém kontaktu s místním skautským oddílem Lužan
Varnsdorf, který nabídne pomoc
seniorům.
Seniorům se nedoporučuje
navštěvovat místa s vyšší koncentrací osob. Mezi tato místa
patří právě i supermarkety, pošty či úřad. Starosta města Varnsdorf Roland Solloch proto oslovil
místní skautský oddíl s prosbou o
pomoc.
„Stále přemýšlím, jakým způsobem pomoci nejvíce ohroženým

skupinám našich občanů (seniorům a chronicky nemocným).
Oslovil jsem proto naše varnsdorfské skauty s dotazem o dobrovolnou pomoc v této činnosti. Pokud
patříte do ohrožené skupiny a dostali byste se do nouze, co se týče
nákupů, donášky léků a jiných základních potřeb, jsou varnsdorfští skauti ochotni poskytnout pomoc,“ řekl Solloch. „Pokud byste
se sami chtěli zapojit nebo přispět
jinou formou pomoci, dveře jsou
otevřené. Kontaktujte mne na
emailu roland.solloch@varnsdorf.
cz,“ dodal.
Pokud máte v svém okolí ně-

Vláda omezila volný pohyb
osob
Vláda České republiky vyhlásila
s účinností od půlnoci z neděle
(15.03.2020) na pondělí a s platností do 24. března do šesté hodiny ranní omezení volného pohybu
osob na území České republiky.
Vyvarujte se zbytečnému pohybu
na veřejnosti mezi lidmi. Apelujeme na všechny občany, aby v případě, že musí na veřejnost, nosili
roušky a další ochranné pomůcky.
V pátek 20. března 2020 nebyl
ve Šluknovském výběžku evidován případ nakažení koronavirem.
(pozn. redakce – čísla jsou uvedena v době uzávěrky. Mezi tiskem
a distribucí novin je několik dní
prodleva, čísla se mohou aktuálně lišit.)
Ven pouze v rouškách
Vláda České republiky schválila zákaz vycházení na veřejnost
bez zakrytých úst a nosu. Použít
lze roušky, respirátory, doma šité
roušky či například šátek. Toto
nařízení začalo platit o půlnoci ze
středy na čtvrtek (19.03.2020).
Ještě před celostátním vyhlášení
toto opatření zaváděly jednotlivé
kraje České republiky.
Další snahou, jak zamezit nebo
zpomalit šíření koronaviru jsou
otevírací hodiny týkající se nákupu potravin pro seniory. Do
obchodů mohou mezi 07.00 až
09.00 hodinou pouze lidé starší
65 let. To platí i pro lékárny a drogerie.
Tomáš Secký
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Rozhovor s Jitkou Hájkovou, majitelkou Květinářství Jitka
Varnsdorf
Květinářství Jitka na Národní ulici ve Varnsdorfu asi většina našich čtenářů zná.
Obchod už funguje necelé čtyři
roky a my jsme pro vás připravili
rozhovor s jeho majitelkou, dvaatřicetiletou Jitkou Hájkovou.
Ta nám prozradila, jaké byly
začátky podnikání, co všechno
z květin dokáže vytvořit a na co
všechno se má připravit budoucí
nevěsta, která si přijde do květinářství domluvit květinovou výzdobu své svatby.
Ve Varnsdorfu je přeci jen více
obchodů s květinami, tudíž nějaká konkurence tady je.
Ano, jsou tu květinářství, které
mi mohou konkurovat, ale mohu
říci, že jsem s většinou z nich zadobře. Vždy, když jsem potřebovala, mi poradili, nebo dokonce
pomohli a já se jim to snažím
vracet. Chovám k nim respekt
v tom, co dokázali. V mém květinářství se snažím mít osobitý přístup
k zákazníkům, omladit sortiment
i vazbu květin.
Proč jste se tedy rozhodla květinářství otevřít?
Byl to spíš osud, kdo rozhodl za
mě. Květinářství jsem převzala po
paní Jarušce Čapuchové, která nešťastnou náhodou upadla a vážně
se zranila. U Jarušky jsem vypomáhala asi čtyři roky, kdy mě školila a dávala dobré rady, jak nejlépe uvázat kytice. Je a bude můj
velký vzor, nejen co se týká práce
s květinami, ale i jako člověk, který dokázal vybudovat jméno mezi
floristy. Převzala jsem vlastně hotové květinářství, které má svou
historii. Snažím se pokračovat
tak, aby na mě mohla být pyšná.
Jeden z důvodů přijmout nabídku
převzít květinářství bylo jisté poselství o lepší nabídku pro občany
Varnsdorfu a teď už můžu říci i celého Šluknovského výběžku.
Kolik času jste musela vynaložit na to, aby se obchod „rozjel“?
Čas, tak ten jsem opravdu věnovala snad všechen obchodu, i
když jsem doma měla devítiměsíčního chlapečka. Naštěstí mám
skvělou oporu v rodině, bez které
bych tohle nedokázala. Největ-

Jitka Hájková, majitelka Květinářství Jitka na Národní ulici; foto archiv J. Hájkové

ší oříšek byl, kde obchod otevřít.
Po několika prohlídkách prostorů
k pronájmu jsme se pak na konec
s přítelem rozhodli pro toto místo
na Národní ulici, jen o pár metrů
dál, než byl původní obchod paní
Čapuchové, kde mi nebylo umožněno majitelem dále pobývat.
Sice si lidé nemohli zvyknout, že
jsem trochu „z ruky“, ale naopak
jsem oslovila úplně novou klientelu z druhé strany města.
Nabízíte něco jiného oproti
konkurenci?
Samozřejmě květinářství má
mít hlavně čerstvé květiny a dobrý
dodavatel je půl úspěchu. Snažím
se neustále vymýšlet a vyrábět
„nové“. Jednou z inovací v našem městě byly květiny v krabicích - FLOWER BOX. Krabice, jak
jim slangově lidé říkají, se ujaly
okamžitě. Dnešní bilance je patnáct boxů týdně různých tvarů a
velikostí. Moji zákazníci si rychle
zvykli, že do krabic dávám nejen
květiny ale i různé druhy sladkostí
i alkoholu. Lidé se na mě obrací
s vazbou květin, která tu není až
tak známá. Mezi tu patří napří-

klad aranžmá, hlavně narozeninová, např. ryba z živých květin atd.
O jaké druhy květin je největší
zájem?
Největší oblíbenost si stále drží
růže, královny mezi květinami. Vyzkoušela jsem mnoho odrůd růží,
abych uspokojila svou klientelu.
Zájem si ale drží i karafiáty, frézie,
gerbery i lilie.
Využívají zákazníci nabízený
rozvoz květin?
Doručování květin je stále více
populární. Každý den tuto službu
využívají hlavně ti, kteří nejsou
místní a chtějí milované osobě
připravit překvapení a tím i udělat
radost. Mám za sebou několik velmi úsměvných situací při doručování kytic.
Můžete nám nějakou úsměvnou situaci popsat?
Například tato. Volala mi paní,
která chtěla doručit kytici na jedno nejmenované místo a po mém
vyptávání se na detaily objednávky mi odvětila, že si chce objednat
kytici sama pro sebe a byla jsem
jí doporučena já. Obě jsme se
od srdce zasmály a paní mi dále

vysvětlovala, že chce trochu potrápit manžela, tak jestli by kytici
mohl doručit muž. Vyhověla jsem
jí ve všem a paní byla moc spokojená. A kdo ví, třeba jsem jí pomohla zachránit manželství.Další
je trochu smutnější, ale i to se
stává. Pán objednal kytici i s doručením, v daný čas jsem byla na
sjednaném místě. Paní pracovala
na velmi zaneprázdněné pozici.
Představila jsem se, předala jsem
objednanou kytici, která vzápětí
letí vzduchem do nejbližšího koše.
Pomalu se blíží období svateb
a mezi našimi čtenáři se určitě
objeví i nějaká ta budoucí nevěsta, která už pomalu přemýšlí, jak
pojmout květinovou výzdobu
svého velkého dne. Mohla byste
nám popsat proces, jak taková
schůzka probíhá a na co by se
měla budoucí nevěsta připravit?
Svatby jsou mé nejmilejší období, když přijde nadšená nevěsta
plná očekávání a vybírá si květiny.
Snažím se ji odhadnout na první
pohled.
První, co mě zajímá, je termín
svatby (nejlépe se přijít domluvit
měsíc před), barva květin a styl
svatby, do kterého je situovaná.
Svatební kytice, velikost, vazbu
a druhy květin vybíráme podle
ročního období. Řešíme čelenku
do vlasů z živých květů, nebo jen
květy do účesů. Od kytice pro nevěstu se odvíjí celá svatební výzdoba. Korsáž pro ženicha,svědka,
tatínky. Kytice pro maminky jsou
většinou podobné, ale menší, než
má nevěsta. Svědkyně a družičky
mohou mít kytice, nebo i korsáže
na rukou tzv. náramky a čelenky
z květin. Dále je to výzdoba stolů, popřípadě slavobrány. Tu si
buď můžou půjčit ode mě, nebo
ji většinou mají v místě konání
svatby. Mám k dispozici dva styly
slavobrány, železnou půlkulatou a
dřevěnou do hranata. Důležitý je
v neposlední řadě i rozpočet, který se právě odvíjí od momentální
ceny květin v daném termínu.
Opravdu se nemusí budoucí nevěsty obávat. I z „levnějších“ květin se dá udělat nádherná svatba.
Barbora Hájková
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Společnost, inzerce
Zprávy
Společnost
VZPOMÍNKA
Dne 29. března
uplyne jeden rok od
úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka,
dědečka,
pana Pavla Forejta.
Stále vzpomínáme. Manželka s rodinou. Kdo jste jej znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.
Dne 31. března
tomu budou 2 smutné roky, co nás navždy opustila naše
milovaná maminka,
manželka a babička
paní Miluše Zabelová. S láskou vzpomínají manžel Heřman, dcera Monika
a synové Heřman a Martin s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku
všem příbuzným a známým.

Dne 28. března uplyne 13 let,
co od nás odešla
naše milovaná dcera, sestra a teta
Evička Majkutová.
S láskou vzpomínají maminka a sourozenci s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 9. března oslavila paní Blažena Strýčková 90. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody
přeje celá rodina

SBĚRNÝ DVŮR
TS
PO – PÁ 7.00 – 16.00 hod.
Po dobu karantény je sběrný
dvůr o sobotách uzavřen.

SVOZY BIOODPADU
Svozy bioodpadu
31.3.2019 od 6.00 hod.

MS Čtyřlístek: Děti si bruslení oblíbily
Varnsdorf Bruslení je jedna
z nejzábavnějších zimních aktivit, po které touží malé děti. Cílem našeho snažení bylo provést
děti prvními krůčky na bruslích,
ukázat jim základy pohybu, dodat sebevědomí při nové činnosti, společně se naučit úplné
základy tak, aby mohly následně s rodiči nebo v rámci volného
bruslení již samy zkoušet jízdu
na bruslích.
Ke každému malému bruslaři se
přistupuje individuálně, bere se
ohled na jeho pohybové možnosti a do ničeho je nenutíme. Děti
měly k dispozici hrazdičky, získaly
tak při prvních krůčcích jistotu a
zbavily se strachu z neznámého
pohybu. Velkou výhodou bylo,
že ledovou plochu měly jen samy
pro sebe, takže nehrozilo například riziko srážky s neopatrným
rozjetým hokejistou, jak se často
stává na zimních stadionech.
V naší mateřské škole Čtyřlístek
se do výuky bruslení zapojilo celkem 30 dětí, zařazeny byly i děti
ze speciálních tříd naší mateřské

školy. Děti měly možnost si půjčit
brusle i helmy v naší mateřské
škole, které jsme pořídili v rámci česko-německého projektu:
„Společně si hrát a navzájem se
učit, 100282324“. Výuka probíhala na zimním stadionu ve Varnsdorfu, v termínu od 17. října 2019
do 30. ledna 2020, celkem 13 lekcí bruslení.
Naše velké poděkování patří
paní Stanislavě Vaňkové za metodiku a odborné rady. Každou
hodinu nám poskytla množství
pomůcek, které výrazně podpořily zábavu dětí. Zároveň dokázala
vždy povzbudit a ohodnotit snažení dětí pochvalou a odměnou.
Všechny děti na závěrečném
bruslení, které mělo charakter radostného sportování a soutěžení,
předvedly, že se naučily bruslit a
že počáteční strach z ledové plochy je dávno zažehnán. Bruslení
je baví a je to dovednost, kterou
si odnesou do života. Každé dítě
si nakonec odneslo vytouženou
medaili s diplomem.
Marcela Nováčková, Marcela Bělíková

ZUBNÍ POHOTOVOST

ZUBNÍ POHOTOVOST
28. - 29.3.2020 		
MUDr. Rambousková Rita		
Riegrova 773/72, Děčín II		
Tel. 412 526 250
4. - 5. 4.2020			
MUDr. Bolfíková Renata		
Varšavská 1863/7, Děčín VI		
Tel. 412 535 930
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích:
08:00 - 12:00 hod.		

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail:
josef.knourek@post.cz. Opravy
vodo, elektro, práce se dřevem,
montáž a opravy nábytku, drobné zednické práce, ořez stromů
a keřů.
Prodám pomníček v urnovém
háji na hřbitově ve Varnsdorfu,
č. místa 2,3,15, pronájem pozemku uhrazen do konce roku
2020. Cena 4000 Kč. Informace
na tel. 728 356 559.
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SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
2.4.2020 od 9.00 hod.

Zápisy do prvních
tříd se odkládají
Varnsdorf
Radnice kvůli
nebezpečí onemocnění novým
typem koronaviru odkládá zápisy dětí do prvních tříd pro školní
rok 2020/2021.
Ty měly být původně v pěti základních školách proběhnout ve
středu 22. dubna 2020. Nyní je
ale jasné, že se termín nedodrží
a uskuteční se o týden později ve
dnech 28. dubna 2020 od 8.00 do
11.00 hodin a 29. dubna 2020 od
14.00 do 17.00 hodin. Doporučujeme sledovat webové stránky
města Varnsdorf a jednotlivých
škol pro aktuální informace. Ty se
totiž v souvislosti s šířením koronaviru mění každým dnem.
Tomáš Secký

Děti z MŠ Čtyřlístek si bruslení oblíbily; foto archiv MŠ Čtyřlístek

Městský úřad omezuje provoz
Varnsdorf
V souvislosti
s vyhlášením omezení volného
pohybu osob na území České
republiky a omezení úředních
hodin pro orgány veřejné moci,
omezuje Městský úřad Varnsdorf hodiny pro veřejnost.
A to na pondělí od 08:00 do
11:00 hodin a středu od 13:00 do
16:00 hodin. Vzhledem k situaci
je ale dobré zvážit osobní návštěvu pracovišť úřadu, případně
využít jiné komunikační kanály

(e-mail, telefon). Kompletní seznam kontaktů na zaměstnance
naleznete www.varnsdorf.cz/cz/
kontakty/kompletni-seznam-kontaktu. Zároveň připomínáme, že
je povinnost mít zakrytá ústa a
nos na veřejnosti (rouškou, respirátorem, šátkem, …). To platí
i při návštěvě Městského úřadu
Varnsdorf. Bez toho nebudete do
budovy puštěni. Děkujeme za pochopení.
Tomáš Secký

Sport
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Fotbalisté stihli na jaře jeden zápas, pak se soutěž odložila
Varnsdorf Celosvětový problém v podobě šíření nebezpečného koronaviru ovlivnil pokračování druhé fotbalové ligy. Fotbalisté Varnsdorfu stihli odehrát
jeden jarní zápas, když prohráli
v Chrudimi zaslouženě 2:5. Pár
dní před domácím zápasem s
Hradcem Králové byla ale FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA odložena.
Varnsdorf předvedl zatím v jediném mistrovském zápase v roce
2020 špatný výkon. „V Chrudimi
se nehraje dobře, ale za porážku
si můžeme úplně sami. Po hloupé
chybě jsme si první branku dali
prakticky sami, po vyrovnání přišel neodpískaný jasný penaltový
zákrok, navíc jsme za stavu 1:1
měli dobrý přechod do útoku,
který jsme ale nevyřešili gólově,“
kroutil hlavou mladý trenér Varnsdorfu.
Druhý poločas byl ze strany
Varnsdorfu špatný. Navíc po hodině hry domácí proměnili penaltu,
hosté se ze třetí branky už nevzpamatovali. „Druhá půlka byla
špatná, penalta vše definitivně
zlomila. Nejsem spokojen s výkonem svého mužstva, mimo Kouřila zahráli všichni pod své možnosti. Představoval bych si úplně něco
jiného. Vyrobili jsme hromadu velkých chyb,“ hlesl Oulehla.
Ve čtvrtek 12. března však druhá fotbalová liga dostala stopku.
„Musíme si sednout s trenéry A

Ilustrační foto. Fotbalisté stihli na jaře pouze jeden zápas; foto Tomáš Secký

týmů a mládežnických celků. Děti
pošleme domů, áčko musí pokračovat v nějakém režimu. Ale mimo
stadion, jelikož nesmíme ani na
sportoviště,“ kroutil hlavou chvilku po vyhlášení odkladu sportovní ředitel FK Varnsdorf Vlastimil
Gabriel.
Ačkoliv se zápasy odkládají,
Gabriel si myslí, že půjde o konec
sezóny. „Já si myslím, že je po sezóně. Že se to pak prostě nestihne
dohrát,“ hlesl. „Horší bude, jaký to
bude mít finanční dopad. Musíte
nějak platit hráče, sponzoři se nepřetrhnou v plnění svých závazků,
když nebudou vidět. Podle mě to
může vést až ke krachu některých
klubů,“ zakabonil se.
„Trénujeme individuálně. Kluci
mají svůj plán, který plní. Uvidíme, jak se celá situace vyvine,“

podotkl trenér David Oulehla. Příprava na případné dohrání druhé
ligy je tak velmi komplikovaná. „Je
to těžké, protože týmy, které mají
vesty GPS, můžou více a lépe koordinovat přípravu každého hráče
z pohledu individuálního přístupu
a zátěže. Ale pro všechny týmy je
to podobné. Je to zase další zkušenost,“ pokrčil rameny.
Je vůbec reálná šance, že se
druhá liga odehraje? Podle Oulehly je strašně těžké odhadnout,
zda k tomu vůbec dojde. „Na to
bohužel neznám odpověď. Situace ale nevypadá dobře. Uvidíme,
těžko se dá něco odhadovat,“
přiznal.
Celá varnsdorfská kabina se
s nastalou situací smířila. „Fotbal
mám moc rád, ale zdraví je na
první místě. Není to příjemné, ale

musíme to brát tak, jak to je. Stejně jsou na tom i hráči,“ potvrdil
trenér. „Dostali jsme individuální
plán. Co to znamená? Každý den
si něco odběhneme v lese. Takhle
se prostě připravujeme. Volný čas
trávím s nejbližšími. Ven chodím
jen tehdy, když potřebuji nakoupit
potraviny. Není vůbec příjemné,
když nevíme, jestli budeme dohrávat sezónu. Jestli vůbec budeme.
Ale tohle jde úplně stranou. Teď je
nejdůležitější, aby se zastavilo šíření viru a lidé se postupně uzdravovali. Přeji všem integrovaným
složkám hodně sil, aby to zvládly.
Nasazují za nás životy, zdraví je
teď prostě to nejdůležitější,“ má
jasno varnsdorfský fotbalista Ondřej Bláha.
Reálnější variantou je možnost,
že se druhá liga vůbec nedohraje.
„Těšil jsem se na jarní část, věřím,
že bychom to zvládli. Chybí mi ten
adrenalin, který k tomu patří. Jak
jsem řekl, zdraví je na první místě,“ přiznal Oulehla, který vzápětí dodal: „Jsem doma s rodinou.
Věnuji se dětem a partnerce. Pracujeme okolo domu. Je zase čas
si připravit věci směrem dál. Letní přípravu, myšlenky na změny
v kádru před další sezónou. Snažím se teď hodně studovat, je na
to více času. Takže se teď snažím
čas využít tak, abych se zase někam posunul.“
Redakce

Sálovka: Veteráni ukončili sezónu na pátém místě
Libouchec Mistrovské sálovkářské soutěže v našem regionu
jsou již minulostí. Jako poslední
odehrála své finálové kolo v Libouchci Benešovské stavebniny
Veteráns Liga Ústeckého kraje.
Od osmé hodiny ranní se hrálo
o konečné 6. – 9. místo. Odehrané zápasy nezamíchaly pořadím,
které vzniklo po základní části.
Nejlépe si vedly OldStars Ludvíkovice, jež v posledním turnaji
sezóny neprohrály a získaly sedm
bodů. Dobrou formu v závěru sezóny potvrdilo SK Dumbo Děčín,
když se se sezónou rozloučilo zis-

kem šesti bodů. Eurosport Teplice
ziskem čtyř bodů udržel šestou
příčku před dotírajícími Ludvíkovicemi a Dumbem. Finálový turnaj se nevydařil Notě Děčín, která zůstala bez bodu, a vlastně to
byl odraz celé sezóny, jež se Notě
hrubě nepovedla.
Zhruba v 10.30 hod. se rozhořely boje o celkové prvenství
v soutěži. Prognózy se potvrdily,
a i tady se pořadí určené základní částí neměnilo. Vítězem veteránské soutěže, jež se u nás hraje
desátou sezónu, se stalo SK Autocentrum Jílové „A“. Nutno po-

dotknout, že již po deváté v řadě,
pouze premiérový ročník v sezóně
2010/11 vyhrál JK Trans Varnsdorf
a od té doby veteráni v Ústeckém
kraji neznají jiného vítěze než borce z Jílového.
I v tomto finálovém kole „Áčko“
Jílového potvrdilo svou nadvládu a čtyřikrát vyhrálo. V sezóně
Jílovští ztratili pouze pět bodů za
remízu v derby s „Béčkem“ a porážku s SF Bělá Děčín. Ta potvrdila
zisk krajského vícemistra třemi
výhrami a jednou porážkou právě
od staronového vítěze soutěže.
I SK Autocentrum Jílové „B“ kon-

trolovalo bronzovou příčku, když
dvakrát vyhrálo a stejněkrát odešlo ze hřiště poraženo. Celkově
pátý Futsal Varnsdorf bral jedinou
výhru s Tenisem Proboštov, kterému finále nevyšlo, přesto se udržel na čtvrtém místě.
Výsledky Varnsdorfu: Varnsdorf
1:2 Jílové B, Proboštov 1:2 Varnsdorf, Varnsdorf 0:3 Jílové A.
Tabulka o 1. až 5. místo: 1. Jílové A 55 (92:27), 2. Bělá Děčín
44 (89:37), 3. Jílové B 36 (55:41),
4. Tenis Proboštov 25 (55:58),
5. FUTSAL Varnsdorf 22 (46:64).
Redakce
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Hron: Nehráli jsme špatný hokej, čekal jsem ale lepší sezónu
Varnsdorf
Dvanáct bodů,
předposlední místo. Hokejisté
Varnsdorfu neprožili v Krajské
lize Libereckého kraje dobrou
sezónu.
Vikingové z 18 zápasů vyhráli
pouze čtyřikrát. Horší byla v tabulce pouze Česká Lípa, která
měla o tři body méně. „Nejsem
spokojený. Pozitivní je snad jen to,
že jsme nebyli poslední,“ povzdechl si vedoucí týmu Radek Hron.
Radku, v krajské lize jste byli
předposlední. Asi to nebyla moc
povedená sezóna.
Popravdě jsem čekal lepší sezónu. Asi i z představ o týmu, který
mohl být. Ale vlastně nebyl. Ať už
se jednalo o zranění nebo i ukončení činnosti hráčů. Doufám, že u
některých jde možná jen o přerušení činnosti.
Vybojovali jste jen čtyři vítězství, prohráli jste i s poslední Lípou. Dvanáct získaných bodů asi
nebylo podle vašich představ.
Spokojený nejsem. Snad jsem
jen rád, že jsme nebyli poslední.

V posledním zápase základní části porazil Varnsdorf Frýdlant 5:3; foto Jiří Laštůvka

Byly zápasy, které jsme si prohráli krátkými úseky, ve kterých
se nahromadila spousta chyb.
A z vyrovnaného zápasu nakonec
vznikla naše porážka. Pak tam
byly těsné, jednobrankové porážky, kde kluci třeba dali pět tyček.
Smůla. Ale štěstí musíte jít naproti.
Jsou hráči, které byste vyzdvihl, pochválil?
Svým způsobem všechny, pro-

tože jsme nehráli vůbec špatný
hokej. Hlavně v posledních dvou
měsících jsme často slýchali od
trenérů soupeřů a také od rozhodčích, že není možné, že hrajeme na
chvostu tabulky. Koho pochválit?
Jmenovitě asi mládí. Žďánského,
Kvače, Černého, nebo Rubeše. Za
ty starší pak Prokopa, nebo Matějku. Poděkování patří brankáři
Káchovi, který k nám přišel před
Vánoci z Děčína jako náhrada

za Březnu, který náhle skončil.
Hlavně bych ale vyzdvihl Adama
Peška. Kluk, kterému je šestnáct
let, odehrál hromadu zápasů proti dospělým. Hrál hodně dobře,
hlavně se z toho vůbec „nepodělal“!
Kdy začnete s přípravou na
nový ročník?
Začala hned po skončení sezóny. Byly tam věci, kterých jsem si
všiml při změně systému. Museli
jsme na nich zapracovat, dokud
byl ještě led.
Co kádr? Zůstane vám pohromadě?
Doufám, že ano. Snad už nikdo
neskončí. A ti, co přišli během sezóny (Šváb, Kment, Kácha, Polák)
se mnou zůstanou. Rád bych to
ještě rozšířil o dvě jména. Zkusíme to „vybrousit“. V posledním
kole jsme porazili doma 5:3 Frýdlant. Věřím, že přesně takhle začneme novou sezónu. A budeme
vítězit v nových dresech s logem
opravdových válečníků.
Redakce

TJ Slovan Varnsdorf: Volejbalová pohádka starších žákyň pokračuje
ČR starších žákyň, které by se mělo
konat 8. až 10. května. Tuto účast
měla Dukla již jistou z Českého poháru, a tak na kvalifikaci postupují
týmy na druhém a třetím místě.
První zápas na děvčata čekal
Nový Bor. Od prvního míče bylo
jasné, že ani jedno družstvo tomu
druhému jen tak nic nedaruje.
Dobrá koncentrace celého kolektivu, bezchybné podání, kvalitní
příjem a tvrdý útok. To byla předzvěst úspěchu, který se dostavil a
děvčata tak porazila Nový Bor jednoznačně 2:0 (25:19, 25:16).
Další zápas nás čekal favorit celé
soutěže. Dukla Liberec. Do zápasu
jsme tak poprvé v krajské soutěži
zapojily libero a na hřiště měla v tu
chvíli možnost dostat se i mladší

děvčata. Zápas proběhl jednoznačně pod taktovkou Dukly. Na celém
týmu bylo vidět že koncentrace
z prvního zápasu trošku opadla a
děvčata odpočívají na závěrečný
rozhodující zápas.
V posledním zápase jsme věděly,
že postup již máme jistý, jen jsme
čekaly, z jakého místa. Velmi napínavý zápas s Ještědskou byl jak na
houpačce. V prvním setu se zranila
jedna z našich klíčových smečařek
a v druhém zase blokařka. Tým,
podpořený děvčaty z lavičky, o to
víc zabral a celý zápas dovedl do vítězného konce 2:0 (25:21, 33:31).
Poté jsme si již užívaly oslavu a předání medailí.
Pro družstvo a varnsdorfský mládežnický volejbal je to historicky

- periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 000 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor
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první druhé místo v kraji a první
postup na kvalifikaci MČR. Musím
pochválit všech dvanáct hráček,
které během celé sezóny makaly. A i když některé víc z lavičky,
byl to skvělý týmový výkon. Na
začátku sezóny jsme vůbec nečekaly, že bychom se mohly umístit
takhle vysoko, ale průběh sezóny
ukázal, že družstvo je silné a má
velkou chuť po vítězství. Velikou
radost máme jako trenéři z toho,
že děvčata se volejbalem hlavně
baví a užívají si ho ze všech stran.
Druhé místo ale pro tým neznamená jen postup na MČR, ale také
možnost přihlásit se pro příští sezónu do první národní ligy, které
družstvo využije.
Michaela Damnitzová
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Turnov
První březnovou
neděli proběhlo poslední kolo
krajské soutěže starších žákyň.
Tentokrát odjelo celé volejbalové družstvo TJ Slovan Varnsdorf
do Turnova poprat se o celkové
umístění.
I když nás finále zastihlo na konci jarních prázdnin, odjelo do Turnova kompletní družstvo pouze
s jednou marodkou. V Turnově na
děvčata čekaly silné týmy: VK Dukla Liberec, ZŠ Ještědská a TJ Jiskra
Nový Bor.
Od začátku bylo jasné že půjde
o velký boj, až na Duklu byl bodový rozdíl mezi družstvy minimální
(Varnsdorf 47, Ještědská 45, Nový
Bor 45) a každý se chtěl poprat
o účast na kvalifikaci Mistrovství

