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Město nechalo zbourat vybydlený dům při vjezdu
do města, náklady bude vymáhat po majiteli objektu

Torzo vybydleného domu v Mladoboleslavské ulici šlo k zemi během několika minut; foto Jiří Sucharda

Varnsdorf
Zdevastovaný a
vyhořelý dům, stojící vedle hlavní silnice v Mladoboleslavské ulici, šel k zemi. Město ho nechalo
zbourat pro svůj špatný stav, náklady bude vymáhat po majiteli.
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Vybydlený dům s číslem popisným 843 v Mladoboleslavské
ulici dlouhá léta strašil řidiče přijíždějící do města. Měl ovšem
soukromého vlastníka, okolní
pozemek i pozemek pod domem
však patří městu. „Bohužel, dlouhá léta v tomto historickém domě
z roku 1832 bydleli sociálně slabší
obyvatelé, což se mu stalo osudným,“ říká starosta města Roland
Solloch. V červenci roku 2019
zachvátil dům již druhý rozsáhlý
požár a stal se neobyvatelným.
Zůstalo v podstatě pouze přízemí
s částí prvního patra a pro své
okolí byl nebezpečný.
„Vyzývali jsme majitele, aby
objekt nechal odstranit, protože
se nachází v blízkosti velmi frekventované silnice při vjezdu do

města a pro své okolí je nebezpečný. S městem ale nekomunikoval a dům opustil. Přistoupili
jsme tak k demolici domu z moci
úřední, kdy stavební úřad z důvodu bezpečnosti nařídil demolici.
Vynaložené náklady budeme po
majiteli vymáhat,“ vysvětluje Solloch.
Během demolice bylo potřeba
ve spolupráci s městskou policií
na několik desítek minut uzavřít
hlavní komunikaci, poté došlo ke
stržení torza střechy a komínů.
Následující dny se s demolicí pokračovalo. „Pozemek je města,
srovnáme ho a uvidíme, jak s ním
do budoucna naložíme, bude to
teprve předmětem jednání v rámci vedení města,“ dodává starosta.
Objekt bude mít i po demoli-

ci pro město historický přínos.
„Z domu se nám podařilo zachránit historický vstupní portál. Ve
spolupráci dobrovolných hasičů
a firmou provádějící demolici byl
z objektu opatrně vyjmut a přemístěn do depozitáře místního
muzea,“ řekl na závěr místostarosta města Jiří Sucharda.
Podobný osud by mohl potkat
bývalou továrnu v Západní ulici.
Radnice má připravený demoliční
projekt, vyčkává však na vyhlášení
vhodného dotačního titulu, který by pokryl náklady na demolici
jako v případě bývalé ubytovny
v Lounské ulici či ubytovny vedle
kina Panorama. Ten by měl být
vyhlášen na podzim letošního
roku.
Tomáš Secký

12/2021

Zprávy

Hasiči ve městě likvidovali masivní únik provozních kapalin
Varnsdorf
Duha se ve čtvrtek 13. května ráno neobjevila
na obloze, ale v mnoha ulicích
Varnsdorfu. Profesionální jednotka vyjížděla po šesté hodině
ráno do ulice Tyršova, kde zjistila
masivní únik provozních kapalin.
Hasiči sorbentem zasypali nejhorší skvrny a vrátili se zpět na
stanici, kde předali zásah další
nastupující směně. Mezitím byly
občany oznamovány další výskyty
silniční duhy, proto velitel zásahu
povolal i dobrovolnou jednotku.
Únik hasiči likvidovali v ulicích
Tyršova, Jarošova, Nymburská,
Klostermannova, Východní, Budějovická i Kubelíkova. Využívali
jak sorbent, tak speciální postřik.
V průběhu zásahu bylo nalezeno
vozidlo, z kterého k úniku došlo,
na místo proto přijeli také policisté.
Otevření prostor
Směna B v úterý 1. června vyjížděla dvakrát otevřít uzavřené
prostory. Dopoledne v Dolním
Podluží, večer pak v Západní ulici
ve Varnsdorfu. V obou případech
byly uvnitř osoby se zdravotními
problémy.
Dnešní směna, C, vyjela o den
později také otevřít, tentokrát ale
osobní výtah v panelovém domě.
V Křižíkově ulici v něm zůstaly
uvězněné dvě mladé osoby. Pomocí speciální kličky hasiči dve-

Únik provozních kapalin hasiči likvidovali v sedmi ulicích ve městě; foto miw.cz

ře do výtahové šachty otevřeli a
pomohli uvězněným vystoupit.
O opravu se bude muset postarat
výtahová firma.

dovali během osmnácti minut od
vyhlášení poplachu, příčinou vzniku požáru byla technická závada.
Škoda byla předběžně odhadnuta
na šest tisíc korun.

Kuriozní nehoda
Jednotka ze stanice Varnsdorf
a dobrovolná jednotka z Horního
Podluží vyjely k dopravní nehodě
nákladního auta v Jiřetíně pod
Jedlovou. Odtahový vůz narazil
do plotu, elektrického sloupu a
zablokoval komunikaci. Během
nehody nebyl nikdo zraněn.

Požár roubenky v Chřibské
Čtyři jednotky zasahovaly v neděli 30. května u požáru roubenky
v Chřibské. Varnsdorfská profesionální jednotka na místo vyjížděla
s cisternou a žebříkem. Dvě podlaží domu byla zakouřená, plamenné hoření bylo objeveno
v přízemí. Hasiči požár lokalizovali. Poté probíhalo odvětrávání a
Požár vozidla
Profesionální varnsdorfská jed- dohašovací práce.
notka likvidovala požár osobního
Další únik kapalin
auta v Plzeňské ulici. Hořel podCelá ulice Výpadová ve Varnsvozek vozidla. Hasiči požár zlikvi-

dorfu byla v pátek 28. května
před polednem pokryta vrstvou
uniklých provozních kapalin. Hasiči ji během chvíle zlikvidovali.
Planý poplach
S netradiční výbavou ve čtvrtek
27. května vstupovali hasiči do
varnsdorfského Lidlu. Čidlo EPS
ohlásilo možný požár, a protože
na kontaktním telefonu nikdo nereagoval, na místo automaticky
vyjela místní profesionální jednotka. Hasiči na místě zjistili, že
v zázemí obchodu dochází
k menším stavebním pracím
a k požáru nedošlo. Událost tak
byla vyhodnocena jako planý poplach.
Hasiči Varnsdorf

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
13.4.2021 v 17:00 hod.
Na služebnu městské policie
bylo oznámeno obyvatelkou našeho města, že jí bylo odcizeno
osobní vozidlo značky Citroen,
které měla zaparkované před
svým bydlištěm. Vyslaní strážníci
na místě provedli kontrolu okolí,
dále bylo vyrozuměno Obvodní
oddělení Policie ČR a společně
bylo zahájeno pátrání po odcizeném vozidle. Po několika minutách bylo vozidlo nalezeno na
centrálním parkovišti zamčené
a bez známek poškození. Telefo-
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nicky byla vyrozuměna majitelka
vozu, která si své vozidlo v pořádku převzala s omluvou, že po
nakupování odešla domů pěšky
a zapomněla, že jela nakupovat
autem.

řídil červený skútr. Po provedení kontroly dokladů byla provedena lustrace osoby řidiče přes
Obvodní oddělení Policie ČR, kdy
bylo zjištěno, že řidič má vysloven
zákaz řízení motorových vozidel.
Na místo byla proto přivolána
18.4.2021 v 19:58 hod.
hlídka Policie ČR, které byla celá
Na služebnu městské poli- záležitost předána k dalším úkocie bylo telefonicky oznáme- nům. Strážníci o celé události seno občanem našeho města, že psali úřední záznam.
v okolí jeho domu někdo jezdí
po chodníku na skútru, a ještě
19.4.2021 ve 20:15 hod.
k tomu bez přilby. Vyslaná hlídka
Na linku 156 bylo oznámeno,
na místě zajistila mladíka, který že na parkovišti u panelového

domu stojí osobní vozidlo Škoda
Fabia, které má u spolujezdce
stažené okénko a hrozí zde vykradení vozu, nebo jeho odcizení.
Vyslaní strážníci na místě zjistili
oprávněnost oznámení a na základě zjištěné registrační značky
provedli přes Policii ČR lustraci
vozidla, kde byla zjištěna majitelka osobního vozidla. Ta byla
následně kontaktována v místě
svého bydliště a vozidlo si přišla
zabezpečit.
		

Martin Špička,
velitel městské policie
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Varnsdorf zvažuje vybudování vlastní spalovny.
Jsme teprve na začátku, říká Václav Moravec
Varnsdorf
Prvního ledna
letošního roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech,
jehož největší změnou je posunutí konce skládkování využitelného odpadu na rok 2030. Do
té doby se bude obcím daň za
uložení odpadu prodražovat ze
současných 500 korun za tunu
až na 1 850 korun v roce 2029.
Po roce 2030 nebude možné
odpad skládkovat, bude muset být likvidován spalováním.
Města tak musí řešit, jak budou
s odpadem do budoucna nakládat.
Jednou z cest, jak nakládat
s odpady, je vybudování zařízení
pro energetické využití odpadu,
tzv. spalovny. Centrální spalovna
odpadu by pro Ústecký kraj měla
vyrůst v Komořanech u Mostu.
Nejen Varnsdorfu, ale i dalším
obcím Šluknovského výběžku by
tak vznikly nemalé náklady na
přepravu odpadu.
Varnsdorf proto začal hledat
možný způsob, aby nakládání
s odpady bylo ekonomicky
schůdné. Jednou z možností je
vybudování vlastního zařízení
pro energetické využití odpadu,
které by bylo napojeno na centrální rozvod tepla, jehož vlastníkem je město. V tomto směru
by tak město ušetřilo za vytápění
objektů napojených na horkovod
(školská zařízení, poliklinika, panelové domy, a další…).
Zastupitelstvo města na svém
17. zasedání schválilo zahájení
příprav a prověřování možností dalšího využití komunálního
odpadu a objemného odpadu
formou separace, recyklace a

Schůzka zástupců veřejnosti s Výborem pro hospodaření s odpady; foto Pavel Vodička

také formou jeho energetického využití. Zároveň uložilo starostovi města zahájit jednání
s Teplárnou Varnsdorf a.s. o možnosti zřízení společného podniku
pro energetické využití odpadů.
Usnesení mezi veřejností vyvolalo vlnu nevole, která vyústila
ve dvě petice proti spalovně. Ty
podpořilo zhruba šedesát občanů podpisem. Výbor pro hospodaření s odpady proto oslovil
signatáře ke schůzce. „Chceme
uklidnit občany. Neznamená
to, že budeme spalovnu stavět.
Zatím jsme úplně na začátku a
sbíráme o celé problematice informace. Zatím proběhlo informativní jednání s teplárnou, zdali
by do stavby společného podniku
s městem v jejich areálu šla,“ řekl
předseda Výboru pro hospodaření s odpady Václav Moravec.
„Dalším krokem bude zpracování odborné studie. Potřebujeme
zjistit, jestli by takový projekt byl

pro město ekonomicky únosný,
jaká by měla být optimální kapacita spalovny a další. O všem ale
bude rozhodovat zastupitelstvo,“
dodal Moravec.
Znepokojená veřejnost navíc
žádá veřejné projednání tématu
s občany. „Žádáme o co možná
nejvyšší informování občanů a
transparentnost celého procesu
řešení odpadového hospodářství.
Chceme, aby město vytvořilo
ucelenou energetickou koncepci
a veřejnost by měla mít možnost
do její tvorby vnášet podněty, přispívat, připomínkovat jí ve všech
fázích přípravy, nikoli až bude
všechno hotové. Nejde jen o to,
zda spalovnu ano či ne, ale také
případně jakou, zda bychom pálili vlastní odpad či jej i dováželi
a zda budou mít v odpadovém
hospodářství místo i jiné moderní procesy (např. předcházení
vzniku odpadů a tzv. cirkulace) a
další technologie, nebo zda pro-

stor pro jejich zavedení zabere
pouze spalovna, a to na desítky
let,“ řekl Michael Šatník, který se
debaty se členy výboru zúčastnil.
Výbor chystá veřejnou debatu
s občany ve stádiu studie během
září letošního roku.
K případnému projektu je také
potřeba studie EIA (česky: vyhodnocení vlivů na životní prostředí), jejíž součástí je veřejné
projednání s občany. EIA je označení pro proces, jehož cílem je
získat představu o výsledném
vlivu stavby na životní prostředí
a vyhodnocení, zda je z tohoto
ohledu vhodné ji realizovat, resp.
za jakých podmínek je realizace
akceptovatelná.
Starosta města poté podpořil
myšlenku na zorganizování informační kampaně týkající se právě
nových technologií a přístupů
v odpadovém hospodářství, týkajících se recyklace a zpracování
odpadu a tzv. cirkulární ekonomiky, např. zavádění nábytkových
bank a Re-Use (znovu použití)
prostorů ve sběrných dvorech.
Slovo spalovna v řadě lidí vyvolá negativní myšlenky – smrad,
smog, znečištění životního prostředí a další. Je však nutné upozornit, že pro podobné stavby
jsou nastavené velmi vysoké
nároky na emisní limity. Příkladem dobré praxe je Liberec. Spalovna, ač je umístěna v samém
centru stotisícového krajského
města, funguje bez problémů
a dodávkami tepla do přilehlé
teplárny významně přispívá do
centrálního zásobování teplem
v Liberci.
Tomáš Secký

Památný strom v Kostelní ulici prošel omlazovací kůrou
Varnsdorf
Město nechalo
provézt bezpečnostní řez na
dubu letním v Kostelní ulici.
Stáří stromu se odhaduje na 150
let.

Dub letní v Kostelní ulici je památný strom rostoucí v zástavbě
rodinných domů, poblíž křižovatky s ulicí Československých
letců. Památným byl vyhlášen

v roce 2008, od té doby ještě více
zmohutněl. Je vysoký přibližně 30
metrů a obvod kmene má přes
čtyři metry. Radnice si objednala
jeho odborné ošetření. Na dubu

proběhly zdravotní řezy. Odstraněním suchých nebo v budoucnu
jinak nežádoucích větví se strom
prosvětlil.
Tomáš Secký

3

Společnost

12/2021

4

Zprávy

12/2021

Stavební práce na Hrádku se protáhnou o dva měsíce
Varnsdorf
Vyhlídka Hrádek
patří k dominantě města, i díky
ní se do Varnsdorfu daří přilákat
nové turisty. Dalším tahákem
má být restaurace, která tam
historicky byla. V loňském roce
začala její obnova, stavební práce pokračují i letos.
„Dlouhé roky však byla přístupná pouze vyhlídková věž a výstavní síň, proto jsme se v minulém
roce pustili do rekonstrukce zbylé
části objektu, a to vybudováním
restaurace,“ říká starosta města
Roland Solloch. Stavební práce
za zhruba 25 milionů korun začaly minulý rok v září a pokračují i
v letošním roce. Díky koronaviru
a dlouhé zimě se práce posunuly
zhruba o dva měsíce proti původnímu plánu.
V loňském roce začaly tzv. hrubé práce – vybouraly se původní
podlahy, probíhaly zemní práce,
instalace inženýrských sítí a další.
„V současné době už stavební práce postoupily, jsou hotovy vnitřní
rozvody, vyzděné příčky, podlahy
a aktuálně se dělají omítky a štuky,“ pokračuje Solloch. Kompletně
hotovo by mělo být koncem září.

Rekonstrukce Hrádku pokračuje, stavební práce zdržela dlouhá zima; foto Tomáš Secký

Další etapou rekonstrukce vyhlídky Hrádek bude obnovení
terasy pro posezení, která bude
přístupná přímo z restaurace.
„V současné době jsme obdrželi
hotovou projektovou dokumentaci a budou se připravovat podklady pro výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ popisuje další postup

místostarostka města Ladislava
Křížová.
Půjde-li vše podle plánu, začne
se s rekonstrukcí terasy ještě na
podzim letošního roku, záležet
však bude také na klimatických
podmínkách. Je tedy možné, že
se stavební práce přesunou na
jaro příštího roku. Terasa vyjde

městský rozpočet zhruba na pět
milionů korun.
V budoucnu přijdou na řadu
i další práce související s přístupem k Hrádku, a to obnova přístupové cesty nebo vybudování
parkoviště pro návštěvníky restaurace.
Tomáš Secký

V budově polikliniky se otevřela nová ordinace psychologie
a psychoterapie, město ji podpořilo částkou 280 tisíc korun
Varnsdorf Částkou 280 tisíc
korun podpořilo město novou
ordinaci ambulance klinické psychologie a psychoterapie v budově polikliniky ve Varnsdorfu.
Velmi ožehavým tématem je
dostupnost zdravotní péče nejen ve Varnsdorfu, ale v celém
Šluknovském výběžku. „Problém
je s nedostatkem lékařské péče,
proto jsme v roce 2018 schválili zdravotní koncepci, díky které
se snažíme do města přilákat
nové doktory, zubaře a další.
Studentům medicíny nabízíme
stipendijní program, ve kterém
nabízíme příspěvek 25 tisíc korun
za semestr, avšak s povinností
budoucího profesního působení

v našem městě,“ popisuje možnosti starosta města Roland Solloch. Maximální částka na jednoho studenta je až 250 tisíc korun.
Varnsdorf nabízí pro zubaře,
praktické i ambulantní lékaře
řadu dalších benefitů, například
přednostní přidělení městského
bytu, prodej stavebního pozemku
či příspěvek na vybudování ordinace. „Koncem minulého roku
jsme zahájili jednání s magistrou
Vamberskou, která si ve Varnsdorfu plánovala otevřít ambulanci
klinické psychologie a psychoterapie. Pro její ambulanci jsme našli
vhodné prostory v budově místní
polikliniky a podpořili jsme ji částkou 280 tisíc korun na vybavení

ordinace,“ dodává s úsměvem na
tváři Solloch.
„Během let jsem se vyprofilovala do oboru, který tady úplně
chyběl. Žádná klinická psychologie, a už vůbec ne psychoterapie,
tady není. Nejblíž někde v České
Lípě nebo Děčíně, takže klienti
z téhle oblasti museli dojíždět, což
je pro dlouhodobou psychoterapii téměř nemožné,“ říká Petra
Vamberská a pokračuje. „Největší náklady byly na diagnostické
metody, což jsou takové tzv. kufry
plné pomůcek, díky nímž vyšetřujeme děti i dospělé,“ dodává.
Ordinace se nachází v budově polikliniky v Poštovní ulici, v prvním
patře. Další potřebné informace

budou během následující doby
dostupné na webových stránkách
www.psychologievdf.cz.
Zdravotní koncepce tak nese
první ovoce. Město rádo podpoří
i další zdravotníky, kteří si budou
chtít ve městě otevřít svou ordinaci. „Dlouhodobě zde byla poptávka zejména praktických lékařů
pro děti a dorost o psychologickou poradnu, proto jsem nesmírně rád, že se nám podařilo paní
magistru podpořit a ordinace se
během května otevřela. Rádi podpoříme každého lékaře, zubaře,
doktora, který by rád poskytoval
zdravotní péči ve Varnsdorfu, stačí se ozvat,“ řekl na závěr Solloch.
Tomáš Secký
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V Žitavské ulici vyroste samoobslužná bezkontaktní myčka
Varnsdorf
Mezi řidiči roste popularita bezkontaktních
myček aut. V červenci bude ve
Varnsdorfu zahájena výstavba
nové samoobslužné myčky.
Jednu takovou už ve městě naleznete, v minulém roce ji uvedl
do provozu Robert Bečvář – autoservis s.r.o. ve Východní ulici. Další
samoobslužnou myčku vybuduje místní firma To & Mi Vdf. spol.
s.r.o. v ulici Žitavská v těsné blízkosti Penny Marketu. Na veškeré
podrobnosti jsme se zeptali jednatele společnosti Miroslava Bačíka.
Firma To & Mi Vdf. spol. s.r.o.
byla založena v roce 1992 a už více
než dvacet let poskytuje služby
motoristům. „Současnou síť samoobslužných bezkontaktních myček
Tixexpress jsme začali budovat od
nuly před osmi lety. Aktuálně provozujeme jedenáct mycích center
po celé České republice s celkem
55 mycími boxy, v Teplicích je ve
výstavbě dvanácté a varnsdorfské
tak bude třinácté v pořadí,“ popisuje Bačík.
Zajímalo nás, podle čeho se
společnost rozhodla, že další samoobslužná myčka bude právě
v našem městě, i když už tu jedna
taková v loňském roce vyrostla?
„Je to proto, že jsme varnsdorfskou
firmou a jsme na to hrdí. V tom, co
děláme, jsme docílili významného úspěchu a rádi bychom právě
v našem městě a našim občanům
nabídli výjimečně kvalitní službu.
Varnsdorf vždy byl a stále je sídlem
značek, které budí respekt v celé
zemi. Věříme, že máme produkt i
schopnosti na to, abychom v blízké budoucnosti provozovali myčky
Tixexpress ve většině českých měst
a pokud se nám to podaří, budeme se snažit o to, abychom naše
město reprezentovali, jak se patří,“
vysvětluje.
„A že už jedna samoobslužná
myčka ve Varnsdorfu je? Jednoduše dozrála doba na druhou.
Pouhé tři mycí boxy je na patnáctitisícové město zoufale málo.
Navíc myčkou Tixexpress stanovíme nový standard, který k tomuto skvělému mytí vozidel přivede
mnoho nových zákazníků. Pokud
ho konkurenční myčka akceptuje
(a to se téměř jistě stane), bude
mít zákazníků víc než teď. To není
pouhé přání, ale fakt ověřený
z mnoha jiných měst,“ říká Miroslav Bačík.

6

Výstavba mycího centra Tixexpress ve Varnsdorfu proběhne ještě letos; foto Tixexpress

Myčky Tixexpress jsou na špici
oboru nejen díky pokrokové technologii, inovativním projektům,
přístupu k životnímu prostředí a
mimořádné účinnosti 100% biologicky odbouratelných mycích přípravků, ale také nabídce komplexní péče o vozidlo. „Právě spojení
všech těchto unikátních řešení stojí za úspěchem a popularitou myček Tixexpress. Jsme velmi pyšní
na to, že vloni našich služeb využilo více než milion zákazníků. To už
nepovažujeme jenom za úspěch,
ale také za výsadu a závazek. Nechceme proto jenom růst, ale velkou část naší energie i prostředků
věnujeme dalšímu zvyšování kvality a komplexnosti nabízených produktů. Zvláštní důraz klademe na
ochranu životního prostředí. Vím,
že to zní trochu frázovitě u služby,
kterou má většina občanů spojenu právě s negativními dopady na
přírodu, ale je to tak,“ uvádí.
Ekologie je velmi důležitým faktorem, který bude určitě příznivce
i kritiky zajímat podrobněji. „Je
toho opravdu hodně, tak jenom
ve zkratce. Všechny naše mycí
prostředky jsou 100% biologicky
odbouratelné a neobsahují fosfáty, se kterými si příroda neumí
poradit. Odpadní vody procházejí
vlastními velmi účinnými čističkami odpadních vod. Aktuálně se
podílíme na unikátním a naším
zahraničním partnerem nedávno
úspěšně patentovaném řešení recyklace odpadní vody umožňující
opětovné použití až 70 % použité
vody v kvalitě, které zatím nedosa-

huje žádná jiná komerčně dostupná technologie.“
Myčka bude z větší části stát na
stávajícím nevyužitém parkovišti
u Penny marketu v Žitavské ulici.
Kdy se začne s výstavbou a kdy
bude dokončena? „Vlastníkem
pozemku je firma NewCoImmo
CZ GmbH, odštěpný závod, patřící
do investiční skupiny významného německého podnikatele pana
Josefa Sallera. Potřebnou plochu
jsme získali do dlouhodobého
pronájmu. Výstavbu varnsdorfského mycího centra Tixexpress
zahájíme na konci července a o
tři měsíce později by mohlo být
hotovo.“
Na facebookových stránkách
Tixexpress se objevily pozitivní i
negativní ohlasy k výběru lokality,
kde bude myčka stát, obyvatelé
mají především strach o úbytek
zeleně. Všechny připomínky členové společnosti trpělivě zodpovídali. Jak to tedy plánují? „Mycí
centrum postavíme z větší části
na zpevněné ploše parkoviště přiléhajícího k Penny Marketu a jenom z menší části na zatravněné
ploše mezi parkovištěm a Žitavskou. Rozhodně nejde o žádnou
louku nebo pěstěný a pečlivě uklízený trávník, ale opravdu jenom o
parkoviště s jeho bezprostředním
okolím. Proto na nevyužité ploše
počítáme s vysetím, resp. položením skutečně kvalitního trávníku
i výsadbou ozdobných dřevin a
keřů,“ uklidňuje Bačík.
V neposlední řadě bude určitě obyvatele města zajímat, jaké

služby se pro ně konkrétně chystají? „Ve Varnsdorfu postavíme
mycí centrum, kterému bude dominovat samoobslužná bezkontaktní automyčka Tixexpress se
třemi standardními mycími boxy
a dvěma mycími boxy pro zcela
bezkontaktní mytí aktivní pěnou.
Myčku doplní čisticí zóna se třemi výkonnými vysavači, zařízením
na aplikaci pánské nebo dámské
vůně do interiéru, aplikátorem silikonu na vnější plasty a pneumatiky, zařízením na čištění čalounění
aktivní pěnou, strojem na leštění
vnitřních plastů a skel, doplňovačem ostřikovačů letní nebo zimní
kapalinou, generátorem ozónu
pro nejúčinnější dezinfekci interiéru a digitálním kompresorem.
Nejmodernější technologie a řídicí systém s inteligentním řízením
tlaku vody se postarají o šetrné
mytí s perfektním výsledkem. Obsluha myčky se vším nejen poradí,
ale s mytím i pomůže.“
Kdo chce mít náskok, může
myčky Tixexpress vyzkoušet i dřív.
„Ty nejbližší provozujeme v Liberci, na Mělníku nebo v Teplicích.
Spoustu vědomostí lze také načerpat z příspěvků a čilých diskuzí se
zákazníky na facebookovém profilu Tixexpress nebo lze naše mycí
centra omrknout z veřejně přístupných online kamer na www.
tixexpress.cz,“ dodává Miroslav
Bačík. Nezbývá nic jiného než popřát mnoho spokojených zákazníků. O podrobnostech k otevření
vás budeme včas informovat.
Barbora Hájková
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VZPOMÍNKA
Čas nikdo nezastaví, ale vzpomínky
na milované zůstávají. Dne 20. června by se dožil 51 let
Honzík Kříž. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte, prosím,
s námi. Zarmoucená rodina.

Dne 23. června to
bude 15 let, co
nás navždy opustila naše maminka a babička paní
Jarmila
Koderová ve věku nedožitých 62 let. Stále
s láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 20. června to
bude 1 rok, co nás
navždy opustil pan
Vlastimil Pošepný.
S láskou stále vzpomínají
manželka
Eva, dcery Kamila a Romana s rodinami.

Dne 15. června
uplynul 1 rok, co
nás opustil pan
Jaroslav Budina.
S láskou vzpomínají
manželka Taťána,
syn Petr, vnuci Jaroslav, Martin, Michal a Lukáš s rodinami.

Dne 24. června 2008
náhle odešel náš syn
Jaroslav
Budina
ve věku nedožitých
53 let. Dne 5. července by oslavil
66. narozeniny. S láskou vzpomínají
maminka, bratr Petr a synové Jaroslav,
Martin, Michal a Lukáš s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

60 let spolu!
Dne 17. června 2021 oslaví manželé Eichlerovi diamantovou svatbu.
K tomuto krásnému výročí jim blahopřejí všichni blízcí.
Dne 29. června oslaví manželé
Sedliský 25. výročí svatby. Je to neuvěřitelné, jak léta běží.

PODĚKOVÁNÍ
Nemocnice Varnsdorf tímto děkuje
zahradnictví Marschner za sponzorský dar, který každoročně poskytuje
letní výsadbu květin do parku v areálu nemocnice. Jeho zásluhou má nemocnice stále hezky vypadající zahradu a příjemné prostředí pro klienty
léčebny a další návštěvníky nemocnice.
MUDr. Václav Jára, ředitel

ÚMRTÍ
Úmrtí v květnu
Lenka Valentová
Zdeňka Derflerová
Jaroslav Frkal
Irina Děněžkina
Karel Bárta
Jaroslava Vosiková
Helena Brožová
Jiří Vít
Anna Pavlovičová
Jaroslav Janda
Václav Drahota
Jan Kalný
Pavel Sulo
Jan Tomašov

67
81
95
54
66
66
83
83
94
80
71
72
82
78

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 23.6.2021
8.00 – 16.30 hod.

Dne 4. května uplynulo 6 let od smrti Věrušky Škachové a 16. června
uplynuly smutné 3 roky co nás navždy
opustil milovaný Roman Škach. Celá
rodina vzpomíná na oba s velikou láskou. Rodina Škachova a Vránova.
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Patrik Baranovič

Lucie Krolopová

+420 736 141 444

+420 603 946 060

www.bk-autoskola.cz
registruj se i on-line

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.
LIMERSA s.r.o. přijme osoby částečně či plně invalidní na pozice:
• uklízeč(ka) vnitřních a venkovních prostorů
(120 Kč čistého/hod.)
• pomocná kuchařská práce (120 Kč čistého/hod.)
• řidič-rozvoz jídel, 6 hod. denně (150 Kč čistého/hod.)
Kontakt: +420 770 171 775

Varnsdorf na sociálních sítích
Facebook: Město Varnsdorf - Twitter: Město Varnsdorf
YouTube: Město Varnsdorf - Instagram: Město Varnsdorf
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Sport

Zdeněk Damašek: Na led bychom chtěli v půlce srpna
Varnsdorf
Hokejový klub
ve Varnsdorfu se po dlouhé koronavirové pauze okamžitě vrhnul do tréninku. Led je na tamním zimním stadionu vypuštěný,
místo něj je připravena umělá
plocha.
Zdeněk Damašek, předseda
klubu a hlavní trenér mládeže,
by byl rád, kdyby se led napustil
v polovině srpna. „Minulá sezóna byla krátká, proto bychom
rádi začali dříve na vlastním ledě
soustředěními všech kategorií.
Nemuseli bychom tak zbytečně
utrácet za ledovou plochu v cizích
městech, o dopravě a ubytování
ani nemluvím,“ řekl v rozhovoru
pro Hlas severu.
Sport se v květnu dočkal
rozvolnění. Jak aktuálně trénuje
hokejový klub ve Varnsdorfu?
Aktuálně trénujeme se všemi
kategoriemi pravidelně dvakrát
týdně na venkovním hřišti, plus
další aktivity. Například dorostenci a junioři jezdí na cyklistické vyjížďky, muži hrají na umělé ploše
našeho zimního stadionu.
Nejprve se rozvolnil venkovní

sport, následoval ten halový. Využíváte všechny možné plochy?
Využíváme všechny varianty.
Máme momentálně možnost využívat venkovní hřiště při ZŠ Východní a v případě nepřízně počasí se přesunout do tělocvičny
místní školy. Zároveň je připravena umělá plocha na našem zimním stadionu, takže využíváme i
tuto variantu.
Ta pauza, kdy se nemohlo
sportovat, byla hodně dlouhá.
Měli jste přehled o tom, co vaše
děti dělají?
Máme Whatsapp skupiny,
kde jsme dětem rozdávali úkoly
v období, kdy nebylo možné, abychom se potkávali. Na konci roku
nás dokonce Český svaz ledního
hokeje vyzval k pokračování soutěží mezi dětmi v regionu právě
pomocí těchto sociálních sítí.
Regionální týmy se navzájem vyzývaly k plnění úkolů. Tady musím pochválit naše děti i rodiče,
protože zájem a účast mezi naší
mládeží byl příkladný a nejlepší
v kraji. Dále jsme také s některými ročníky dělali online tréninky,

takže měli možnost potkat se se
svými hokejovými kamarády. Dokonce s kamarády ze sousedního
Německa při online cvičení a posilování.
Měla pandemie koronaviru
negativní dopad na chod vašeho
klubu?
Samozřejmě, zimní stadion ve
Varnsdorfu se pro nás ihned po
zákazu sportování na vnitřních
sportovištích uzavřel. Sice jsme
ještě téměř dva měsíce využívali
ledovou plochu v sousedním Jonsdorfu, ale i tam nám to později
situace nedovolila. Děti tak přišly
zhruba o pět měsíců trénování na
ledě a spoustu zápasů. To se určitě projeví.
Vrátily se vám všechny děti?
Bohužel, tady musím konstatovat, že ne. Náš klub se momentálně skládá z velké části i z německých dětí, přeci jenom jsme
v širokém okolí jediný funkční hokejový klub. V Německu se život
nezastavil na tak dlouho jako u
nás, a tak mám již několik zpráv od
rodičů německých dětí, že se jejich
děti začaly věnovat jinému spor-

tu, který jim v jejich lokalitě umožnil sportovat dál. Některé teď
dokonce dojíždějí za hokejem až
do 100 km vzdáleného Weisswasseru a zřejmě se nám už nevrátí. České děti se ale vrátily téměř
všechny a jejich kondice je samozřejmě různá. Odvíjí se od přístupu jejich rodičů, na kterém byly
po dobu dlouhého lockdownu závislí.
Máte už konkrétní termín, kdy
napustíte led?
Pokud by to záviselo na nás, tak
ideálně v půlce srpna. Minulá sezóna byla krátká, a proto bychom
rádi začali dříve na vlastním ledě
soustředěními všech kategorií.
Nemuseli bychom tak zbytečně
utrácet za ledovou plochu v cizích
městech, o dopravě a ubytování
ani nemluvím. Snažíme se momentálně pro toto období zajistit
další kluby, které by nám pomohly
halu plně vytížit. Možná se dočkáte i zajímavého překvapení a na
varnsdorfském ledě budete mít
možnost vidět některý z extraligových týmů.
Redakce

Tour de Feminin: Jednáme o startu Sáblíkové, říká Novota
Varnsdorf Po roční přestávce způsobené koronavirovou
situací se letos opět uskuteční
mezinárodní cyklistický etapový
závod žen Tour de Feminin.
Třiatřicátý ročník se pojede od
čtvrtka 8. do neděle 11. července
2021 v oblasti Šluknovského výběžku. Závodnice během čtyř dnů
absolvují 340,6 kilometrů a projedou 33 obcemi okresu Děčín.
Podnik je od roku 1990 zařazen do kategorie Women Elite
UCI 2.2. Díky novému titulárnímu
partnerovi se letos oficiálně jmenuje Škoda Auto Tour de Feminin.
Tváří závodu byl od jeho vzniku
v roce 1988 coby hlavní organizátor a ředitel pan Jiří Vích z Krásné Lípy, který ho založil pro svou
dceru a úspěšnou reprezentantku
přelomu 80. a 90. let Šárku. Po
jejím skonu v roce 2018 se závod

jede rovněž jako Memoriál Šárky Víchové-Peškové. Vích v roce
2020 závod předal nové generaci
organizátorů ze spolku Mandavan
pod vedením Jana Novoty. Vích je
nově čestným ředitelem závodu.
Kapacita pelotonu je 176 závodnic, což je limit UCI. „Už od
ledna máme přihlášky maximálního počtu 29 týmů, za každý tým
může jet až šest závodnic,“ říká
Jan Novota. Dosud nejvíc cyklistek jelo Tour de Feminin v letech
2016 a 2017- celkem 182. „Už teď
víme, že některé týmy kvůli covidové situaci musely účast odřeknout, proto jednáme s náhradníky,“ dodává Novota. Tradičně se
očekává účast například polských,
německých či nizozemských družstev. Česko budou reprezentovat
týmy Dukla Praha a Team CykloTrener. Diváky ze Šluknovského

výběžku určitě potěší start místních rodaček – dvojčat Adriany a
Viktorie Marschnerových či Ivany
Loubkové.
Ve hře je ale ovšem jedno velké
české jméno. „Jednáme o startu Martiny Sáblíkové,“ prozradil
Novota. Trojnásobná olympijská
vítězka v rychlobruslení má několik titulů z domácích cyklistických
šampionátů, na severu Čech už
dvakrát závodila. V roce 2014 dojela celkově druhá za Američankou Briannou Walleovou, vyhrála
časovku a získala modrý trikot
nejlepší vrchařky. V roce 2012 závod nedokončila.
Závod je poslední přípravou před olympiádou v Tokiu.
„Spolu s ženským Girem d´Italia
je to pro případné olympioniky
v pelotonu poslední možnost, jak
se před olympiádou rozzávodit,“

dodává Novota.
Závod se letos jede jako čtyřetapový, poprvé od roku 1994. Začíná 13kilometrovou individuální časovkou se startem a cílem
v Krásné Lípě. I druhá etapa začíná
a končí v Krásné Lípě. Třetí startuje a končí v Rumburku, závěrečné
dějství odstartuje ve Varnsdorfu a
skončí v Krásné Lípě, která je tradičním hlavním centrem závodu.
Novinkou bude rovněž velkoplošná projekce v prostoru
cíle a přímý přenos z každé etapy vysílaný přes internet. Ten si
organizátoři už třikrát vyzkoušeli
na Tour de Zeleňák – největším
amatérském cyklistickém závodě
pro více než 700 cyklistů, který se
ve Šluknovském výběžku jezdí na
prakticky stejných silnicích a cestách.
Redakce
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Varnsdorfská kráska úspěšně bojuje v Bikini fitness
Varnsdorf
Dominique Krupičková z Varnsdorfu propadla
kouzlu fitness.
Hodně jí v tomto ohledu pomohl přítel David Kovalčík, který
je členem OST Varnsdorf. „V roce
2019 jsem oslovila prvního trenéra a chtěla se připravit na soutěž
v kategorii Bikini fitness. Bohužel
spolupráce nevyšla a musela jsem
ji ukončit. Minulý rok na jaře jsem
oslovila mojí nynější trenérku Danielu Bečkovou, která mě přivedla
na mé první závody,“ prozradila
Krupičková.
Extrifit pohár v Kutné Hoře na
začátku května žádnou medaili

Dominique Krupičková (vpravo) na stupních vítězů; foto Hana Fujtíková

nepřinesl. „Brala jsem dvakrát
páté místo v juniorkách a ženách,“
doplnila. Druhé závody, které proběhly 29. května ve Velké Bíteši,
už pro Krupičkovou dopadly daleko lépe. „V ženách jsem vybojovala druhé místo, v juniorkách to
bylo třetí místo. Měla jsem z toho
neskutečnou radost,“ usmívala se.
„Nyní se chystám na poslední závody jarní sezóny, kde bych
chtěla dále reprezentovat město
Varnsdorf. Jde o Mistrovství České
republiky v Turnově, které se koná
12. června,“ dodala Krupičková.
Ve své kategorii v Turnově nakonec skončila na 6.0 místě.
Re-

Fotbalisté se zachránili, moc důvodů k radosti ale nemají
Varnsdorf Fotbalisté Varnsdorfu mají za sebou jedenáctou
druholigovou sezónu v řadě.
Opět z toho ale byl boj o záchranu.
Nakonec to svěřenci Pavla Drska doslova „ukopali“, za sebou
ale nechali pouze Blansko a suve-

rénně poslední Vyšehrad. Tým
z Kotliny ukončil sezónu domácí
porážkou v derby proti Ústí nad
Labem. Utkání rozhodl jedinou
trefou ústecký Prošek. Varnsdorf
ukázal, co ho na jaře trápilo.
Doma ani jednou nevyhrál, navíc
se neskutečně trápil v koncovce.

V roce 2021 dokázal vyhrát jen
dva mistrovské zápasy – na Dukle
a také na Strahově proti Vyšehradu.
„Chtěli jsme být v tabulce kolem
sedmého místa, ale je to těžké,
když doma nevyhrajeme a někdy
nevystřelíme ani na bránu. Nešlo

nám to dopředu. Nemůžu upřít,
že bychom se nesnažili, ale prostě nám to tam nepadalo. Věřím,
že od příští sezóny se to zlomí a
budeme doma bodovat,“ shrnul
vše Adam Richter, varnsdorfský
brankář, který byl na jaře velkou
oporou týmu.
Redakce

Fotbal: Dorostencům se na Covid Cupu výsledkově nedaří
Varnsdorf
Starší a mladší
dorostenci FK Varnsdorf se po
koronavirovém rozvolnění přihlásili do turnaje Covid Cup.
Po třech kolech byly obě
kategorie bez bodu. Starší
dorostenci
U19
prohrá-

li v Ústí nad Labem 3:6, pak
na vlastním hřišti podlehli celku Baník Most/Souš 4:5.
Ve třetím kole pak Varnsdorf padl
na půdě České Lípy 1:3. Ve čtvrtém kole zajížděl Varnsdorf do
Teplic, s letním turnajem se roz-

loučí v sobotu 19. června v Děčíně.
Bez bodu je také kategorie
U17. Mladší dorostenci nejprve
prohráli v Ústí nad Labem 1:6,
v tom druhém prohráli v Mostě
s tamním Baníkem 2:4, ve třetím

kole pak nestačili na Českou Lípu,
když na půdě Arsenalu padli 3:6.
Ve čtvrtém kole hrál Varnsdorf
doma proti Litoměřicku, skupinu
zakončí stejně, jako starší dorost,
v Děčíně.
Redakce

Bambini Cup po roce opět ovládli kluci z FK Varnsdorf
dorf – Matouš Jordák, Jakub
Kotiš, Matěj Kotiš, Radek Porcal. Druhé místo bral Arsenal
Česká Lípa – bílá, bronz vybojovali mladíci z FK Rumburk.
Na turnaji startovalo celkem 19

týmů. „Děkujeme organizátorům turnaje za pozvání. Dále děkuji všem zúčastněným hráčům
za výkony a jejich rodičům za
spolupráci. Byl to krásný
turnaj, ze kterého si odváží-
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me spoustu pěkných zážitků. Věříme, že se za rok opět
setkáme,“
pochvaloval
si
Jaroslav Jordák, trenér vítězného
týmu.
Redakce
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Vilémov
Tým FK Varnsdorf
– žlutí ovládl druhý ročník vilémovského turnaje pro mládež
Bambini Cup 2021.
Vítězové jsou synové bývalých známých hráčů FK Varns-

