
Čtrnáctideník pro varnsdorfské občany 
www.varnsdorf.cz 818. dubna 2019 • číslo

str.
Požár objektu u bývalé slévárny
zaměstnal dvě jednotky    2
Červený kostel čeká další etapa
rekonstrukce 3

Počet obyvatel Varnsdorfu  
v posledních pěti letech klesá 5

Revitalizace sídliště v Západní ulici
se chýlí ke konci 4

Z historie: Sklizeň v zahradě
válečné lidové kuchyně 6

Z OBSAHU ČÍSLA

Dopravní nehoda v centru města si vyžádala lidský život

Pálení čarodějnic nabídne zajímavý program

Dopravní nehoda na křižovatce ulic Národní a Střední si vyžádala lidský život; foto miw.cz

Varnsdorf    Tragicky skončila 
dopravní nehoda osobního au-
tomobilu na křižovatce ulic Ná-
rodní a Střední ve Varnsdorfu.

V pondělí večer 8. dubna 2019 
vyjížděla varnsdorfská profesio-
nální jednotka na křižovatku ulic 
Národní a Střední k nahlášené 
dopravní nehodě. Osobní vůz 
narazil do zdi, uvnitř byla jedna 
osoba. První pomoc příkladně 
poskytovali přímí svědci události,  
hasiči následně v poskytování 
péče pokračovali, napojili auto-
matizovaný externí defibrilátor a 
prováděli nepřímou srdeční ma-
sáž.

Mezitím na místo dorazili zdra-
votníci a připojili se k záchraně 
osoby. Navzdory několik desítek 
minut dlouhé profesionální sna-
ze se však seniora ze zahraničí 
nepodařilo zachránit. Dopravu 
v místě události odkláněli stát-
ní a městští policisté, následky 
nehody podrobně do pozdních 
nočních hodin dokumentovali 

policejní kriminalisté. Před půl-
nocí profesionální hasiči pomoh-
li s naložením automobilu na  

vozidlo odtahové služby.
„Příčinu úmrtí společně s dal-

šími okolnostmi policisté nadále 

prověřují,“ informovala děčínská  
policejní mluvčí Petra Trypesová.

Hasiči Varnsdorf, redakce

Varnsdorf     Poslední dubno-
vý den bude tradičně patřit pá-
lení čarodějnic. Nebude chybět 
bohatý doprovodný program, 
soutěže pro děti a velká vatra  
s čarodějnicí.

Pálení čarodějnic patří mezi nej-
starší a nejoblíbenější lidové zvyky. 
Během poslední dubnové noci se 
lidé scházejí u zapálených ohňů, 
pálí staré klestí a oslavují příchod 
jara. Zapálené vatry a slavnosti 
spojené s Filipojakubskou nocí 
proběhnou také ve Varnsdorfu na 
náměstí E. Beneše a v parku před 
městskou knihovnou. Návštěvníci 
se mohou od 16.00 hodin těšit 
na stánkový prodej, občerstve-
ní a výtvarné dílny pro děti. Jen  
o půl hodiny později je připravena 
loutková pohádka pro děti – Dob-
rodružství lesního skřítka Kuka.  
V půl šesté večer je na programu 
čarodějnické vystoupení pro děti, 
v devatenáct hodin zahraje skupi-
na Funk Corporation.

Těsně před upálením čaroděj-
nice je připraveno ohnivé vystou-
pení v podání Blackout Paradox. 
Následovat bude vatra a velký 
ohňostroj. 

Park před knihovou nabídne ro-
dičům s dětmi čarodějnický park 
plný soutěží a následně v jedna-
dvacet hodin lampionový průvod 
městem na náměstí.      Tomáš Secký
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Požár objektu u bývalé slévárny zaměstnal dvě jednotky 

Hospodáři z Varnsdorfu zmizel z pastviny dobytek

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

10.3.2019 v 4:15 hod.
Hlídka městské policie provádě-

jící preventivní kontrolu v katast-
ru města zjistila, že na železniční 
trati mezi ulicemi Lesní a Hraniční 
se nachází spadlý ovocný strom.  
Z místní znalosti, že první vlak jede 

Varnsdorf      Dvě jednotky ha-
sičů zasahovaly u požáru opuště-
ného objektu u bývalé slévárny 
ve Varnsdorfu.

Krátce po osmé hodině večer 
dne 1. dubna 2019 bylo na tísňo-
vou linku nahlášeno, že u bývalé 
slévárny ve Varnsdorfu hoří.
K události operační středisko vy-
slalo jak varnsdorfskou profesio-
nální, tak dobrovolnou jednotku. 
Hasiči po příjezdu na místo zjis-
tili, že plameny zachvátily odpad 
uvnitř opuštěné jednopodlažní 
budovy a začaly se plazivě rozšiřo-
vat pod střechu.
Na hašení byly nasazeny dva vod-
ní proudy – jak zevnitř, tak zven-
ku. Zasahující hasiči samozřejmě 
využívali dýchací přístroje, aby se 
nenadýchali škodlivin. Po lokali-
zaci byl objekt odvětrán přetla-
kovou ventilací a následně hasiči 
termokamerou vyhledávali skrytá 
ohniska. Zásah byl ukončen před 
22. hodinou, zraněn nikdo nebyl. 
Společně s hasiči na místě zasa-
hovali státní policisté.

Požár kompostu
Požár kompostu, ke které-

mu vyjela v pátek 5. dubna 
2019 odpoledne profesionál-
ní jednotka do ulice Mlynářská  
ve Varnsdorfu, nezpůsobil naštěs-

Varnsdorf        Netradiční pří-
pad zmizení dvou kusů dobytka 
řeší místní oddělení Policie Čes-
ké republiky.

tí žádnou škodu.
Menší požár trávy
Menší požár trávy a listí likvido-

vala v sobotu 6. dubna 2019 do-
poledne profesionální jednotka  
z Varnsdorfu na Studánce.

Nález dělostřeleckého granátu
Další sobotní výjezd profesio-

nální jednotky směřoval do Rum-
burku. Děti z Horního Jindřichova 
nalezly v lese zajímavý kus železa 
a přišly s ním udělat radost domů.
Následné kroky složek IZS na sebe 
nenechaly dlouho čekat. Na mís-

to dorazili policisté, strážníci i dvě 
hasičské jednotky, varnsdorfská 
profesionální a rumburská dob-
rovolná. Ulice byla neprodleně 
uzavřena, z okolních domů bylo 
evakuováno na dvě desítky osob.
K události následně přijeli pyro-
technici, kteří zjistili, že se jedná 
o dělostřelecký granát ráže 8,8 
centimetrů. Zajistili ho a odvezli  
k bezpečné likvidaci mimo obytné 
domy. Naštěstí nedošlo k výbuchu 
například v domě, následky by 
byly tragické.

A jak správně postupovat? Pokud 
v lese, na zahradě, nebo kdekoliv 
jinde naleznete předmět připo-
mínající starou munici, rozhodně 
přestaňte kopat, zavolejte na lin-
ku 158 a vše oznamte.
Rozjede se mašinerie a zanedlou-
ho dorazí pyrotechnik, který určí, 
zda se jedná o nebezpečný před-
mět a rozhodne, jak dále postu-
povat. A nebojte, pokud se ukáže, 
že se jednalo například jen o sta-
rou zrezlou trubku, nikdo vám to 
nebude mít za zlé.     Hasiči Varnsdorf

U požáru opuštěného objektu zasahovaly dvě jednotky hasičů; foto miw.cz

Hospodář z Varnsdorfu postrá-
dá dvě telata v hodnotě dvaceti 
tisíc českých korun. Zvířata se pá-
sla na volně přístupné pastvině  

v blízkosti Mladoboleslavské ulice 
ve Varnsdorfu. Při pravidelném 
krmení chovatelem vyšlo v závěru 
měsíce března najevo, že část sko-

tu chybí. Policisté okolnosti neví-
tané ztráty prověřují s ohledem 
na přečin krádeže.

por. Bc. Petra Trypesová

v 5:30 hodin bylo strážníky při-
stoupeno k zavolání na linku 150 
HZS, kteří disponují technikou na 
živelné pohromy a jsou schopni 
strom odklidit do příjezdu vlaku. 
Dále byl vyrozuměn výpravčí z ná-
draží ČD ve Varnsdorfu. Hasičům 
se podařilo odklidit strom z trati 
ve 4:55 hodin, a tudíž ke zpoždění 
vlaku nedošlo.

17.3.2019 ve12:50 hod. 
Na služebnu bylo telefonicky 

oznámeno domovnicí z městské-
ho panelového domu, že v de-

sátém patře je strašný hluk. Na 
místo byla vyslána hlídka městské 
policie, která zjistila muže, který  
v bytě své matky zdemoloval vnitř-
ní dveře. Za přítomnosti strážníků 
matka svého syna požádala, aby 
opustil její byt. Muž toto dobro-
volně učinil a své matce odevzdal 
klíče od jejího bytu. Strážníky byl 
vyprovozen až před dům.

1.4.2019 ve 21:25 hod.  
Na základě žádosti Policie ČR 

bylo vyhlášeno pátrání po dvou 
dívkách ve věku 14 a 15 let. Jed-

nalo se o chovankyně dětského 
domova v České Kamenici. Hlídce 
městské policie byl předán po-
drobný popis obou dívek včetně 
fotografií. Strážníci v průběhu 
své preventivní činnosti v katast-
ru města ve 23:35 hodin na ulici 
Plzeňská zahlédli dvě dívky odpo-
vídající popisu, které zkontrolo-
vali a po zjištění skutečností tyto 
převezli na služebnu Obvodního 
oddělení Policie ČR k dalším opat-
řením.

    Martin Špička,  velitel městské policie
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Červený kostel čeká další etapa rekonstrukce

V areálu polikliniky byl vysazen Strom svobody

Varnsdorf     Novogotický 
(evangelický) kostel zvaný červe-
ný se i v letošním roce dočká dal-
ších významných oprav. Jednou 
z nejrozsáhlejších akcí v rámci 
celkové rekonstrukce objektu, 
bude generální oprava havarij-
ního stavu stávajících dřevěných 
ochozů lodi kostela v celkové 
ceně přesahující půl milionu ko-
run. 

Ještě pár let dozadu byl osud 
Červeného kostela ve Varnsdor-
fu nejistý. Dlouhá léta se vedly 
spory o vlastnictví stavby, až ho 
město Varnsdorf na podzim roku 
2015 získalo bezúplatně z majet-
ku státu do majetku města. Rad-
nice každoročně investuje několik 
stovek tisíc až milionů korun do 
jeho oprav. Jinak tomu není ani  
v letošním roce.

Po opravě stropních kleneb lodi 
kostela, vnitřních omítek, štuků a 
osazení nových vitrážových oken 
přichází na řadu výmalba interié- 
ru kostela, na kterou pamatuje 
rozpočet města částkou tři sta tisíc 
korun. Pokračovat se poté bude  
v rekonstrukci dřevěných ochozů, 
jejichž značná část, zejména dře-
věná nosná konstrukce, je vlivem 
zatékání a devastace v minulých 
letech v havarijním stavu a hrozí 
zřícením. Rozpočet celé akce je 
590 tis. Kč a v rámci programu 
Regenerace kulturních památek 
Ústeckého kraje, kulturní komise 
Ústeckého kraje předschválila na 
tuto akci finanční dotaci ve výši 
80 % ceny díla. Na výše uvedené 
práce bude následně navazovat 
dokončení rekonstrukce okenních 
výplní objektu osazením 19 kusů 
vitrážových oken na zvonici kos-
tela v ceně 160 tis. Kč. I tato část 
rekonstrukce by měla být spo-
lufinancována v rámci dotačního 
programu, tentokrát MK ČR a to 
ve výši 80 % celkové ceny. 

Poslední a zcela nejzásadněj-
ší akcí na Evangelickém kostele  
v tomto roce bude odstranění ha-
varijního stavu kamenných říms 
severní strany věže kostela. Již  
v minulosti byla tato část po vy-
padnutí několika kamenných blo-
ků provizorně opravována. Vlivem 
povětrnostních podmínek, půso-
bení koroze a růstu náletových 
dřevin došlo v současné době  
k narušení soudržnosti kamen-

ných prvků a lícového zdiva v této 
části věže, dochází k postupnému 
uvolňování jednotlivých prvků 
říms, které hrozí vypadnutím a 
narušením střešního pláště, kro-
vové konstrukce a klenebních polí 
stropu hlavní lodi pod touto částí 
věže. Vzhledem k náročnosti pra-
cí ve výšce zhruba 15 metrů nad 
zemí, nebylo snadné získat od-
bornou kamenickou firmu, která 
by měla s obdobnými opravami 
zkušenosti a byla schopná provést 
v tomto roce její realizaci. Nako-
nec se podařilo uzavřít smlouvu o 
dílo se společností Střítezský Pra-
ha, jehož referenční stavby (mimo 
jiné restaurátorské práce na chrá-
mu sv. Víta, Národním muzeu aj.) 
by měly být zárukou odbornosti 
a kvalitního vyřešení tohoto pro-
blému. Celková cena opravy dle 
SOD je 532 tis. Kč a snahou vede-
ní města bude získat i na tuto část 
opravy kostela finanční dotaci.
               Tomáš Secký Na Červeném kostele jsou uvolněné kamenné římsy; foto MěÚ Varnsdorf

Areál místní polikliniky již zdobí nový strom – lípa; foto Tomáš Secký

Varnsdorf        Památný topol 
bílý, který musel být pro svůj 
špatný stav pokácen, nahradila 
lípa. Záštitu nad ní převzala Zá-
kladní škola Karlova.
Uběhlo pouze čtrnáct dní od 
doby, kdy byl památný topol bílý 

pokácen a jen o pár metrů dál  
v zahradě areálu polikliniky byl  
v pátek 5. dubna v rámci výro-
čí 30. let svobody a demokracie  
vysazen Strom svobody. Slavnost-
ní program doplnili pěveckým 
vystoupením žáci ZŠ Východní a 

Karlova. Druhá jmenovaná ško-
la navíc převzala nad stromem  
záštitu. Místostarosta ThMgr. 
Roland Solloch následně vhodil 
symbolickou korunu ke kořenům 
stromu.

Tomáš Secký
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Revitalizace sídliště v Západní ulici se  
chýlí ke konci, hotovo bude na konci května

Projektový týden s Cirkus Happy Kids

V MŠ Zahrádka proběhne jarní piknik

4

Městský úřad Varnsdorf 
vyhlásil výběrové řízení

Město Varnsdorf, zastoupené 
tajemníkem Městského úřadu 
Varnsdorf, vyhlásilo výběrové 
řízení na obsazení dvou pracov-
ních míst „Pracovník / pracovnice 
sociálně-právní ochrany dětí“ na 
Odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Městského úřadu Varn 
dorf. Lhůta pro podání přihlášs-
ky je nejpozději dne 30. dubna  
2019. Více informací se dozvíte 
na webových stránkách www.
varnsdorf.cz.

Nahlédnutí do hromadné-
ho předpisného seznamu

Městský úřad Varnsdorf ozna-
muje, že do 30. dubna je na  
Ekonomickém odboru, nám.  
E. Beneše 470, kancelář č. 9,  
k nahlédnutí hromadný předpisný  
seznam místního poplatku  
ze psů za období od 1.1. do 
21.12.2016.

Plánovaná odstávka vody

Z důvodu plánovaného napo-
jení nového vodovodu dojde k 
přerušení dodávky pitné vody  
v části ulic Vrchlického, Truhlář-
ská, Plzeňská, Ernsta Thällmana 
ve středu 24. dubna 2019 od 8.00 
do 14.00 hodin. Náhradní záso-
bování cisternami bude zajištěno. 
Společnost Severočeské vodovo-
dy a kanalizace, a.s. se omlouvá 
za způsobené komplikace a děku-
je za trpělivost.

Zápis dětí do základních škol 
pro školní rok 2019/2020

Oddělení školství, kultury a 
tělovýchovy Městského úřadu 
Varnsdorfu po dohodě s řediteli 
základních škol oznamuje, že zá-
pis do prvních tříd pro školní rok 
2019/2020 se uskuteční ve všech 
základních školách ve Varnsdor-
fu ve středu 24. dubna 2019 od 
14.00 do 18.00 hodin.

Varnsdorf       Nová parkovací 
místa, chodníky, náhradní výsad-
ba zeleně, nový mobiliář. Sídliště  
v Západní ulici prochází revitali-
zací za téměř devět milionů ko-
run od října loňského roku.

Obyvatelé sídliště v Západní uli-
ci se mohou těšit na zcela nový 
vnitroblok. Revitalizace probíhá 
od panelového domu 2742 až po 
2754, do konce května bude ho-
tovo. Po obou stranách komuni-

Varnsdorf     Ve dnech 6. až 
10. května 2019 se ZŠ Východní 
zapojí do programu „Projekt Cir-
kus Happy Kids“.

Smyslem projektu je učit děti 
novým pohybovým dovednos-
tem, spolupráci ve skupině, ak-
ceptování mladších spolužáků, 
vzájemné podpoře a důvěře. Děti 

Varnsdorf  Mateřská škola 
Zahrádka pořádá již čtvrtý roč-
ník oblíbené akce Vím, co jím, 
maminko, tatínku, podpořenou 

kace nově vzniklo přes osmdesát 
parkovacích míst včetně sedmi 
pro osoby se sníženou schopnos-
tí pohybu a orientace. Parkovací 
plochy v místě pokácených smrků 
budou odděleny vysázením zele-
ně – živého plotu. V projektu se 
počítá i s další úpravou zeleně. 
Nově bude podél komunikace vy-
sázena alej dvanácti stromů. Pro 
nejmenší bude zřízena zpevněná 
plocha.

V současné době se dokončují 
chodníky uvnitř bloku před bu-
dovou se smíšeným zbožím. Na 
závěr stavby se provedou terénní 
úpravy, rozmístí se městský mo-
biliář a dokončí se nový povrch 
vozovky. 

Byť se revitalizace sídliště chýlí 
ke konci, prosíme obyvatele o tr-
pělivost a shovívavost. Věříme, že 
konečný výsledek bude stát za to.
              Tomáš Secký

budou během jednoho týdne 
pod vedením zkušených trenérů 
– profesionálů trénovat a nacvi-
čovat vybrané činnosti – akroba-
cii, cvičení na visutých hrazdách, 
žonglování, chůzi po laně, čísla 
kouzelníků, fakírů, klaunů, herců 
černého divadla. 

Výsledek svého několikaden-

ního úsilí   žáci předvedou ve-
řejnosti na vystoupení, které se 
uskuteční 9. a 10. května 2019 
od 17.00 hodin. „Zveme rodiče, 
prarodiče, sourozence, přátelé, 
kamarády i širokou veřejnost na 
naše představení,“ láká na akci 
učitelka Mgr. Veronika Říhová. 

                     Redakce

grantovým programem města 
Varnsdorf.

Akce Vím, co jím, maminko, 
tatínku, aneb jarní piknik v Za-
hrádce proběhne ve čtvrtek  
25. dubna 2019 od 15.30 do 
17.00 hodin pro širokou veřejnost  
v zahradě mateřské školy v ulici 
Pražská jako součást dne otevře-
ných dveří. „Zapojte se s námi do 

soutěže o krásné ceny a připravte 
nápadité, domácí, sladké nebo 
slané sendviče z čerstvých, kvalit-
ních a sezónních surovin. Přijďte 
si posedět a splnit pár úkolů. Vě-
říme, že toto odpoledne pro děti 
i dospělé bude nevšedním zážit-
kem,“ zve veřejnost ředitelka ma-
teřské školy Hana Dojčánová.

                      Redakce
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Dům dětí a mládeže Varnsdorf ani na jaře nezahálí

Počet obyvatel Varnsdorfu v posledních pěti letech klesá

Varnsdorf     Ani na jaře Dům 
dětí a mládeže Varnsdorf ve  
svých aktivitách pro děti  
nezahálí. O jarních prázdninách 
se konalo pět akcí, kterých se 
účastnilo dohromady 52 dětí. 

Varnsdorf     V první polovi-
ně minulého století naše město 
počtem obyvatel překračovalo 
dokonce 23 tisíc. Bylo tomu před 
2. světovou válkou v roce 1937, 
kdy většina obyvatelstva ve 
Varnsdorfu hovořila německy. 
Mnoho vody v Mandavě za osm 
desítek let uplynulo a doba se 
radikálně proměnila.

Český statistický úřad vede ofi-
ciální statistiky demografického 
vývoje od roku 1971. V témže 
roce byl i nejnižší počet obyvatel 
našeho města za dobu jeho mě-
ření, konkrétně 14 280. Z kroniky 
města víme, že v roce 1961 to 
bylo dokonce ještě o necelou ti-
sícovku méně – 13 463 obyvatel.  
V těchto uvedených letech ještě 
nemůžeme do celkového souč-
tu počítat obyvatele Studánky, 
ta byla k Varnsdorfu připojena 
až v roce 1980. V témže roce 
měl Varnsdorf i nejvíce oby-
vatel v čase od 2. světové vál-
ky, tj. 16 775. V tomto období  
sehrála svou roli i výrazná popu-
lační vlna.

Co nám ale statistiky nesdělí 
je, že v našem městě, v období 
od 60. let 20. století do počátku 
90. let, žilo mnoho dalších mla-
dých lidí. Nacházela se zde vo-
jenská posádka a místní největší 

Navštívily horolezeckou stě-
nu v Liberci, Čokoládovnu Mana  
v Krásné Lípě a zajely se podívat 

Počty obyvatel města Varnsdorf v letech 2014 – 2018
(stav vždy k 31. 12. daného roku)

Počet narozených dětí

Počet zemřelých

Přistěhovali se

Odstěhovali se

Počet uzavřených sňatků

Celkem 15 674

2014

175

139

356

382

56 59 58 69 76

404 466 381 438

338 334 329 344

153 157 161 161

156 155 165 148

2015 2016 2017 2018

15 611 15 477 15 429 15 121

do sklárny v Novém Boru. Zbý-
vající dva dny byl program v pro-
storách DDM Varnsdorf. Proběhl 
prázdninový speciál Expedice 
Apalucha, kouzlilo se, sportova-
lo a tvořilo. Dále stojí za zmínku 

úspěch děvčat z kroužku Mladý 
záchranář. Účastnily se soutěže 
první pomoci pro žáky 9. tříd „Dě-

čínský laický záchranář“ a umístily 
se na krásném 3. místě.

Ve spolupráci se spolkem Život 
jde dál pokračují besedy ve škol-
ských zařízeních ve Varnsdorfu i 
okolních městech, díky nímž jsou 
děti zábavnou a přitažlivou for-
mou seznamovány se světem ne-
vidomých. Dozvědí se, jak lidé se 
ztrátou zraku zvládají každodenní 
činnosti a jak jim v tom pomáhají 
jejich kamarádi, vodicí psi.

Na velikonoční prázdniny je 
plánován výlet do Vlastivědného 
muzea v České Lípě, kde je zajiš-
těn tematický program Lidové 
tradice a zvyky v severních Če-
chách. Další akcí budou Velikono-
ce na slizu, kdy se budou vyrábět 
tři druhy populárního slizu.

V neposlední řadě je třeba zmí-
nit každoroční výtvarnou soutěž  
k Pálení čarodějnic, kdy se mohou 
děti účastnit se svými výtvory a 

obrázky. Vítané jsou netradiční 
techniky a prostorová díla, která 
mohou odevzdávat v kanceláři 
DDM Varnsdorf do 23. dubna.  
V návaznosti na to proběhne  
v rámci celoměstské akce 30. 
dubna tradiční Čarodějnický park.

A když se podíváme do dlou-
hodobých plánů, mohou se varn-
sdorfští těšit na oblíbený Den dět-
ské radosti, který se bude konat 
25. května a v plném proudu je 
také přihlašování na příměstské 
letní tábory, kterých letos DDM 
Varnsdorf nabízí celkem šest a 
proběhnou i čtyři jednodenní 
akce. Stačí sledovat plakátky, face-
bookové či webové stránky, nebo 
zajít přímo do DDM Varnsdorf, 
kde je možné získat podrobnější 
informace a přihlášku na místě 
vyplnit a odevzdat. Doporučuje-
me to neodkládat, tábory se plní 
velmi rychle!             Barbora Hájková

podniky si na středních školách 
a učilištích vychovávaly budoucí 
pracovníky. To se odrazilo na kul-
turním a společenském životě ve 
městě, který byl opravdu bohatý. 
Chodilo se pravidelně do kin na 
filmová představení, divadla a na 
taneční zábavy, později diskotéky.  
V tomto období se Varnsdorfu 
přezdívalo „město mládí, zahrad 
a továren“. Reálný počet obyvatel 
by byl tedy pravděpodobně mno-
hem vyšší.

Vraťme se do současnosti. Když 

se podíváme na situaci od roku 
2014 do konce roku 2018, kle-
sající tendence v počtu obyvatel 
je víceméně jasná. Počet naro-
zených dětí se také drobně sní-
žil, počet zemřelých oproti tomu 
lehce stoupá. Čísla přistěhovalých 
obyvatel do našeho města se 
nijak výrazně nemění, avšak po-
čet odstěhovaných obyvatel rok  
od roku mírně stoupá a převy-
šuje počet přistěhovalých. Tím 
se dostáváme k zápornému mig-
račnímu saldu. To potvrzují i ce-

lorepublikové statistiky, kdy se z 
pohraničních oblastí obyvatelstvo 
přesouvá do vnitrozemí, převážně 
z ekonomických důvodů. V sou-
časnosti, kdy je míra nezaměst-
nanosti nízká, je otázkou, zda se 
i trend migrace za prací zpomalí.

V historii města byla období, 
kdy zde život nebyl snadný. Sna-
hou nás všech, kteří zde žijeme, 
by mělo být, aby Varnsdorf byl i 
do budoucna stále příjemným 
místem k žití.

Barbora Hájková
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Z historie: Sklizeň v zahradě válečné lidové kuchyně

ZŠ Východní oslavila Den učitelů s bývalými kolegy

Varnsdorf          Několikrát jsme  
již v našich zastaveních vzpomí-
nali na události 1. světové, tzv. 
Velké války. O čem jsme ale za-
tím příliš nehovořili, byly důsled-
ky války pro civilní obyvatelstvo. 

Samotná válka sice neprobí-
hala na území budoucího Čes-
koslovenska, na jeho území 
však byly dislokovány záložní 
jednotky, ze kterých byla fron-
ta postupně zásobována nový-
mi, nebo vyléčenými vojáky. Tak  
byl do Rumburku rok po  
vypuknutí války převelen  
i 7. střelecký pluk z Plzně, který 
čítal 1200 mužů. Vojenská po-
sádka však byla umístěna nejen 
v Rumburku, ale také v dalších 
obcích Šluknovského výběžku 
včetně sousedního Varnsdorfu.  
Rumburk si od získání statu-
tu posádkového města sliboval 
především zlepšení dodávek po-
travin, výsledkem byla naopak 
ještě větší bída a hlad jak vojáků, 
tak i civilních obyvatel. Ukázkou 
takové nouze byly např. scé-
ny, ve kterých si děti již v roce 
1915 odlévaly ze sádry v upo-
mínku poslední válečnou žemli,  
neboť pak už zbýval jen černý 
chléb – tedy pokud byl. Hlad byl 
v posledních dvou válečných le-
tech také hlavní příčinou řady 
hladových bouří a mj. iniciátorem 
nechvalně známé Rumburské 
vzpoury v roce 1918.

Proto stejně jako v jiných měs-
tech válečného zázemí, začaly bě-
hem roku 1916 vznikat ve Varns- 
dorfu válečné lidové kuchyně, 
které měly zahnat hlad těch nej-
chudších a nejpotřebnějších, kte-
rých bylo hodně, opravdu hodně. 
K otevření první válečné kuchy-
ni došlo 9. října 1916 v objektu 
Odborné školy tkalcovské (dnes 
knihovna). Oběd stál 35 haléřů a 
byl výhradně bezmasý. Jídelní lís-
tek prvního týdne vypadal násle-
dovně: 
Pondělí
zeleninová polévka a brambory s 
rajskou omáčkou
Úterý

bramborová polévka a jahelná 
kaše
Středa
kmínová polévka a brambory se 
zelím
Čtvrtek
nudlová polévka a fazole
Pátek
kmínová polévka a knedlíky polité 
povidly
Sobota
polévka chlebová a brambory s 
gulášem.

Od počátku se zde běžně vydalo 
více než 400 porcí denně. Počet 
porcí neustále rostl, až se dostal 
za první tři měsíce roku 1917 
na 36 000. K přípravě takového 
množství obědů bylo použito 12 
000 kilogramů potravin, z toho 5 
000 kg brambor. Část zásob se po-
stupně začala pěstovat v zahradě, 
která patřila k válečné kuchyni, jak 
se zdá podle nápisu na zveřejněné 
fotografii.

Zajímavé je, že komisařem pro 
válečné kuchyně v okrese Varns- 
dorf byl 16. dubna 1917 jmeno-
ván městský stavitel Anton Möller, 
který pravděpodobně předsedal 
i výboru pro válečné kuchyně. 

Varnsdorf    Ve čtvrtek 28. 
března 2019 slavil učitelský sbor 
spolu s ostatními pracovníky 
školy Den učitelů. 

Pozváni byli také bývalí za-
městnanci školy, kteří si již uží-
vají zaslouženého důchodového 
odpočinku. „Pro naše hosty byla 

Ten o tři dny později rozhodl  
o otevření další válečné výva-
řovny, tentokrát v šestém okrese  
v budově staré karlsdorfské ško-
ly čp. 747. Představitelé výboru 
si povzdechli, že se sice sešlo 
velké množství finančních darů, 
ale velmi málo potravin. To nic 
neměnilo na tom, že se zde již  
o měsíc později stravovalo šest 
set lidí denně. Děti mohly navště-
vovat školní polévkové kuchyně 
ve 4., 5., 6. a 8. okrese, chodilo 
jich 600–700.

Výbor pro válečné kuchyně 
dále rozhodl dne 19. června 1917, 
že bude v Haeblerově továrně 
(dnes Velveta) otevřena válečná 
kuchyně pro 7. a 8. okres. Tuto  
v pořadí již třetí válečnou kuchyni  
navštěvovalo na začátku červen-
ce 1917 více než 550 strávníků. 
Strávníci si mohli oběd pořídit 
nejen za hotové, ale také za jeden 
lístek na mouku.

Podle statistiky z 22. ledna 
1918 chodilo denně do válečných 
kuchyní ve IV. – 738, VI. – 620, VII. 
okrese – 538, dohromady 1 896 
osob. Čtvrtá a poslední válečná 
kuchyně byla otevřena 11. břez-

na 1918 v továrně G. A. Fröhlicha, 
podávalo se zde 300 obědů a 300 
večeří. 

Na začátku listopadu se pře-
stalo jídlo vydávat ve Fröhlichově 
továrně. Ve zbývajících třech ku-
chyních se začaly snižovat počty 
vydaných porcí, protože jídlo se 
stávalo zřejmě jen těžko poživa-
telným. Podávalo se už téměř 
pouze zelí a něco zeleniny. Již po 
konci války 21. listopadu 1918 
se podařilo získat malé množství 
mouky a krup. Kromě potravin se 
nedostávalo ani dostatek financí 
na další provoz, přesto válečné 
kuchyně fungovaly ještě v roce 
1920, během tohoto roku, ale  
o nich již v kronice zprávy mizí. 
Podle zápisu ze 4. února 1919 
bylo za dobu fungování vydáno  
1 300 000 porcí. Náklady byly 
hrazeny ze státních dotací,  
z příjmů za prodaná jídla a z cí-
sařských darů. Ještě ale dlouho 
trvalo, než se situace konsoli-
dovala a místní obyvatelstvo se  
vrátilo přibližně na předválečnou 
úroveň.

Josef Rybánský, 
Jiří Sucharda

připravena prohlídka školy se 
zábavnými kvízovými otázkami, 
vystoupení učitelského pěvecké-
ho sboru, bohatý raut a drobný  
dárek. Květinou a písní jsme  
obdarovali také p. učitelku Sýko-
rovou, která oslavila významné  
životní jubileum,“ líčí oslavu  

Mgr. Alena Smetanová. Potom se  
rozvinula volná deba-
ta mezi staršími a mladými  
kolegy, nechyběly vzpomín-
ky a zkušené rady. „Myslím,  
že se oslava vydařila a to, že se-
líbila i našim hostům, potvrdila 
svým veřejným poděkováním i  

bývalá paní učitelka Richterová 
(za pozvané). Toto setkání nás 
opět povzbudilo do další práce, 
která snad není marná, i když je 
bohužel poslední dobou často ve-
řejností nedoceněna,“ dodala na 
závěr.

              ZŠ Východní

Dobová fotografie sklizně v zahradě válečné lidové kuchyně; foto archiv
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Inzerce

Hodinový manžel a zámečnic-

tví. Tel. 607 716 983, e-mail:   

josef.knourek@post.cz. 

Opravy vodo, elektro, práce se 

dřevem, montáž a opravy ná-

bytku, drobné zednické práce, 

ořez stromů a keřů.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

CK Best burk 

pro Vás připravila AKCI CHORVATSKÉ DNY 2019. 

Zahájení akce se uskuteční dne 26.4. 2019 od 9:00 
hodin před cestovní kanceláří Best burk  

Tř. 9. května 390, Rumburk. 

Získáte bližší informace o zájezdech a ubytovacích 
kapacitách v Chorvatsku. Dále získáte slevu 10 %  
ze zájezdu v libovolných termínech dle nabídek  

z katalogu cestovní kanceláře (ubytování v chatkách). 

Na místě bude zajištěno občerstvení a hudba po celý 
den. Slevu 10 % získáte také při zakoupení zájezdu  

i v následujích 5 pracovních dnech. 

V případě špatného počasí se zahájení akce 
přesune o týden později na 3.5.2019.

Chcete inzerovat v Hlasu severu?

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

Dne 18. dub-
na jsme vzpome-
nuli nedožité 73. 
narozeniny pana  
Gerhata Čermáka 
a 3 roky, co nás na-

vždy opustil. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. Stále vzpomínají man-
želka Věra, syn Václav a dcera Jitka 
s rodinami.

Dne 5.4.2019 oslavili naši rodiče a 
prarodiče Eva a Jiří Lupoměští krás-
né výročí - „Zlatá svatba“. Do dal-
ších let jim přejeme zdraví, štěstí, 
pohodu a řádnou dávku tolerance a 
pochopení.

Dcera Alena s rodinou a syn Pavel 
s rodinou.

Není na světě nic 
horšího, než když 
rodiče dítě své do 
hrobu ukládají a  
v srdcích jen vzpo-
mínky zůstávají. 

Dne 27. dubna to bude 15 let, co náš 
syn Pavel Šulc opustil tento svět. Za 
vzpomínku na něj děkuje nešťastná 
máma.

   Úmrtí v březnu

Josef Braun 
Martina Kalivodová  
František Zbořil 
Jiřina Vokounová  
Jaroslav Kocůrek  
Rozálie Dubská   
Jiří Kopecký  
Eva Vítková   
Miroslav Baláž  
Jiří Adam
Jiřina Čerychová
Květa Duchačová
Josef Olexa
Pavel Forejt

ÚMRTÍ

75 let
49 let
85 let
66 let
53 let
95 let
65 let
57 let
64 let
75 let
76 let
69 let
91 let
69 let

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
19. - 22.4.2019  
MUDr. Bolfíková Renata 
Varšavská 1863/7, Děčín VI 
Tel. 412 535 930

27. - 28.4.2019 
MUDr. Rambousková Rita 
Riegrova 773/72, Děčín II 
Tel. 412 526 250

01.05.2019 
MUDR. Vojtěch Vladimír 
28. října 110, Děčín 1 
Tel. 412 151 056

Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích: 
08: - 11:00 hod.

Svozy pytlového tříděného odpadu
2.5.2019 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Svozy bioodpadu
30.4.2019 od 6.00 hod.

SVOZY
BIOODPADU

SBĚRNÝ DVŮR
TS

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

za finanční podpory města Varnsdorfu 

pořádají 

 

20. ročník přehlídky jazzových a tanečních orchestrů 

 

 

Základní umělecká škola Varnsdorf a Etuda prima z. s. 

 

 Jazzový pátek 
 

©JK 

 
 
 
 
 

 26. dubna 2019 v 15 hodin 
 Lidová zahrada ve Varnsdorfu  

 
 

vstupné 80 Kč, důchodci, děti a mládež do 18 let 40 Kč  
předprodej v ZUŠ, tel. 412 375 454 

www.zusvarnsdorf.cz 

 

 

Program římskokatolické farnosti
Varnsdorf na čas velikonoční 2019 

(kostel sv. Petra a Pavla)

Velikonoční pořad bohoslužeb   

18. 4. 2019 od 17:00 
Zelený čtvrtek – Mše sv. na památku Večeře Páně

19. 4. 2019 od 15:00 
Velký pátek – Křížová cesta a Velkopáteční obřady

20. 4. 2019 od 19:00 
Bílá sobota – Velikonoční vigilie a žehnání pokrmů

21. 4. 2019 od 11:00
Mše sv. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

22. 4. 2019 od 11:00
Mše sv. – Pondělí velikonoční

14.04 – Květná neděle – Svatý týden 
10.00 – Bohoslužba s žehnáním ratolestí 

18.04 – Zelený čtvrtek 
18.00 – Bohoslužba -  vzpomínka na Poslední Večeři Páně

19.04. – Velký Pátek (slavíme spolu s partnerskou farnosti z Drážďan)
15.00. – Křížová cesta v Jiřetíně pod Jedlovou

18.00. – Velkopáteční obřady                                        
20.04. – Bílá Sobota 

21.00. – Obřady Bílé soboty a žehnání velikonočních pokrmů v Naději 
u Cvikova (kaple Trávník)

21.04 – Hod Boží Velikonoční
10.00. – Bohoslužba s žehnáním velikonočních pokrmů

Předseda představenstva
REGIA a.s.

se sídlem Kmochova 2136, 
Varnsdorf

PSČ 407 47, IČ : 44567995

pan Josef Šišulák – předseda 
představenstva

oznamuje svolání 
VH REGIA a.s.

členy Rady města Varnsdorf
Představenstvo REGIA a.s.
Dozorčí radu REGIA a.s.

na jednání
Rozhodnutí jediného akcio-
náře při výkonu působnosti 
valné hromady REGIA a.s.,
které se bude konat dne  

16.5.2019, od 14.00 hodin,
v kanceláři starosty města 

Varnsdorf 
nám. E. Beneše 470.
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Fotbalisté FK Varnsdorf zažili velmi perný dvojzápas

Volejbal: Varnsdorfské „béčko“ skončilo na pátém místě

Varnsdorfští házenkáři mají plné ruce práce

Turnaj O putovní pohár města Varnsdorfu ovládl Peleška

Varnsdorf      Venkovní zápas  
u třetího a druhého týmu tabul-
ky. Fotbalisté Varnsdorfu mají 
za sebou pekelný dvojzápas. 
Svěřenci Davida Oulehly nejpr-
ve vyhráli v Hradci Králové 1:0 
a navázali tak na stejnou výhru  
z podzimu.

Jedinou trefu zápasu připsal zá-
ložník Ondra Kocourek. „Musím 
kluky pochválit, padali do střel, 
nechali na hřišti všechno. Co roz-
hodlo? Je to otřepané, ale srdíč-
ko, dnes tam bylo velké srdce. Je 
pravda, že nás domácí chvílemi 

Varnsdorf     Po rozdělení varns- 
dorfského ženského volejbalu 
nastoupily do letošní sezóny KP1 
(Krajské soutěže 1. třídy) dva 
týmy: Varnsdorf A a Varnsdorf B. 

„Béčko“ (ve složení Bučková Iva-
na, Buřičová Kateřina, Čiháková 
Nikola, Ježková Michaela, Kaňo-
vá Eva, Krausová Ivana, Likavcová 
Renata, Míšková Anna, Němečko-
vá Jitka, Procházková Ivana, Pro-
cházková Nikola, Richtrová Hana, 
Voráčková Petra a Zemlerová 
Hana) si vloni vybojovalo postup 
vítězstvím v nižší soutěži a letos 
do zápasů nastoupilo s několika 

Varnsdorf  Varnsdorfští há-
zenkáři se vydali opět do bojů  
o prestiž města Varnsdorf. 

Nejprve 17. března vycestovali 
na takzvaný prolínací turnaj regio- 
nální soutěže mladších žáků do 
Lovosic. Zde se utkali se soupe-
ři Liberce, Jablonce a domácích 
Lovosic hned dvakrát. Z tohoto 
turnaje si naši házenkáři odvezli 
čtyři body. Varnsdorf porazil Li-

Varnsdorf     V sobotu  
30. března 2019 se uskutečnil  
ve sportovní hale stolního  
tenisu 3. ročník turnaje  
O putovní pohár města Varns- 
dorfu.

mačkali jako citrón. Ale vydrželi 
jsme. Když si vezmeme, jaký má 
Hradec kádr a rozpočet, tak je 
to vlastně malý zázrak,“ culil se 
varnsdorfský brankář Radek Por-
cal, který vychytal dvanácté čisté 
konto v sezoně.

Hrdinou zápasu se stal Ond-
řej Kocourek. Maličký záložník 
ve 12. minutě přehodil Ottma-
ra a zařídil jedinou trefu celé-
ho zápasu. „Hrdina? To ne, je  
to zásluha všech, celého týmu. 
U té branky tam Bláža vystře-
lil, míč byl několikrát tečován 

a dostal se ke mně. Já byl hod-
ně z úhlu, tak jsem ho chtěl jen 
přehodit. A podařilo se,“ podo-
tkl Kocourek. „Pro nás je zatím 
celá sezóna jako pohádka, ty-
hle body jsou zlaté. Ale bylo to 
náročné, vstup se nám povedl,  
ale pak nás domácí hodně tlačili. 
Tabulku vnímám, chceme skončit 
co nejvýš. A možná si zahrát i tu 
baráž,“ dodal Ondřej Kocourek. 

O týden později následoval zá-
pas v Jihlavě, která ještě minulou 
sezónu hrála nejvyšší fotbalovou 
ligu. Tentokráte se Varnsdorfu 

nedařilo, Vysočina vyhrála za-
slouženě 3:1. Jedinou branku 
Severočechů vstřelil po brejku 
Dordič. „Toto byla jedna z mála 
našich světlých věcí v utkání,“ 
stýskal si po utkání hostující kouč  
David Oulehla. „Jihlava byla  
od začátku jednoznačně lepší, 
nestíhali jsme v pohybu, soupeř 
nás předčil kvalitou ve středu hři-
ště,“ dodal.

V dalším kole hostil Varnsdorf 
nováčka z Chrudimi a po výsledku 
x:x je v tabulce na X. místě.

Redakce

cíli. Neudělat si ostudu, neskončit 
na posledním místě, a především 
si hru užít.

Pod vedením trenérky Ivy Pro-

cházkové bylo družstvo B po 
podzimní části na osmém místě. 
Hráčky zjistily, že do soutěže pa-
tří a že mohou být vyrovnanými 

soupeřkami i vedoucím týmům. 
Odvážný plán na jaro zněl jasně.
Urvat co nejvíc bodů! Úkol se po-
dařil. Pouze dvakrát se hráčky vra-
cely s nulovým ziskem. 

Na konci sezóny skončil tým 
„béčka“ na 5. místě tabulky, což 
je nejlepší výsledek za mnoho 
let. S výsledkem je družstvo velmi 
spokojeno, příští rok se ale pokusí 
stoupat tabulkou ještě výš. „Moc 
děkujeme všem fanouškům za 
podporu a skvělou atmosféru při 
zápasech,“ zaznělo z úst varns- 
dorfských volejbalistek.

              TJ Slovan Varnsdorf – volejbal B

berec 20:13, s Lovosicemi A pro-
hrál 10:18, s Lovosicemi B pak 
11:18. Nakonec porazil Jablonec 
19:8. Branky: Štěpán 13, Rybář 
13, Schlejer 14, Halba 8, Tillner 8, 
Kinčlová 1, Sýkora 1.

Další turnaj se konal o tý-
den později ve Dvoře Králové 
nad Labem. Zde se nám poved-
lo utržit další body do tabulky, 
a to celkem šest. Porazili jsme  

již tradiční soupeře. Ač jsme 
byli v početním oslabení a pře-
vážnou část zápasu s Libercem  
prohrávali, nakonec jsme vy-
šli z duelu vítězně poměrem 
13:12. Dalším úspěšným zá-
pasem byla výhra nad Jablon-
cem 18:7. Ani domácí celek  
Dvůr Králové na naše bor-
ce nestačil a prohrál 5:13. Je-
diná prohra v tomto turna-

ji byla s celkem Jičín B 7:14. 
Tento turnaj posunul naše hráče 
v tabulce zatím na skvělé 5. místo  
s celkovými 30 body. 

Další utkání, před hvězdným 
turnajem v Praze, nás čekají v Jab-
lonci nad Nisou. Samotná sezóna 
vyvrcholí turnajem v Liberci, kde 
uvidíme, jaké zaujmeme konečné 
umístění ve východní skupině.

       Oldřich Rybář, hlavní trenér 

Hrálo se systémem každý  
s každým, první tři hráči ze 
skupin postoupili do finálové 
části o celkové vítězství. Zbylí  
hráči šli do bojů o útěchu. 
Na prvním místě se umístil  

J. Peleška, na druhém M. Ptá-
ček a třetí skončil J. Holubec.  
V útěše vyhrál P. Šimek, druhý byl 
L. Kovář a na třetím místě skončil 
M. Fojtíček.

Všem přítomným děkuji za 

účast a bezvadnou atmosféru.  
V neposlední řadě chceme  
poděkovat partnerům tohoto tur-
naje: městu Varnsdorf a společ-
nosti Vitana, a.s.

Radim Novotný, předseda ST Varnsdorf
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Silák Matěj Syrovátka byl v Trutnově k nezastavení

Letošní rok? Pro mě zatím smolný, přiznává Plocarová

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 80

Trutnov    První letošní „troj-
bojařskou“ událostí pro Oddíl 
silového trojboje Varnsdorf (OST 
Varnsdorf) bylo Mezinárodní 
mistrovství České republiky v si-
lovém trojboji a dřepu federace 
FČST.

Vzhledem k vysokému počtu 
soutěžících (přes 200) byl šam- 
pionát rozdělen do tří dnů. Hosti-
telem nejvyšší tuzemské soutěže 
byl SPARTAK Powerlifting Trut-
nov, který pro závodníky připravil 
vynikající podmínky. „Náš oddíl 
soutěžně zastoupil náš asi nej-
zkušenější borec Daniel Pianka 
v kategorii EQ dřep, muži a naše 
současná jednička oddílu Matěj 

Varnsdorf     Angína, antibioti-
ka, mezery v tréninku. Rok 2019 
je zatím pro varnsdorfskou atlet-
ku Blanku Plocarovou v tomto 
ohledu nepovedený. 

Členka atletického oddílu v Li-
berci ale věří, že se to zlepší. „Mu-
sím doufat, že se to po zdravotní 
stránce zlepší,“ pokrčila rameny. 

Blanko, jaký je zatím pro vás 
po sportovní stránce rok 2019?

„Po sportovní stránce zatím bo-
hužel smolný. Přesto, že příprava 
na halovou sezonu probíhala bez 
problémů a vše jsem poctivě od-
trénovala, tak jsem závody v hale 
kvůli angíně musela vynechat. 
Tento rok jsem začala ještě častěji 
trénovat než v předešlých letech, 
ale bohužel i nyní mi opět byly 
nasazeny další antibiotika. Snad 
si ty těžší a častější tréninky nevy-
bírají svou daň. Musím doufat, že 
se to po zdravotní stránce zlepší.“

Můžete se ohlédnout za minu-
lým rokem? 

„Minulý rok jsem se vracela po 
půlročním zranění zpět do trénin-
ku. To, že jsem mohla začít opět 
trénovat, byla v tomto roce nej-
větší výhra. Ovšem tréninkové 
manko se dohonit nedalo, a tak 
fyzička nebyla úplně optimální. 
Ten základ, co by měl každý spor-
tovec v přípravě absolvovat, chy-
běl. Rychlostně to ovšem nebylo 
tak špatné. Byla jsem hodně mile 

Syrovátka v kategorii RAW troj-
boj, junioři,“ prozradil předseda 
oddílu Jan Pianka.

První nastoupil ke svým tradič-
ním třem pokusům Dan, který si 
hravě poradil se základem 165 
kg a taktéž ještě s větší lehkostí i  
s činkou vážící 180 kg. Vzhledem  
k vývoji absolutního pořadí byl 
třetí pokus stanoven na 203 kg, 
bohužel, ten zdolán nebyl, a tak 
Dan sice vyhrál svoji váhovou ka-
tegorii Muži do 67,5 kg, ovšem 
absolutně to znamenalo neoblí-
bené 4. místo. „Daleko více se da-
řilo Matějovi, který ve velké kon-
kurenci od počátku útočil nejen 
na absolutní pořadí, ale taktéž na 

titul Vítěze vítězů v trojboji RAW,“ 
pochvaloval si Jan Pianka.

V dřepu postupně zdolal  
285 kg, 305 kg a třetím pokusem 
vylepšil svůj vlastní národní rekord 
na 325 kg. V benchpressu zazna-
menal pouze dva platné pokusy, 
190 kg a 205 kg, což opět zname-
nalo pokoření národního rekordu. 
Taktéž mrtvý tah se vydařil, kdy 
Matěj postupně nazvedal 290 
kg, 310 kg a 330 kg, což byl opět 
nový národní rekord. Celkovým 
totalem 860 kg nejenže stanovil 
nový národní rekord, ale zajistil si  
také prvenství v absolutním po-
řadí ze všech juniorů RAW a hlav-
ně vyhrál ocenění Vítěze vítězů 

(přepočet bez ohledu na věk,  
pohlaví).

OST Varnsdorf se opět nesma-
zatelně zapsal do výsledkové 
listiny uplynulého MČR. Dále se 
sluší dodat, že předseda oddí-
lu Jan Pianka a jeho bratr Daniel 
se významnou měrou podíleli na 
organizaci šampionátu, a to v roli 
rozhodčích. „Velké poděkování 
si zaslouží pořadatelský oddíl a 
všichni lidé, kteří nám fandí a drží 
palce. V neposlední řadě nesmí-
me zapomenout na město Varns- 
dorf, které nás tradičně podpo-
ruje v rámci sportovní koncepce,“ 
dodal Jan Pianka.

Redakce

překvapená s časy, které jsem  
v hlavní sezoně běhala. Dokonce 
to stačilo i na účast na Mistrov-
ství republiky v Kladně, tam jsem 
ovšem dobrý výsledek nepřed-
vedla. Mrzí mě to, jelikož konku-
rence nebyla tak veliká, jako vloni 
v Třinci. A tak nejlepší čas přišel 
paradoxně až na úplně posled-
ním ligovém závodě v Jablonci 
nad Nisou. S časem 12.84 na sto-
metrové trati po půlroční pauze 
jsem musela být spokojená. Bylo 
to hezké zakončení sezony.“

Máte s přibývajícím věkem 
problémy se zraněním?

„Bohužel ano, v posledních le-
tech toho bylo více, ale to ke spor-
tu patří. Zranění kolena, výron  
v kotníku a v poslední řadě zraně-
ní hýžďových svalů, kdy to už vy-
padalo, že se k atletice nevrátím. 
Nakonec to dobře dopadlo a díky 
fyzioterapeutovi jsem se mohla 
po půl roce vrátit do přípravy. 
Patří mu velké poděkování. Dnes-
ka si už atletiku bez spolupráce  
s fyzioterapeutem nedokážu 
představit.“

Vypadalo to tedy na ukončení 
vaší kariéry a pak přišel ten čas  
v Jablonci nad Nisou.

„Nechtěla jsem skončit, ale  
s mými bolestmi hýždí si nikdo 
nevěděl rady. Nic nepomáhalo a 
já už ztrácela naději, že se k atle-
tice vrátím. Bylo to po psychické 

stránce těžké období. Naštěstí mi 
byl doporučen dobrý fyzioterape-
ut, díky kterému jsem po půlroční 
pauze mohla opět začít trénovat. 
Měla jsem po té nucené pauze 
velikou chuť do tréninku a s tre-
nérem se nám i přesto dlouhé 
zranění podařilo dosáhnout cel-
kem dobrých výsledků za krátkou 
dobu.“

Jinak se u vás nic nezměnilo?
„Ne, vše při starém. Závodím 

za AC Slovan Liberec a pracuji ve 
Varnsdorfu na základní škole Vý-
chodní.“

Hodně se mluví o tom, že sou-
časná mládež má ke sportu da-
leko. Kolikrát děti mají problémy  
i s tělocvikem ve škole.

„Nemohu mluvit za všechny 
školy a učitele, ale přijde mi, že 
se dnešní tělesná výchova pro-
měnila v hromadu omluvenek a 
nechuti se hýbat. Děti se přede-
vším na druhém stupni z tělesné 
výchovy často omlouvají a nemají 

ani takový zájem. Pohyb a zdra-
vý životní styl u nich není zrovna  
v kurzu. Najdou se ovšem i výjim-
ky, pro které je tělesná výchova 
stále nejoblíbenější předmět, ale 
jak říkám moc jich není. Za nás to 
byl předmět číslo jedna, ovšem 
dnes mi přijde, že děti by místo 
tělocviku raději psaly diktát nebo 
počítaly příklady. Mrzí mě to, pro-
tože já pohyb miluji a snažím se 
je motivovat, aby na sport neza-
nevřely, ať už kvůli zdraví nebo 
psychické pohodě.“

Sledujete atletiku ve Varns- 
dorfu?

„Zase tolik ji nesleduji, ale na 
stadionu ve Varnsdorfu se nej-
častěji potkávám s Jakubem Za-
jíčkem, což je určitě veliký talent 
varnsdorfské atletiky s dobrými 
časy na 800 metrů. Je vidět, že je 
to dříč, který chce něco dokázat. 
Přeji mu spoustu dalších úspěchů 
v atletice.“

                      Redakce

Velikonoční turnaj v šipkách
Otevřený Velikonoční turnaj v elektronických šipkách se odehraje  
v pivnici Kovárna v neděli 21. dubna 2019. Registrace proběhne od 
13.30 do 14.00 hodin. Hrát se bude systémem 501 double out na 
dva vítězné legy, klasickým pavoukem A-B (double KO) na 5 šipko-
vých automatech asociace UŠO, kredity se vhazují. Kapacita turna-
je je omezena na 64 hráčů. Informace a registrace na telefonním 
čísle 777 056 442.


