Čtrnáctideník pro varnsdorfské občany
www.varnsdorf.cz

21. května 2020 • číslo

10

Další požár v bývalé slévárně, hořely pneumatiky
Varnsdorf
Profesionální
i dobrovolní hasiči z Varnsdorfu
zasahovali v ulici Mladoboleslavská u požáru pneumatik a odpadu v bývalé slévárně. Letos šlo již
o několikátý požár.
V sedm hodin večer v pátek
8. května 2020 bylo na tísňovou
linku nahlášeno, že v bývalé slévárně v ulici Mladoboleslavská
ve Varnsdorfu hoří. Z objektu se
valil černý hustý kouř. Vzhledem
k tomu, že členové dobrovolné
jednotky byli v daný okamžik zrovna v hasičárně, vyjížděli jen pár
vteřin po profesionální jednotce.
Po příjezdu hasičů na místo
bylo zjištěno, že v přízemí budovy,
nedaleko od ohniska z minulého
požáru, opět hoří pneumatiky a
odpad. Plameny byly zlikvidovány
jedním vodním proudem a hasiči
se brzy vrátili zpět na stanici. Dopravu při zásahu na objízdné trasy
odkláněli policisté a strážníci.
Během měsíce potřetí
Požár pneumatik v bývalé slévárně zaměstnal profesionální a dobrovolné hasiče; foto miw.cz
V rozmezí jednoho měsíce hořelo v bývalé slévárně již potřetí. na Varnsdorf s.r.o. tak zaměstná- dubna tam hořela střecha, o tý- tech pneumatiky a odpad.
          Hasiči Varnsdorf, redakce
Objekt patřící společnosti Slévár- vá hasiče pravidelně. V polovině den dříve dokonce na dvou mís-

Ústecký kraj by měl převzít Lužickou nemocnici v Rumburku
Rumburk
Lužickou nemoc- skytuje zdravotní péči téměř
nici v Rumburku, která po- pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku, by měl
Z OBSAHU ČÍSLA převzít Ústecký kraj. Ve výběrovém řízení podal nejlepší nabídstr.
ku.
Neznámý pachatel zničil lavičky
2 O podání přihlášky do výv centru města
běrového řízení se na zaseBezpečnost dětí před ZŠ Východní
3 dání krajského zastupitelstva
se zvýší
strhla v pondělí 20. dubna
Distanční vzdělávání v době
4 vášnivá debata. Zastupitelům byl
koronaviru
totiž v podkladech připraven náRozhovor s majitelem MK
na odkup Lužické nemocnice
5 vrh
Hodinářství a zlatnictví
za 10,3 milionu korun. Znaleckým posudkem byl přitom moFotbalisté za sebou mají první
8 vitý a nemovitý majetek oceněn
společný trénink

na 63 milionů korun. Insolvenční správkyně Martina Jinochová
Matyášová přítomným vysvětlila, že nemůže majetek nemocnice prodat za částku nižší, než
určil soudní znalec. O navýšení
částky na odkup nemocnice za
63 milionů korun se tak muselo hlasovat. Pro bylo pouze 29
krajských zastupitelů, jeden byl
proti a 16 se jich zdrželo. Minimum nutných hlasů k přijetí návrhu bylo 28.
„Dnešního dne (6. května)
jsme uzavřeli výběrové řízení, a
to vyhlášením vítězné nabídky.

Předložil ji Ústecký kraj a jako
insolvenční správce jeho nabídku akceptuji,“ uvedla Martina
Jinochová Matyášová. „Následující kroky budou směřovat
k dokončení prodeje. Očekávám, že mi Ústecký kraj označí
právní subjekt, který bude schopen ode mě provoz nemocnice
převzít,“
pokračovala.
Novým majitelem by se měla stát
příspěvková organizace Krajské
majetkové.
Nyní běží čtyřicetidenní lhůta
na podepsání kupní smlouvy.
		

Tomáš Secký
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Jednotky z výběžku vyjely k požáru střechy do Chřibské
Chřibská Až do Chřibské vyjížděly v pondělí 4. května jednotky z výběžku, včetně varnsdorfské profesionální, k požáru
bytového domu.
Před pátou hodinou ráno bylo
na tísňovou linku oznámeno, že
v Chřibské – Krásném Poli hoří
střecha bytového domu.
Operační středisko na místo vyslalo jednotky z druhého
stupně požárního poplachu, vyjeli hasiči HZS Česká Kamenice
a Varnsdorf a JSDH Chřibská, Dolní Podluží, Horní Podluží, Krásná
Lípa, Rumburk a Jiříkov. K události
dorazily cisterny i výšková technika.
V době příjezdu prvních jednotek ze střechy a podkroví
šlehaly plameny. Hasiči natáhli několik vodních proudů
a začali s plameny bojovat, Požár bytového domu ve Chřibské zaměstnal několik jednotek z výběžku; foto miw.cz
využit byl také jeden proud ze
příjezdem jednotek. Dorazili nemocnice odvážet nemuseli. a zlikvidovali v 9:16.
žebříku.
www.pozary.cz
Nájemníci opustili objekt před také zdravotníci, nikoho ale do Hasiči požár lokalizovali v 6:43

Neznámý pachatel kradl ve školce, vandal zničil lavičky
Varnsdorf Ani nouzový stav
nezastaví zloděje od trestných
činů. Jeden z nich kradl v areálu
mateřské školy.
Někteří zloději se nezdráhají
okrást ani malé děti, což dosvědčuje případ neznámého pachatele, který ve Varnsdorfu vnikl na
pozemek mateřské školky. Tam
se následně vloupal do zahradního dětského domku, ze kterého

odcizil čtyři odrážedla a jednu koloběžku. Celková škoda byla vyčíslena na více jak devět tisíc korun.
Lapkovi hrozí v případě dopadení
trestní stíhání pro zločin krádeže a
až osmiletý trest odnětí svobody.
Vandal zničil čtyři lavičky
Policisté pátrají po neznámém
vandalovi, který „řádil“ v parku
v ulici Otáhalova. Úmyslně poškodil čtyři lavičky, u kterých utrhal

sedací části. Celková škoda byla
vyčíslena na šedesát tisíc korun.
V případě ustanovení totožnosti
člověka, který zničil cizí majetek,
bude trestně stíhán pro přečin
poškození cizí věci, za který trestní zákoník stanoví maximálně roční trest odnětí svobody.
Zmizela kola a cigarety
Policisté pátrají po pachateli,
který měl ve Varnsdorfu vniknout

na oplocený pozemek u domu, ze
kterého odcizil sadu disků s pneumatikami. Ze suterénu domu navíc zmizely krabice s desítkami
kartonů cigaret. Celková škoda
byla předběžně vyčíslena na 175
tisíc korun. Ve věci byly zahájeny
úkony trestního řízení pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody.
por. Bc. Daniel Vítek

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
26.3.2020 v 16:15 hod.
Bylo oznámeno pracovnicí
marketu, že zadrželi zákazníka,
který prošel pokladní čarou bez
zaplacení zboží. Vyslaní strážníci
na místě zajistili muže, který byl
podezřelý z přestupku krádeže,
když se pokusil odcizit drogistické zboží v hodnotě 600 korun.
Hlídka provedla lustraci osoby
na Obvodním oddělení Policie
ČR. V centrálním registru přestupků však bylo zjištěno, že
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muž byl již v minulosti několikrát
řešen za obdobné přestupky.
Z tohoto důvodu byl strážníky
předveden na Obvodní oddělení
policie ČR k dalším potřebným
úkonům.

neví, kde získat roušku, aby dodržela vládní nařízení. Se ženou
bylo domluveno, aby vyčkala na
hlídku městské policie u vchodu svého domu. Na uvedenou
adresu byla vyslána hlídka,
která ženě předala dvě roušky,
27.3.2020 v 12:45 hod.
aby
si
je
mohla
prát
Na linku 156 bylo oznáme- a vyměňovat.
no občankou města, že je již
vyššího věku a špatně se pohy30.3.2020 v 19:01 hod.
buje, ale že chodí do blízkého
Na služebnu Městské poliobchodu pro nákup potravin a cie Varnsdorf bylo oznámeno

občanem města, že u garáží
v ulici Husova hoří osobní vozidlo a je zde důvodná obava, aby oheň nepřeskočil na
přilehlou garáž. Dozorčí směny
telefonicky vyrozuměl Hasičský
záchranný sbor. Na místo byla
vyslána hlídka městské policie,
která setrvala až do uhašení
požáru a předala místo hlídce
Policie ČR.
		

Martin Špička
velitel městské policie
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Mateřské školy zřizované městem se otevřely 11. května
Varnsdorf
Postupné uvolňování vládních opatření umožnilo obnovit provoz mateřských
škol zřizovaných městem Varnsdorf. Děti do nich mohly, vyjma
dvou, od pondělí 11. května.
Na datu znovuotevření se
dohodlo vedení města s ředitelkami mateřských škol. „Po
úterním jednání s ředitelkami
jsme stanovili datum na pondělí

11. května. Otevřelo se šest školek
z osmi. MŠ Poštovní se z provozních důvodů otevřela o dva dny
později, tedy ve středu 13. května
a MŠ Křižíkova se z personálních
důvodů otevře v pondělí 25. května,“ uvedl starosta města Roland
Solloch.
Školky fungují za přísných
hygienických podmínek. Město je zásobovalo nezbytnými

ochrannými (roušky, rukavice) a dezinfekčními prostředky.
„Pro další informace doporučujeme rodičům sledovat webové
stránky své mateřské školy,“ dodal
starosta.
Nucenou přestávku využilo
město k rekonstrukci vnitřních
prostor budovy MŠ Národní. Ve
většina místností v přízemí byly
vyměněny podlahové krytiny a

položeny nové koberce. „V situaci,
kdy došlo k rychlejšímu postupu v
otevírání mateřských škol, chceme poděkovat panu Deusovi za
dřívější termín dokončení prací,“
kvitovala práce ředitelka Vlasta
Tarnóczyová.
Město Varnsdorf zřizuje 8 mateřských škol, které navštěvuje
zhruba 485 dětí.
           Tomáš Secký

Zápisy do prvních tříd proběhly letos netradičně
Varnsdorf
Při zapisování
dětí do prvních tříd základních
škol si letos mohli rodiče vybrat
z několika způsobů podání přihlášky.
Zápisy se navíc kvůli koro-

naviru uskutečnily bez dětí.
Netradiční
způsob
podání přihlášky byl pro všechny
nový, přesto se vše podařilo
zvládnout.
Celkem 46 přihlášek ob-

držela ZŠ Edisonova, která
letos otevře dvě první třídy. ZŠ Východní evidovala 34
přihlášek, ZŠ Náměstí a IZŠ Karlova obdržely každá 29 přihlášek
a ZŠ Bratislavská 26 přihlášek.

Do prvních tříd by tak v novém
školním roce mělo nastoupit přibližně 132 dětí. Dalších zhruba
32 dětí čeká odklad školní docházky.
                                                 Tomáš Secký

Bezpečnost dětí před školou ve Východní ulici zvýší
přechod pro chodce a přesun autobusových zastávek
Varnsdorf
Další investiční
akcí za bezmála 2 miliony korun
je úprava autobusových zastávek a parkování ve Východní
ulici před místní základní školou.
V rámci zvýšení bezpečnosti
pohybu dětí a provozu na pozemní komunikaci prošel úpravou
úsek od křižovatky ulic Východní
x Poštovní směrem k řadovým
garážím. Město se rozhodlo pro
přesun autobusových zastávek,
které byly za křižovatkou v ulici
Pohraniční stráže, přímo před základní školu, aby žáci, kteří jezdí
do školy veřejnou dopravou, nemuseli přecházet nebezpečnou
křižovatku.
Kromě zálivů pro autobus MHD
vznikly před školou také čtyři podélná stání pro krátkodobé stání
vozidel (K+R). Rodiče studentů
tak nebudou muset zastavovat ve
vozovce, ale v parkovacím zálivu.
Po obou stranách vozovky prošly
rekonstrukcí také chodníky v délce necelých 150 metrů.
Bezpečnost dětí zvýší také nový

Úprava úseku ve Východní ulici se stihla v krátkém čase; foto Tomáš Secký

přechod pro chodce dle norem
ČSN včetně nasvětlení, který
bude pod křižovatkou ulic Východní x Poštovní. O pár desítek
metrů níže ještě vzniklo místo pro
přecházení chodců.
V minulém týdnu proběhla finální pokládka asfaltového povrchu v daném úseku a za další
tři týdny, po vyzrání asfaltu, pro-

běhne realizace vodorovného dopravního značení.
„Potěšující je, že se celá akce
stihla zrealizovat během pouhého měsíce, za což patří realizující
firmě velké poděkování. Využila
absence žáků ve škole v době koronaviru a nasadila pracovní síly,
aby se stavba stihla předat před
návratem dětí do školních lavic,“

kvitovala rychlost stavebních prací místostarostka Ladislava Křížová.
Povrch v úseku od řadových
garáží ke křižovatce s ulicí Kollárova se bude dodělávat ještě
v letošním roce. V současné době
v těchto místech probíhají stavební práce na inženýrských sítích.
                                  Tomáš Secký
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Distanční vzdělávání v době koronaviru
Varnsdorf
Od 11. března
byly kvůli vyhlášené pandemii
koronaviru pro žáky uzavřeny
všechny školy. Učitelé, rodiče a
děti jsou nuceni k výuce využívat
vzdálených komunikačních prostředků. Distanční vyučování je
pro všechny nové. Hledal se způsob a možnosti. Ne všechny rodiny jsou pro tento způsob výuky
technicky vybaveny. V případě
menších školáků je výuka náročná hlavně pro rodiče. Ne všichni
mohli zůstat s dětmi doma. Jak
si s tím všichni poradili ve varnsdorfských školách?
V současné době se restrikce po
dvou měsících postupně začínají
uvolňovat a některým skupinám
žáků je umožněn návrat do školy.
Od 11. května se mohli za určitých podmínek vrátit do škol žáci
9. tříd a maturanti. Od 25. května
je naplánován dobrovolný návrat
pro žáčky prvního stupně. Ostatní
žáci pravděpodobně nastoupí do
školy až v novém školním roce.
Distanční výuka, tedy komunikace
školy s žáky a jejich rodiči na dálku, tu tedy ještě po nějakou dobu
zůstane.
„On-line výuka není jednoduchá
především po technické stránce,
a to zejména z důvodu zastaralého vybavení školy,“ přiblížila
problematiku ředitelka školy Východní Helena Šmídová a dodala:
„Zároveň je limitována omezenou
či chybějící technikou žáků doma.“
Základem úspěšné komunikace je
vstřícnost. Na této škole vyřešili
chybějící vybavení v rodinách zapůjčením několika notebooků.
Většina škol pokyny zveřejňuje na svých webových stránkách.
Ve většině případů žáci dostávají zadané úkoly pro opakování.
K výuce na dálku se využívají různé komunikační aplikace, ať již
Google Učebna, Skype, Zoom,
nebo jednoduše mail či telefon.
Někteří rodiče chodí na konzultace s učiteli a pro úkoly osobně.
„Nejsložitější skupinou jsou žáci
1.-3. třídy.   Tady to bez pomoci
rodičů opravdu moc nefunguje.
V tomto případě se jedná skutečně
o velkou zátěž pro rodiče. Učitelky jsou však připraveny po celou
dobu výuky na dálku reagovat na
podněty a poskytovat maximální
podporu. Ve vyšších ročnících by
měl žák být schopen úkoly zvládat
sám a rodič pouze dohlíží a kontroluje jejich plnění. Osobně jsem
rád za to, když rodič vypracuje

Ilustrační foto – distanční výuka; foto pexels.com

úkol s žákem, protože tam dochází
k zvýšenému osobnímu kontaktu
rodič plus dítě, “ řekl ředitel školy na náměstí Václav Zemler. Jak
potvrdila i ředitelka školy Karlova
Soňa Bunčková, kterou navštěvují
jen žáci prvního stupně, děti měly
většinou za úkol si zopakovat již
probranou látku. „Zvolili jsme
formu procvičování a opakování
již probraného učiva.“ Na některých školách pomohli s výukou i
asistenti pedagoga, jak nám řekla
ředitelka devítiletky Východní Helena Šmídová. Stejně tomu bylo i
ve škole Bratislavská, potvrdila Iva
Špičková, pověřená řízením školy:
„Asistenti pedagoga byli zapojeni
do práce se zadáváním úkolů. Zároveň v případě potřeby pomáhali
rodinám s jejich splněním.“
Většina ředitelů potvrdila, že
před zahájením výuky byla stanovena pravidla a množství zadávaných úkolů tak, aby žáci nebyli
přetěžováni. Ředitelka Bunčková
k tomu uvedla: „Tato pravidla jsou
všemi pedagogy dodržována. Vypracované úkoly jsou pravidelně
vyhodnocovány vyučujícími daných předmětů.“ Někde množství
a obtížnost úkolů hledali postupně, například na škole Východní:
„Myslím, že v současné době jsme
už našli rozumnou míru zátěže
našich žáků,“ vysvětlila ředitelka
Šmídová. Na vyšším stupni vzdělávání, například na SPŠ TOS VARNSDORF je zadávání úkolů zcela
v rukách učitelů. „Počet úkolů si
učitelé řeší individuálně dle svého

uvážení a na vlastní odpovědnost.
Kontrolu vzdělávání na dálku provádím průběžně na pravidelných
poradách učitelů. V ojedinělých
případech musíme problémy s
přístupem žáků k tomuto způsobu
vzdělávání řešit se zákonnými zástupci,“ řekl nám ředitel SPŠ TOS
František Hricz.
Autorka článku zkusila orientačně zjistit spokojenost rodičů
v soukromé anketě na Facebooku.
Tedy distančně, jak si žádá doba.
Na otázku, zda jsou rodiče spokojeni s dosavadním způsobem
zadávání, množstvím a hodnocením úkolů a celkově s komunikací
školy v průběhu distanční výuky,
odpověděla většina respondentů
(předpokládejme, že to byli skutečně rodiče) zvolením stupně
VÝBORNĚ, tedy – spokojen (31
hlasů). Druhé místo v anketě získala volba DOBŘE – s něčím spokojen, s něčím nespokojen (16
hlasů). Třetí místo – volba CHVALITEBNĚ – spíše spokojen (9 hlasů). Jen pár rodičů v anketě hlasovalo pro volbu – spíše nespokojen
(3) a pro volbu – nespokojen (1).
A jak to bude s hodnocením
žáků? Koncem dubna vstoupila
v platnost nová vyhláška vydaná
Ministerstvem školství, která se
týká pouze způsobu hodnocení
v průběhu druhého pololetí školního roku 2019/2020. Nejdůležitějším kritériem hodnocení by
měly být výsledky žáka dosažené v
průběhu února a března, kdy ještě mohl řádně docházet do školy.

Hodnocení získané z podkladů
v průběhu distančního vyučování by se mělo do celkového
hodnocení promítnout pouze
podpůrně. Stejně se bude v druhém pololetí přihlížet i k poslednímu vysvědčení, které žák dostal
v prvním pololetí. V případě vzdělávání na střední škole nesmí být
žák posledního ročníku hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.
Namísto toho se má uvést slovo
„prospěl“. „Hodnocení žáků za
2. pololetí bude dost problematické, nepohlížíme na to s nadšením.
Ale mimořádná situace přináší
mimořádná a nestandardní řešení. Vyhláška dává jednoznačné a
jasné instrukce. Na poradě učitelů toto projednáno bylo, může se
nám to nelíbit, ale to je jediné, co
s tím můžeme dělat,“ řekl k nařízenému způsobu hodnocení například ředitel SPŠ TOS František
Hricz.
Pozitivně se na toto období dívá
například ředitelka Helena Šmídová: „V krizových situacích umíme
spolupracovat a komunikovat,
a myslím, že si více nasloucháme. Dala by se napsat celá kniha
o drobných, ale milých příhodách
mezi zaměstnanci a žáky v době
distančního vyučování. Myslím, že
došlo ke zlepšení vzájemného vztahu rodič – učitel – žák,“ zhodnotila
dosavadní průběh vyučování na
dálku Šmídová.
Redakce Hlasu severu při tvorbě
článku oslovila všechny ředitele
místních škol. Renáta Hambálková (RH)
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Rozhovor s Michalem Korbou z MK Hodinářství a zlatnictví

Varnsdorf
Delší dobu nás
lákalo podívat se pod pokličku
řemesla hodinářství, takže jsme
nelenili a oslovili jsme Michala
Korbu, který je vyučeným hodinářem a zároveň také majitelem
obchodu MK Hodinářství a zlatnictví, který letos slaví přes dvacet let provozu.
Vyzpovídali jsme ho a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých
věcí. Věděli jste například, proč
je v obchodě na vystavených hodinách vždy nařízen čas 10:10?
Michal Korba také sestrojil hodiny na věži Obchodního centra na Pražské ulici ve Varnsdorfu, které jsou výjimečné jak velikostí ciferníku, tak i tím, že mají
speciální mechanismus vyvážení
ručiček zevnitř, protože nebylo
možné na přání architekta je vyvážit zvenčí.
Michal Korba se ke svému řemeslu dostal tak trochu náhodou.
S volbou střední školy mu mimo
jiné pomohla i paní ředitelka základní školy a v oboru se vyučil v
Polné u Jihlavy. Po absolvování byl
na zkušené u pana Pinty v Krásné
Lípě, poté v Chomutově, ale po
čase se vrátil zpět a hledal práci
ve Varnsdorfu. Jelikož v té době
žádné volné místo v oboru nesehnal, rozhodl se pro podnikání.
Získal živnostenský list a pronajal
si prostor v Pražské ulici. „Na výloze jsem měl modro zlatý nápis
Hodinářské a zlatnické opravy,
pod ním byl rozebraný budík, a to
bylo všechno,“ s úsměvem vypráví. Hodinářské nářadí dostal od
otce, vyřídil si první půjčku, která
byla právě na součástky potřebné k opravám, a postupně získával klientelu. Jelikož poptávka od
zákazníků byla i po výměnách
řemínků, začal je prodávat a po-

stupně přidával další zboží (např.
nástěnné hodiny, náramkové hodinky, šperky), až se do malého
prostoru jednoduše nevešel.
Mezitím také provozoval obchod se stejným zaměřením
v České Lípě, v prostorách Albertu. „V České Lípě jsem převzal obchod spolu se zaběhlým personálem. Provoz dvou obchodů byl ale
velmi náročný, a když jsem porovnal, kolik jsem tomu věnoval času,
v poměru se ziskem a s rostoucí
byrokracií, rozhodl jsem se pouze pro jeden sjednocený obchod
právě ve Varnsdorfu,“ vysvětluje
a hodnotí to jako obrovskou zkušenost a náhled na provozování
prodejny z úplně jiné perspektivy.
Svou varnsdorfskou prodejnu
tedy přestěhoval do větších prostor o pár desítek metrů dál, stále
v Pražské ulici, kde je zhruba rok
a půl. Mohl rozšířit svou nabídku
jak náramkových hodinek, tak i
šperků. „Vybíráme zboží v týmu
podle vkusu, poptávky od zákazníků a samozřejmě je nutné sledovat módní trendy. Snažím se
cenovou hladinu udržovat tak,
aby nabídka byla široká, ale nelze se úplně vyrovnat e-shopům.
Proto chci oproti internetovému
obchodu nabídnout zákazníkům
servis,možnost zboží vidět na
vlastní oči, vyzkoušet si ho, popovídat si o něm a porovnávat
s dalšími produkty. Na každé ruce
totiž vypadají hodinky jinak a myslím si, že je vhodnější si je vybírat
osobně.“
A jak obchod zasáhla současná
mimořádná situace a následná
opatření kvůli koronaviru? „Využil
jsem čas k dohnání restů, tedy k
opravám. Sem tam jsem přes výlohu viděl, jak lidé chodili okolo,
občas vzali za kliku a jeden zákazník držel v ruce teploměr. V tu
chvíli mi došlo, že pravděpodobně
nemůže nikde sehnat baterie. Šlo
o baterie ale i do dalších potřebných věcí – naslouchátek a glukometrů. Hned jak to bylo možné,
zahájil jsem prodej přes okénko.
Mnoho lidí ale nepřišlo. Byla to
hodně zoufalá situace. Nejhor-

ší byla nejistota a téměř nulový
příjem,“ popisuje. Mohl se ale
s majitelem domluvit na platbě
nájmu. „Pak se situace začala mírně zlepšovat, hodně mě psychicky
podporovala rodina, ale strach
byl obrovský. Zhruba na měsíc
a půl vypadl můj příjem, ale
poplatky a faktury nepočkají.
Určitě nejsem sám, jehož obchod
utrpěl ztráty touto mimořádnou
situací,“ hodnotí Michal Korba situaci.
„Dále jsem přemýšlel, že bych
chtěl nějakým způsobem poděkovat všem, kteří se podílejí na boji
s koronavirem, složkám IZS a také
těm, co šili roušky. Po vzoru dalších lidí na sociálních sítích jsem
vyrobil velké svítící srdce. Jelikož
hodiny ve věži na Obchodním
centru Pražská potřebovaly menší
opravu, vyšel jsem nahoru a napadlo mě dát srdce právě tam.
Domluvil jsem se s Michaelem
Šatníkem a umístili jsme srdce
jako symbolické poděkování jménem všech pracovníků obchodního centra.“ Dále nás zajímalo,
kolik hodinek už Michalu Korbovi
prošlo rukama za jeho život. „Vyměnil jsem už přes desetitisíce
baterií. Hodinařina je skoro celá o
práci pod lupou. Vždycky z legrace říkám, že se při tom potápím.
Musím totiž zadržet dech, abych
součástku správně usadil. I když
se to nezdá, je to vlastně špinavá
práce, kolikrát mám ruce jako zámečník. Většinou je uvnitř mechaniky šmír a prach, u větších hodin
třeba i pavouci. Když opravuji
nějaké opravdu drahé luxusní hodinky, tak musím mít speciální návleky na prsty, aby zamezil styku
s kůží a nezanechal otisky, které
by časem oxidovaly,“ říká.
Nezaměřuje se jen na opravy hodinek a šperků, ale také na
mechanické gramofony, staré fotoaparáty a mechanické hračky.
„Zaznamenal jsem zvyšující se
zájem o opravu starých mechanických hodinek. Všiml jsem si, že
známý porotce ze soutěže Master
Chef Přemek Forejt nosí starší hodinky Prim a v jednom ze svých

rozhovorů řekl, že si je nechal
opravit, jelikož byly po jeho dědečkovi a nefungovaly. V dnešní
době se rádi vracíme ke starším
věcem s příběhem a těší mě, když
je mohu zpět uvést do chodu.“
Vysvětluje, že dříve bylo nošení
hodinek nutností, ale nyní se staly z důvodu četnosti mobilních
telefonů spíše módním doplňkem. U mužů je to de facto jeden
z mála šperků, které mohou nosit.
A prozradit o svém nositeli mohou leccos.
Dále Michal Korba nabízí výrobu šperků na zakázku z vlastního přineseného zlata. Tím
pádem je takový šperk mnohem výhodnější, protože zákazník zaplatí pouze za práci,
která je levnější než materiál. Do
budoucna by ve svém obchodě chtěl rozšířit nabídku zlatých
šperků, ale čas ukáže, jaké budou
možnosti.
A co říká Michal Korba na
současný trend tzv. chytrých
hodinek? „Chytré hodinky jsou
vlastně mimo hodinářský obor.
Nabízím ve svém obchodu i pár
fitness náramků, ale nejsem
úplně jejich velkým zastáncem.
I když chápu, že je pohodlné mít
přístroj, který zvládne všechno
dohromady, já preferuji focení
fotoaparátem, buzení opravdovým budíkem a měření času náramkovými hodinkami. Životnost
u těchto věcí není příliš velká a
zápor vidím i ve výdrži baterie.
Tento trend bych přirovnal v historii k nástupu hodinek na baterie.
Ublížilo to trhu mechanických hodinek, až na čas skoro vymizely,
ale nyní opět zažívají svou renesanci.“
Zkusili jste si tipnout, proč je
tedy na všech hodinách v prodejně čas 10:10? „Ve škole nám
říkali, že je to proto, že 10. října
v 10:10 mají všichni hodináři svátek. Po čase jsem slyšel, že je to
prý tak trochu marketingový tah,
jelikož postavení ručiček je ve tvaru úsměvu,“ uzavírá náš rozhovor
Michal Korba.
Barbora Hájková
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Společnost, inzerce
Zprávy
Společnost
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 8. května 2020 se dožil v plné
síle a zdraví krásných 87 let pan
Milan Hindrák. Vše nejlepší, mnoho
zdraví a štěstí do dalších let přejí manželka, dcera, syn, vnoučata,
pravnoučata, ostatní příbuzní a přátelé.

Dne 23. května
oslaví pan Josef
Záhon 70. narozeniny. Do dalších
let hodně zdraví a
štěstí přejí manželka a dcery s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
MŠ Nezvalova (Čtyřlístek) děkuje
firmě Vzduchbezviru, která budovu
školky zdarma vydesinfikovala ozonem, aby byl pro děti pobyt ve školce
více bezpečný. Se službou jsme byli
velmi spokojeni a můžeme jen doporučit. Kontakt: +420 704 823 317,
e-mail: info@vzduchbezviru.cz.

KRUH PŘÁTEL
MUZEA VARSDORF
Sobota 23. května ve 14.00 hod.
VARNSDORFSKÉ VESNICE: FLORIANSDORF
První z cyklu vycházek po bývalých
vsích, spojených později do Varnsdorfu. Provází Bc. Jaroslava Štěpánková.
Start od Vitany (ul. Petra Bezruče)
ve 14.00 hod.
Pátek 5. června v 17.00 hod. v Muzeu
Rumburk
MINERÁLY ZAHRANIČÍ aneb Těžký
život horníků
Vernisáž výstavy minerálů našeho člena Aleše Nováka. Vstup volný. Doprava z Varnsdorfu autobusem, odjezd
z aut. nádr. v 16.17 hod.
Výstavu je poté možno zhlédnout
v otvírací době Muzea Rumburk: úterý - středa 10.00-15.00 hodin (poslední vstup ve 14.30 hodin); čtvrtek
- pátek 10.00-17.00 hodin (poslední
vstup v 16.30 hodin); sobota, neděle,
pondělí ZAVŘENO. Již od 12. května
jsou přístupné stálé expozice a výstava „Geologie a hydrogeologie česko
-saské křídové pánve mezi Krušnými
horami a Ještědem“, která je prodloužena do 14. června.

Podrobnosti o akcích KPMV získáte na
Senioři z Varnsdorfu děkují paní
tel. č. 412 334 107
Romaně Cupalové za zprostředková- a na webu http://muzeum.varnní roušek a obstarání nákupů během sdorf.cz
koronaviru. Moc si toho vážíme. Děkujeme.

ZUBNÍ POHOTOVOST

ZUBNÍ POHOTOVOST
23. - 24.5.2020			
MUDr. Šetek Vladislav		
Fügnerova 600/12, Děčín I
Tel. 412 539 310
30. -31.5.2020			
MUDr. Sudová Olga		
Fügnerova 600/12, Děčín I		
Tel. 412 513 989

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

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
28.5.2020 od 9.00 hod.

SVOZY BIOODPADU
Svozy bioodpadu
26.5.2020 od 6.00 hod.
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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.
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14/2018
10/2020

Poznáte mě? Hádej, kdo jsem!
straße (dnes jí říkáte Národní).
Naše firma vzkvétala. Kupovali
jsme moderní stroje a přijímali
stále více pracovníků. V polovině
19. století jsme byli největší textilní manufakturou ve Varnsdorfu.
Vyráběli jsme především samety,
pestré pikety, kepry, moleskin a
oriental. Na mezinárodních výstavách jsme získávali i stříbrné medaile (Lipsko, Vídeň).
Dokázali jsme zdolat mnohé
překážky, ani rozsáhlý požár nás
nezničil, ale rok 1945 byl zlomový.
Stejně jako mnoho dalších textilních továren, i ta naše se stala
součástí národního podniku Velveta.
Až půjdete koupit milý dárek
z keramiky do malého domku
s věžičkou, vzpomeňte na naši
firmu. Ten obchůdek býval vrátnicí do ní. Ano, ta velká opuštěná
klasicistní budova za ním, kterou
zdobí čtyři antické sloupy, to je
ta naše nádherná reprezentativní
vila.

Když jsem byl desetiletým
klukem a běhával po prašných
ulicích Karlsdorfu, můj tatínek,
prostý tkadlec, pro mě koupil pozemek u Dolního mlýna a postavil
na něm dům. Když mi bylo třicet
dva roků, pořídil jsem do tohoto
domu několik tkalcovských stavů
a zaměstnal několik domácích
tkalců. Tehdy mě snad ani nenapadlo, že jednou bude naše malá
firma patřit k největším textilním
podnikům ve městě.
Nejprve jsme vyráběli různé
Mé jméno je:
druhy lněných látek, a když bylo
povoleno dovážet bavlnu, začali
a. Anton Fröhlich
jsme vyrábět nízké samety. Konb. Josef Hanisch
cem 18. století můj bratr Johann
c. Josef Liebisch
Georg postavil tiskárnu kartounu,
barvírnu a přádelnu bavlny. Naší
Správná odpověď z minunejvětší specialitou byly jednobalého
čísla: c. Anton Möller
revné samety, zejména ty černé.
(*
1864,
Krásná Studánka u LiberV roce 1810 jsme postavili rece
–
†
1927,
Varnsdorf).
prezentativní obytnou budovu
Renata Procházková
s budovou výrobní na Haupt-

Sport

10/2020

Vždy mě to táhlo do Varnsdorfu, má jasno top skórer ligy
Vojtěch Lehroch
Varnsdorf
Varnsdorfský
basketbal rozdává radost a zážitky již více než sedmdesát let.
Za tu dobu prošla klubem celá
řada vynikajících lidí a skvělých
kamarádů. Chceme vám přiblížit
některé hráče, trenéry, rozhodčí,
prostě ty, kteří se léta pohybují
či pohybovali v basketbalovém
prostředí našeho města, a kteří
se podílejí nebo podíleli na dobrém jméně varnsdorfského basketbalu. Říkejme tomu 1 na 1.
Jako první osobnost jsem si
vybral jednu z opor současného
týmu mužů. Tou oporou není nikdo jiný než Vojta Lehroch, „TOP“
skórer nejen uplynulé sezóny Severočeské ligy.
Vojto, nemohu se nezeptat na
tvé začátky. Kdo tě přivedl k basketu a kde jsi s ním začínal?
Pamatuji si dobře, jako by to
bylo včera. Byl jsem ve druhé třídě, bylo mi sedm let, když k nám
do třídy přišly dvě trenérky basketbalu, Bára Michalinová a Zdena Kubíková. Obě trénují dodnes.
Ty mě tenkrát přivedly k basketbalu. S basketbalem jsem začal
samozřejmě ve Varnsdorfu a své
první tréninky jsem měl v tělocvičně pod náměstím – v „Sokolovně“.
Co se ti na našem sportu vlastně líbí?
Basketbal je především rychlý týmový sport. Tak nějak bych
to jednoduše definoval. Líbí se
mi, jak je basketbal rychlý a plný
zvratů, koš za košem, nečeká se
na jeden nebo dva góly, ale pořád
se na palubovce něco děje. Také je
zapotřebí dost přemýšlet, neběhá se pouze „zmateně“ za míčem
sem a tam. I když to tak určitě někdy vypadá (smích).
Musím souhlasit, že někdy to
v našem podání na hřišti vypadá
opravdu zmateně (smích a pláč).
Máš nějaké basketbalové vzory?
Kdo mě aspoň trochu zná, tak
ví. Kobe Bryant byl už od malička
můj jediný basketbalový vzor. Proto mě dost zasáhlo letos v lednujeho tragické úmrtí. Vždycky jsem
se s ním chtěl setkat, vyfotit, nebo
aspoň jen někde vidět. Bohužel
tenhle sen se mi už nesplní.
Kobe byl a měl by být vzorem
nejen pro mladé basketbalisty.
Vojto, když už jsi letmo nakousl
cestování, co nějaké zkušenosti

z jiných klubů?
Ano, tři roky jsem jezdil do Liberce, kde jsem trénoval a hrál
s extraligovým týmem U16. Během těch tří let jsem navštívil mezinárodní turnaj na Slovensku a
v Litvě. To je jediná zkušenost z jiného týmu. Upřímně mě to vždycky táhlo zpět do Varnsdorfu, kde
se mi hrálo a hraje lépe než kdekoliv jinde. Proto jsem většinou
upřednostnil utkání za Varnsdorf
než za liberecké Kondory.
V uplynulé sezóně Severočeské ligy se ti nadmíru dařilo. Cítil
jsi vzestup formy?
Ve druhé fázi letošního ročníku
se mi začalo velmi dařit, dvakrát
z pěti utkání jsem nastřílel přes 40
bodů, takže ano cítil jsem vzestup
formy. O to víc mně mrzelo, že už
jsme letošní sezónu kvůli koronaviru nedohráli. Cítil jsem, že jsme
se s týmem konečně všichni zase
sehráli, a že se začalo dařit celkově, nejen mě. Doufám, že si svou
formu přenesu do další sezóny.
Ano, to byl jistě sportovní zážitek pro mnohé basketbalové
příznivce, ale také pro spoustu
varnsdorfských diváků a divaček. Mrzelo tě hodně, že se postup nakonec nevydařil?
V uplynulých sezónách se mi
nejlépe hrálo s Petrem Bubnem,
který už myslím dvě sezóny nehraje. Vždycky mi přišlo, že o
sobě na hřišti víme, kdo kam poběží, co chce zahrát a tak dále. V
současném týmu to bude zřejmě
Kuba Schilling, se kterým jsem se
už za ta léta dobře sehrál. Každý
víme, co od toho druhého očekávat. Alespoň si to myslím (smích).
Ale celkově se mi teď dobře hraje se staršími spoluhráči, protože
už spolu nějaký ten rok hrajeme.
S mladšími spoluhráči k sobě ještě
hledáme cestu.
Týmová chemie chce čas. A i
cesta je někdy cíl. Skvělou chemii jsme měli v týmu v sezóně
2012/2013. Tu jsi s námi zažil.
Prvenství v Severočeské lize
jsme měli na dosah. Jaké byly
tvé dojmy a pocity z nebývalé
podpory fanoušků, o které se
tenkrát psalo i v celostátních
médiích?
Tak tohle byla určitě má zatím
nejlepší sezóna v kariéře. Ani ne
tak kvůli mým výkonům, bylo mi

teprve 18 let, ale kvůli celé té atmosféře, která nás provázela nejen v play-off, ale v celé sezóně.
Samotné play-off bylo neskutečné, nejdřív bitva v derby se Slunetou z Ústí nad Labem, a pak také
samotné, pro nás smolné, finále
s Litoměřicemi.
Ano, to byl jistě sportovní zážitek pro mnohé basketbalové
příznivce, ale také pro spoustu
varnsdorfských diváků a divaček. Mrzelo tě hodně, že se postup nakonec nevydařil?
Více než postup mě určitě mrzí
to, že jsme finále nevyhráli, protože jsme na to tenkrát určitě měli.
Nezbývá, něž souhlasit. A určitě bychom to někdy rádi zopakovali. Cestou by mohl být fyzický,
rychlý a „běhavý“ basketbal.
K tomu je třeba kondice. Co ty,
udržuješ, nebo připravuješ se
nějak individuálně, řekněme
nad rámec běžných tréninků?
Snažím se posilovat a cvičit,
ale během sezóny se mi to úplně
časově nedaří. Mimo sezónu to
je lepší. Přes léto se určitě více
individuálně připravuji na další
sezónu.
Jak ses připravoval nebo udržoval za současné situace v karanténě?
V práci mám naštěstí možnost
si zacvičit. Máme tu dost posilovacích pomůcek, takže se takto
snažím zůstat ve formě. Občas si
jdu i zaběhat, ale upřímně, to mě
úplně nebaví. Mám tu blízko i venkovní hřiště na basket, ale za celou karanténu jsem si byl zaházet
pouze jednou.
Snad to nelehké období
brzy skončí a budeme se moci
vrátit k běžnému tréninkovému procesu. Ke konci sezóny jsi nastoupil jako asistent
k družstvu kadetů U17. Jaké máš
z tohoto, byť zatím krátkého působení, dojmy?
Bohužel to působení bylo zatím opravdu krátké. S týmem
jsem absolvoval přes měsíc tréninků a byl na čtyřech zápasech.
Z týmu jsem nadšený, už delší
dobu jsem si pohrával s myšlenkou trénování nějakého družstva,
ale vždycky jsem chtěl už nějaký
starší tým. Proto když se naskytla
příležitost připojit se k Martinovi
Smrčkovi, příliš jsem neváhal. Tě-

ším se na příští sezónu, jak nám
to spolu s klukama půjde. Určitě
je to pro mě výzva, na kterou se
ale těším.
Kluci z týmu se jistě také těší.
Změna je vždycky trochu výzva.
Pomalu se blížíme k závěru našeho rozhovoru. Dovol ještě dvě
otázky. Jaké jsou tvé plány pro
příští sezónu či sezóny?
Úspěšně absolvovat svou první
sezónu jako trenér u kluků U17.
Tím úspěchem nemyslím vyhrát
naši soutěž (což by bylo samozřejmě super), ale myslím tím,
abychom si s klukama sedli, aby
mě jako nového trenéra v pohodě
přijali, abychom hráli skvěle jako
tým, bez ohledu na výsledky. Aby
ty kluky basket stále bavil jako je
bavil do teď pod jejich současným
trenérem Martinem Smrčkou.
Stručně řečeno, abych navázal
na jeho práci u tohoto týmu. Co
se týče týmu mužů, pokud bude
příští sezóna hraná stejným systémem, můj cíl, a doufám, že také
cíl celého týmu, bude dostat se do
finálové skupiny o 1. až 6. místo.
Kde jsme mohli být už letos. Postup nám utekl o jedinou výhru.
Navíc bych byl rád, abychom se
lépe sehráli s mladšími hráči, protože co si budeme povídat, někteří
spoluhráči už jsou v pokročilém
hráčském věku, a tak nemusí trvat dlouho a tým projde další generační obměnou.
Ano, zkusím si to nebrat
osobně. Pokusíme se vydržet,
dokud budeme pro tým přínosem. Je něco, co bys rád sdělil
nastupující generaci mladých
basketbalistů, případně dětem,
které by basketbal chtěly vyzkoušet?
Hlavně Vás tento skvělý sport
musí bavit, to je ze všeho nejdůležitější. Já jsem díky basketu poznal
většinu svých přátel, které mám
dodnes, i když už třeba basket nehrají, nebo bydlí někde mimo náš
region. To přátelství s některými
trvá od prvního tréninku, před
18 lety. Takže, jestli je mám na
něco nalákat, tak na to, že u basketu poznají mnoho skvělých lidí.
A vřele všem doporučuji přečíst si
knihu od Kobeho Bryanta, Mentalita Mamby. Mně rozhodně dost
pomohla.
Jiří Beran
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Fotbalisté za sebou mají první společný trénink
Varnsdorf
Krásné počasí,
úsměvy na tvářích, fotbalová
pohoda. Druholigoví fotbalisté
Varnsdorfu si v úterý 28. dubna
poprvé zatrénovali po nucené
koronavirové pauze.
„První trénink byl velmi příjemný. Všichni jsme se těšili, všichni
měli chuť. Po tak dlouhé pauze to
bylo hodně povzbuzující. Trénink
měl i velmi dobrou kvalitu,“ usmíval se trenér Varnsdorfu David
Oulehla.
Situace v Česku se vyvíjí každým
dnem. A vcelku pozitivním směrem. Šance, že se letošní sezóna
druhé ligy dohraje, se zvětšují.
„Trénujeme podle nařízení LFA
a dodržujeme všechny principy
tak, jak jsou nastavené. Doufáme
v další uvolnění opatření a možnosti odehrání přátelského zápasu,“ pokračoval Oulehla. Druhá
liga by mohla začít 25. května. Alespoň tohle datum je teď ve hře. Fotbalisté Varnsdorfu se opět sešli na společném tréninku; foto Tomáš Secký
Zástupci LFA měli schůzku v Praze
„Rádi bychom, aby se druhá sem, jestli se to podaří,“ dodal skupinách kompletní kádr. Chyběl
v úterý 12. května, další informace
vzhledem k uzávěrce přineseme liga dohrála. Určitě si to tady Oulehla. Ten měl na tréninku, pouze Houser.
všichni přejeme. Ale uvidíme ča- který proběhl na „vojenčáku“, po
Redakce
v dalším čísle.

Zpátky na hřiště se vrátila i fotbalová mládež
mladších žáků, kde měli hráči
každý týden plnit několik trenérských i hráčských výzev. A jak se
s tím jednotliví hráči vypořádali,
to už bylo většinou na nich, na jejich zodpovědnosti a vůli. Hezky se
však ukázalo, kdo to myslí s fotbalem vážně a jde si za svým cílem
a komu to sportování zase až tak
nechybělo.
Co bylo nutné zařídit, aby mládež mohla začít trénovat? Je k
dispozici dostatek tréninkových
ploch?
Protože byly zrušeny všechny
mládežnické soutěže, nebylo až
tak kam spěchat. Vyčkali jsme až
dojde k takovému rozvolnění vládních opatření, které nám umožní
trénovat ve formě, která bude co
nejvíce přiblížena normálu. Zároveň jsme čekali, až otevře svá

venkovní sportoviště společnost
Regia, která spravuje i fotbalový stadion. To vše je od pondělí
11. května splněno, takže se můžeme vrátit na hřiště. Zatím bude
každé mládežnické družstvo trénovat dvakrát týdně a k tomu
nám bude sloužit umělka a tráva na „vojenčáku“. Až se otevřou
rekonstruované travnaté plochy
hlavního hřiště a hřiště za halou,
budeme moci frekvenci tréninkových jednotek i zvýšit.
Co bude náplní tréninků, když
soutěže skončily a nové začnou
za dlouho? Budou se hrát přátelská utkání?
Jak už jsem zmínil, mistrovské
soutěže byly předčasně ukončeny, takže hlavní náplní bude
rozvoj radosti ze znovu započaté
možnosti kolektivního sportování.

- periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 000 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor
Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek
Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 21. května 2020. Příští číslo vyjde 4. června 2020. Redakční uzávěrka 25. května 2020.

Květen a červen pojmeme jako
takové přechodné před-přípravné období. Pokud se situace ještě více uvolní, dá se uvažovat, že
bychom třeba v červnu sehráli i několik přípravných utkání.
V kontaktu s okolními kluby jsme,
takže rychlá domluva nebude
problém.
Setkal jste se s obavami ze
strany rodičů nebo hráčů ze společných tréninků? Přijdou všichni hráči?
Obavy jsem zatím nezaregistroval, spíše převládá nedočkavost a natěšení. Samozřejmě
pokud někdo projeví natolik silné
obavy, přemlouvat ho nebudeme,
určitě to pochopíme. Zatím to
ale vypadá, že účast bude hojná,
uvidíme.
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Varnsdorf
V pondělí
11. května se rozběhly po vynucené pauze také tréninky mládeže FK Varnsdorf. Na to, jak probíhají, jsme se zeptali šéftrenéra
mládeže Pavla Hradiského.
Měl jste přehled, co dělali
mladí fotbalisté? Měli nějaké
tréninkové plány?
Díky sociálním sítím jsem přehled měl. Řada kluků dávala do
našich facebookových skupin informace o své činnosti, nahrávala tam videa. Zejména s hráči mé
kategorie U15 jsem byl v pravidelném kontaktu díky messengeru.
Kluci měli k dispozici od trenérů
tréninkové plány. Nebyly nějak
striktní, ale spíše různá doporučení a návody, jak se udržovat
v době týmové nečinnosti. Nejaktivnější byla hlavně kategorie

