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Stanoviště záchranky ve Varnsdorfu nevznikne,
rozhodli krajští radní. Nepomohla ani petice
Varnsdorf
Výjezdové stanoviště rychlé záchranné služby
ve Varnsdorfu nevznikne. Krajští radní zamítli návrh města a
petici místních občanů s tím, že
stanoviště záchranky je v sousedním Rumburku a jsou splněny dojezdové časy.
Zřízení stanoviště zdravotnické
záchranné služby ve Varnsdorfu
podporuje také vedení města.
To vedlo několik jednání s radními Ústeckého kraje, odborem
zdravotnictví nebo se zástupci
záchranné služby. Výsledkem jednání s podporou petice od místních občanů byla žádost o zřízení
stanoviště předložena Radě Ústeckého kraje.
Ta na svém zasedání 22. července žádost projednala. Z výsledku
jednání rady vyplynul závěr, že
Ústecký kraj neplánuje rozšíření
počtu výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby na území kraje.
V odpovědi, kterou ten samý
den zaslal vedoucí odboru zdravotnictví Petr Severa, je uvedeno,
že: “ZZS ÚK zabezpečuje poskytování přednemocniční neodkladné
péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života, na celém svém území,
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Výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby ve Varnsdorf nevznikne, foto miw.cz

a to včetně spádové oblasti Varnsdorfska, plně v souladu se zněním zákona o záchranné službě.
Je dodržována dojezdová doba
do 20 minut na místo události od okamžiku převzetí pokynu
k výjezdu posádky ZZS k pacientovi, a to až na nečetné výjimky, které zákon připouští. Výše
zmiňovaná služba je poskytována v souladu s Plánem pokrytí
území ÚK výjezdovými základnami ZZS, jehož aktualizaci na podzim schválily
Bezpečnostní rada kraje, Ministerstvo zdravotnictví a následně
Rada Ústeckého kraje.“

Kraj na počátku roku zareagoval na situaci ve zdravotnictví ve
Šluknovském výběžku, a to posílením kapacit výjezdových základen
ZZS. V Rumburku byla základna
posílena o jednu posádku rychlé
zdravotnické pomoci s režimem
provozování 24 hodin. Další nejbližší výjezdová základna v České
Kamenici byla rozšířena z dvanáctihodinového režimu na celodenní provoz.
V závěru odpovědi Severa uvádí: “Pokud by přeci jen kraj v budoucnosti uvažoval o rozšíření
počtu výjezdových základen ZZS,
byly by pravděpodobně jako první

upřednostněny lokality, které svojí
povahou a současnou dostupností ZZS mají před Varnsdorfem
prioritu (tam, kde je dostupnost
ZZS v současné době zajištěna téměř srovnatelně, resp. hůře než
v lokalitě Varnsdorfu – např. Štětí
apod.).“
Jelikož je Rada Ústeckého kraje nejvyšší orgán, který ve věci zřízení stanovišť
ZZS může rozhodovat, nezbývá
nám než počkat, jak bude vypadat složení rady po podzimních
volbách a poté žádost znovu zopakovat.
Jiří Sucharda, Tomáš Secký

Muže se zákazem řízení chytili opilého
Varnsdorf
Z přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý
čtyřiadvacetiletý muž, kterého

ve Varnsdorfu zastavila policejní
hlídka.
Muž si sedl za volant, i když
má uloženy dva tresty spočívající
v zákazu řízení motorových vozi-

del. Policisté navíc při orientačním testu zjistili, že před jízdou
požil alkohol, naměřili mu přes
1,7 promile alkoholu v dechu.
por. Bc. Daniel Vítek
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Dopravu na Šébru zastavila dopravní nehoda motorkáře s dodávkou
Varnsdorf
Ve čtvrtek
23. července po 19. hodině byla
varnsdorfská profesionální jednotka vyslána na kopec Šébr
(Stožecké sedlo), odkud byl
nahlášen střet motorkáře s dodávkou. Na místo vyjeli také policisté a zdravotníci, z Ústí nad
Labem letěl vrtulník.
V průběhu cesty bylo upřesněno, že se místo nehody nachází až v Libereckém kraji,
na místo tak vyjely i jednotky
z Jablonného v Podještědí a Nového Boru (jednalo se o jejich
„rajon“).
Za hasiče ale dorazila na místo první profesionální jednotka
z Varnsdorfu, krátce po příjezdu
zdravotníků a dosednutí vrtulníku. Zatímco ti se starali o zraněnou osobu (první pomoc poskytovali již svědci nehody), hasiči
odpojili akumulátory a zasypali
uniklé provozní kapaliny, následně místo předali kolegům z druhé
strany kopce.
Aby toho nebylo málo, kousek
od nehody při otáčení zapadnul autobus mimo vozovku a zablokoval tak provoz. K události
byl proto vyslán vyprošťovací
speciál Unimog z Varnsdorfu,
z druhé strany vyjel jeřáb z České
Lípy.
Zatímco dopravní policisté do-

Na kopci Šébr zasahovali hasiči ze dvou krajů u střetu motorky a dodávky; foto miw.cz

kumentovali původní nehodu,
hasiči pomocí navijáku a kladky
autobus bez dalšího poškození
vytáhli zpět na vozovku.
Doprava byla po celou dobu
kompletně zastavena, policisté
odkláněli řidiče na objízdné trasy.
Požár popelnice
Do ulice Nemocniční vyjížděla brzy ráno v pondělí 20. července profesionální jednotka
z Varnsdorfu k požáru popelnice.

Menší požár byl hasiči rychle zlikvidován a k dalším škodám tak
nedošlo.
Pozorný chodec
V podvečer 23. července přiběhl do hasičárny oznamovatel
s tím, že nedaleko stanice, u řeky,
leží zraněná stará žena a krvácí.
Profesionální hasiči na nic nečekali, vzali zdravotní batoh a na
místo doběhli. Zjistili, že o přibližně devadesátiletou ženu zavadila

projíždějící cyklistka a zranila jí
nohu, možná dokonce zlomila.
Následně na místo dojeli také hasiči dobrovolní, kteří byli zrovna
ve městě.
Hasiči poskytli první pomoc a
ženu následně předali do péče
ZZS. Dobrovolná jednotka pak
opláchla chodník od krve. Cyklistka na místě nebyla, věc tak řeší
policisté.
Hasiči Varnsdorf

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
12.7.2020 ve 12:30 hod.
Na služebnu městské policie
bylo telefonicky oznámeno ostrahou marketu Kaufland, že mají
zadrženého neplatícího zákazníka. Vyslaní strážníci na místě
zajistili muže, který je podezřelý
z přestupku proti majetku, když
pronesl zboží bez zaplacení přes
pokladní čáru. Strážníci provedli zjištění totožnosti muže, jeho
lustraci přes Obvodní oddělení
Policie ČR a lustraci přes centrální evidenci přestupků. Z důvodu
jeho již několikátého obdobného
přestupku byl strážníky potrestán
uložením příkazu na pokutu ve
výši 3000 korun.

srotila skupina lidí, která na sebe
již několik minut pořvává a nedá
se to již vydržet. Na místo byla vyslána hlídka městské policie, která
na místě zjistila, že došlo k fyzickému napadení jedné ze dvou
osob. Napadaná osoba žádala příjezd Policie ČR k podání trestního
oznámení na útočníka. Vzápětí na
místo dorazila hlídka Policie ČR,
která za asistence strážníků celou
záležitost převzala do své kompetence.

25.7.2020 ve 21:41 hod.
Cestou krizové linky 156 volal občan našeho města, že má
u sebe doma zaběhnutého psa –
křížence menšího vzrůstu. Na uvedenou adresu byla vyslána hlídka
17.7.2020 ve 22:07 hod.
Byla na služebnu městské poli- městské policie, která nalezeného
cie přijata stížnost obyvatele pa- psa naložila do služebního vozu a
nelového domu, že u objektu se převezla do záchytného kotce na
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služebně. Strážníci následně provedli kontrolu psa a zjistili číslo
čipu, na jehož základu se dohledala majitelka. Ta byla strážníky
vyrozuměna, aby se dostavila
k převzetí svého mazlíčka. Po vyřešení všech nutných formalit byl
majitelce udělen příkaz na pokutu
za porušení Obecně závazné vyhlášky města.
26.7.2020 v 19:31 hod.
Na služebnu městské policie
bylo telefonicky oznámeno ostrahou firmy ve Varnsdorfu, že
mají na vrátnici okroužkovaného
holuba, který je zcela vysílen a
nemůže létat. Strážníci městské
policie se kontaktovali s místním
holubářem, od kterého si zapůjčili přepravku, zajeli k oznamovateli, holuba naložili do přepravky a odvezli k chovateli, který

se o něho postará.
28.7.2020 ve 3:15 hod.
Občankou města bylo nahlášeno, že bydlí v panelovém domě,
kde dochází k rušení nočního
klidu, neboť slyší starší paní, jak
bouchá do podlahy. Na místo
byla vyslána hlídka městské policie, která přes dveře bytu zjistila,
že obyvatelka bytu (starší paní)
upadla, nemůže vstát a je zraněná. Strážníkům se povedlo za pomoci sousedů dveře bytu otevřít
a na zemi nalezli zraněnou ženu.
Po příjezdu zdravotníků pomohli strážníci ženu naložit
do sanitky, zabezpečili její byt,
předali klíče majitelce a záchranáři ženu odvezli do nemocnice na
vyšetření.
		

Martin Špička
velitel městské policie
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Výstavba nového sběrného dvora za 35 milionů začala
Varnsdorf
Město zahájilo
stavbu nového sběrného dvora
na separaci odpadu. Vyroste během dvanácti měsíců pod současným areálem Technických
služeb Varnsdorf.
Město v současné době nedisponuje samostatným sběrným
dvorem pro vytříděné složky
komunálního odpadu. V areálu
technických služeb je vyčleněna
část pro nakládání s odpady a
současně je zde vyčleněn prostor
pro příjem odpadů od občanů
i podnikatelů. Tento systém je
však nevyhovující.
Nový sběrný dvůr o velikosti
více než 6 300 m2 vyroste v bezprostřední blízkosti stávajícího
sběrného dvora v ulici Svatopluka Čecha a bude moderním, a to
především v komfortu pro jeho
uživatele, tedy občany města.
Dvůr bude vybaven obrovskou
nájezdovou rampou na automobily či další prostředky (osobní
vleky, káry, dodávky apod.), odkud bude možno nad úrovní terénu pohodlně vhazovat odpady
na úroveň terénu postavených
kontejnerů na jednotlivé odpady, které budou zároveň zastřešeny. Celkem se jedná o dvanáct
kontejnerových stání na nejrůznější druhy odpadů podle jejich
kategorií. Sběrný dvůr je tak
vybaven potřebnými sběrnými
nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé
ve svých domácnostech včetně

Nový sběrný dvůr vyroste pod areálem Technických služeb Varnsdorf; foto Tomáš Secký

odpadů nebezpečných. Obyvatelé města budou moci do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali ve své
domácnosti, příkladem mohou
být objemné odpady (nábytek,
koberce, linoleum, pneumatiky),
vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností, jakými
jsou lednice, televize, mikrovlnky, které budou umisťovány
do speciálních uzamykatelných
kontejnerů.
Objekt bude disponovat také
garáží pro uskladnění technických
prostředků, jako jsou například
nakladače, štěpkovače apod.
Pro ukládání nebezpečných

odpadů je sběrný dvůr vybaven
speciálním ekologickým skladem s nádobami pro ukládání
tuhých i kapalných nebezpečných
odpadů (např. autobaterie, zářivky, oleje, nádoby od barev či laků
apod.).
Další komfortní službou pro
obyvatele města je digitální
mostová váha, která s velkou
přesností zváží při příjezdu a odjezdu váhu odpadu do sběrného dvora přivezeného. Sběrné
dvory odpadů jsou velmi důležitým zařízením pro nakládání
s odpady ve městech a obcích.
Jejich výhodou je, že díky obsluze
jsou odpady odděleně shromaž-

ďovány a tříděny a velká většina
z nich je pak materiálově využívána.
Celá plocha sběrného dvora
bude mít asfaltový nebo betonový (pod kontejnery nájezdové
rampy) povrch.
Stavební práce za bezmála
35 milionů korun bez DPH provádí na základě výběrového řízení společnost STRABAG a.s.
Město zároveň uspělo s žádostí
o dotaci z Evropské unie z Fondu
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí,
která pokryje téměř 30 milionů
korun.
Tomáš Secký

Rozběhla se kompletní rekonstrukce části Jarošovy ulice
Varnsdorf
Kompletní rekonstrukce spodní části ulice
Jarošova ve Varnsdorfu vyjde
téměř na čtyři miliony korun.
Hotovo by mělo být do října letošního roku.
V rámci rekonstrukce dvě stě
sedmdesát metrů dlouhého
úseku dojde k opravě stávající
asfaltové vozovky, chodníku, parkovacích stání a zeleně. Oprava
bude provedena v ulici Jarošova

v úseku mezi křižovatkou s ulicí Partyzánů a křižovatkou s ulicí
Nymburská.
Stávající chodník, který se nachází po levé straně směrem
k ulici Partyzánů, se rozšíří téměř
o půl metru směrem do vozovky.
Důvodem rozšíření je zajištění
dostatečné vegetační plochy pro
vzrostlé stromy, jenž se nachází na úplném okraji stávajícího
chodníku. Asfaltový povrch chod-

níku bude nahrazen zámkovou
dlažbou.
Povrch vozovky bude v daném
úseku odfrézován. Poté proběhne pokládka nového asfaltového
povrchu. Šířka vozovky bude nově
pět a půl metru.
Původní, dožilé stromy v místě
druhého chodníku a parkovacích
míst byly pokáceny v březnu letošního roku. Opravený parkovací
pruh bude na několika místech

přerušen a doplněn novou výsadbou. V rámci náhradní výsadby
bude vysazeno několik stromů ve
městě.
Zhotovitelem stavby je společnost SaM silnice a mosty, a.s.
Stavební práce za bezmála 3,3
milionů korun bez DPH byly zahájeny v pondělí 17. srpna. Během
rekonstrukce musí řidiči počítat
s jistým omezením v dopravě.
Tomáš Secký
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Rekonstrukcí prochází parkoviště před městským divadlem
Varnsdorf
Parkoviště před
městským divadlem v ulici Partyzánů prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
Před městským divadlem v ulici Partyzánů začala plánovaná
rekonstrukce parkoviště, které je
v nevyhovujícím stavu. Stávající
popraskaný asfaltový povrch plný
výtluk bude odstraněn a nahrazen kamennou dlažbou. Plocha
parkoviště bude olemována kamennou obrubou.
Součástí oprav je i realizace
přístupu do divadla z parkoviště.
Ten bude v kombinaci kamenné
řezané hladké dlažby (žuly) s kamennou dlažbou tmavě šedého
odstínu. V rámci stavebních prací
budou také vyměněny tři sloupy
veřejného osvětlení.
„Náklady dosáhnou bezmála
tří milionů korun bez DPH. Dokončení prací předpokládáme
koncem srpna, na rekonstrukci
jsme využili letní divadelní přestávku,“ řekl starosta města Ro-

K rekonstrukci parkoviště využilo město letní divadelní přestávku; foto Tomáš Secký

land Solloch.
V návaznosti na zlepšení parkovacích podmínek před divadlem
se dále počítá s úpravou ulice
Ležácká, která vede kolem parku.
Komunikace se stane jednosměr-

nou a vzniknou v ní podélná parkovací stání.
Nového povrchu se dočkal také
chodník v přilehlé Tyršově ulici
V červenci prošel rekonstrukcí
také přes dvě stě metrů dlouhý

chodník od křižovatky ulic Partyzánů x Tyršova po křižovatku ulic
Tyršova x Poštovní. Akci za 606 tisíc korun bez DPH prováděly Technické služby města Varnsdorf.
Tomáš Secký

Tobogán v bazénu dostane novou dojezdovou vanu z nerezu
Varnsdorf
V plaveckém
bazénu dochází po deseti letech
k modernizaci dojezdové vany
u tobogánu. Původní laminátovou nahradí nerezová. Bazény
jsou veřejnosti přístupné i nadále.
Plavecký bazén ve Varnsdorfu byl uveden do provozu
v roce 1994. Kompletní rekonstrukcí a modernizací prošel
o šestnáct let později. V té době
byla součástí stavebních prací i přístavba, do které byly
umístěny dvě vířivky a točité
schodiště na devadesát pět metrů dlouhý tobogán s dojezdovou
vanou.
Nyní, po deseti letech, prochází rekonstrukcí dojezdová
vana tobogánu. Stávající laminátová bude nahrazena nerezovou. Důvodem výměny je nevyhovující technický stav vany,
která velmi výrazně propouští ve

V plaveckém bazénu probíhají stavební práce na dojezdové vaně u tobogánu; foto Tomáš Secký

spojích jednotlivých dílů vodu a
jejich utěsnění je bez větších stavebních zásahů prakticky nemožné.
Instalací nové nerezové dojezdové vany tobogánu, která je

kompletně svařovaná na místě,
bude zajištěna celistvost konstrukce.
Stavební práce vyjdou město
na jeden milion korun bez DPH.
Hotovo by mělo být během srp-

na. Plavecké bazény jsou v provozu bez omezení. Návštěvníkům
doporučujeme sledovat aktuální otevírací dobu na stránkách
www.regiavdf.cz/bazen/2.
Tomáš Secký
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Správa železnic nechá zbourat dvě třetiny hlavního nádraží
Varnsdorf
Správa železnic chystá optimalizaci výpravních budov. Ta se má
dotknout i hlavního nádraží ve
Varnsdorfu, které by mělo jít ze
dvou třetin k zemi. Státní organizace pro tak velkou budovu
nemá využití.
Nádraží ve Varnsdorfu patřilo
ještě dva roky dozadu k nejvíce
zpustlým v České republice. Téměř sto metrů dlouhá budova,
jenž je tvořena ze dvou „věží“ a
střední části, prošla rekonstrukcí
z jedné třetiny až v loňském roce
za téměř pět milionů. Zbylá část
výpravní budovy by měla jít podle Správy železnic k zemi. „Budova je pro potřeby Správy železnic
značně naddimenzována. Její velikost je poplatná době, kdy sloužila jako pohraniční stanice a poskytovala prostor mimo jiné také
celním orgánům,“ uvedl mluvčí
Správy železnic Marek Illiaš. Místo po budově by mohlo nahradit

Dvě třetiny výpravní budovy půjdou k zemi. Správa železnic pro budovu nemá využití; foto Tomáš Secký

nové parkoviště, které v současné
době nádraží chybí.
Smlouvu na demolici by měla
Správa železnic uzavřít v nejbližší
době. Celá akce by měla vyjít na

18 milionů korun.
„Správa železnic se obrátila na
město, zdali nechce dlouhodobě
prázdný objekt využít. Po zvážení
všech okolností jsme museli na-

bídku odmítnout. Sami máme ve
městě několik budov, pro které
hledáme využití,“ řekl starosta Roland Solloch.
Tomáš Secký

Město zveřejňuje výzvu na pronájem sociálních bytů
Varnsdorf
Město Varnsdorf zveřejnilo na svých webových stránkách výzvu na pronájem sociálních bytů pro osoby
v bytové nouzi. Jde o opravené
byty v panelovém domě č.p.
2764 v ulici Žitavská.
Žadatelé, kteří splní uvedená
pravidla a jsou osoby v bytové
nouzi, si mohou požádat o proná-

jem sociálního bytu ve Varnsdorfu.
Na základě řádně vyplněného
formuláře – Žádost o pronájem
obecního bytu – bude žádost
o pronájem sociálního bytu posouzena a poté, bude-li žadatel
splňovat pravidla a bude-li osobou v bytové nouzi, zařazena do
seznamu žadatelů evidovaném

při MěÚ Varnsdorf. V případě volného sociálního bytu bude žádost
projednána s ostatními žádostmi
na pronájem volného sociálního
bytu na schůzi Rady města Varnsdorf.
Formulář – Žádost o pronájem
sociálního obecního bytu – je
pro žadatele k dispozici v Centru
sociálních služeb v ulici T. G. Ma-

saryka 2470 ve Varnsdorfu u Bc.
Kateřiny Hadarové - tel.: 725 560
539.
Kompletní podmínky a pravidla jsou k dispozici na webových
stránkách města www.varnsdorf.
cz/cz/aktuality/informace-z-mesta/mesto-zverejnuje-vyzvu-pronajem-socialnich-bytu-pro-osoby-bytove-nouzi.html.

Přehled organizace školního roku 2020/2021
Varnsdorf
Období školního vyučování ve školním roce
2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích v úterý
1. září 2020.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna
2021. Období školního vyučování

ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny připadnou na
čtvrtek 29. října a pátek 30. října
2020. Vánoční prázdniny budou
zahájeny ve středu 23. prosince
2020 a skončí v neděli 3. ledna
2021. Vyučování začne v pondělí
4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdni-

ny připadnou na pátek 29. ledna 2021. Jarní prázdniny v délce
jednoho týdne jsou pro okres
Děčín stanoveny od 1. března do
7. března 2021. Velikonoční
prázdniny připadnou na čtvrtek 1.
dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021
je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních
svátcích, o ostatních svátcích,

o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat
od čtvrtka 1. července 2021 do
úterý 31. srpna 2021. Období
školního vyučování ve školním
roce 2021/2022 začne ve středu
1. září 2021.
OŠKT
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Na Studánce byl umístěn náhrobní kámen Winfrieda Pilze

Studánka U příležitosti 80. výročí narození byl na studáneckém
hřbitově umístěn náhrobní kámen Winfrieda Pilze.
Winfried Pilz se narodil 4. července roku 1940 ve Varnsdorfu.
Po vystudování působil jako římskokatolický kněz, pastýř, kazatel,
zpěvák a autor písní s náboženskou tématikou s velkou vyzařovací schopností.
Od roku 1966 sloužil jako kněz
kolínské arcidiecéze. Téměř 18 let
byl rektorem vzdělávacího střediska Haus Altenberg v Altenbergu u Kolína nad Rýnem a zároveň
zastával funkci arcidiecézního
pastora pro mládež. Později působil jako referent mládežnického
střediska v Düsseldorfu. V Altenbergu, kde se nacházel mezi lety
1133 a 1806 cisterciácký klášter,
navázal v 70. a 80. letech 20. století na motto „Ora et labora“ a
položil zde základy k akcím určeným pro práci s mládeží, které se
nazývají „Ora-et-labora-Wochen“.
V letech 1990–2000 sloužil jako
farář v Kaarstu.
Od roku 2000 do 2010 působil
jako prezident misijní organizace
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„Die Sternsinger“ a řídil tak tříkrálové sbírky v celém Německu.
Roku 2007 byl zvolen prezidentem německé misijní rady „Deutscher Katholischer Missionsrat“.
V letech 2010 až 2012 pobýval
v Praze jako zahraniční pastorační pracovník. Roku 2012 odešel
do penze a usídlil se v saském
Leutersdorfu, jenž hraničí s jeho
rodným městem Varnsdorfem.
Příležitostně sloužil mše svaté a
pořádal kulturní akce v kostele
svatého Františka z Assisi na Studánce a okolí. Zemřel 23. února 2019 ve večerních hodinách
v Maltézské nemocnici sv. Karla
v Görlitz. Poslední rozloučení proběhlo 9. března 2019 v leutersdorfském kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Následně byl pohřben na hřbitově na Studánce
poblíž Varnsdorfu.
V pondělí 29. června dopoledne započaly práce na finální
podobě jeho hrobu. Sám Msgr.
Pilz si na svůj hrob přál polní
květiny. Ztvárnění podoby jeho
náhrobního kamene se na žádost spolku z Altenbergu ujala
sochařka Elisabeth Perger, jejíž

muž kdysi s Msgr. Pilzem studoval. Při hledání symbolu a podoby
náhrobního kamene vycházela
především z vlastní osobní známosti a z, v pozůstalosti nalezeného, rukopisu s názvem „Ein
Wanderer“ (Poutník):
Poutník spatří svůj cíl,
chýši pro odpočinek v noci.
Potulný zpěvák odkládá loutnu
a mlčí.
Hříšný člověk klepe a žádá o
přijetí a milosrdenství.
To jsem já. To jsem byl já.
Kdo budu? Prach a popel určitě.
A protože tomu tak má být,
prosím vás: …
(překlad Jiří Podlešák)
Vlastní náhrobní kámen s nezdobeným jménem a daty narození, kněžského svěcení a úmrtí,
má reliéf jako zátiší. Je pojat jako
malá kompozice s výrazem ticha,
útěchy, proměny, odevzdanosti
a odpočinku před nocí. Prostřený stolek na okraji cesty při odpočinku, tak jak to Winfried Pilz
měl rád. Odložená kytara, kousek

chleba, kalich, pero básníka a
prázdný list…. Spirála hudebního
nástroje jako symbol bytí a pomíjivosti. Na levé vrchní straně je zářez pro volně opřenou dřevěnou
poutnickou hůl, která je součástí
hrobového místa.
Jako materiál byl zvolen šedozelený, neleštěný monolit (Anröchter Grünstein nebo Anröchter
Dolomit), který v přírodě velmi
dobře harmonizuje s osazením
květin. Celé hrobové místo bude
ještě v nejbližší době doplněné
o kamenné orámování a následně
bude oseté dle přání pozůstalého
polními květinami.
Poděkování za realizaci hrobového místa patří Ladislavu Polákovi, kameníkovi, který připravil
základ pro náhrobní kámen, hasičům z Varnsdorfu, kteří náhrobní
kámen pomocí hydraulické ruky
umístili na své místo, Petru Gabrielovi za přeložení kamene z dodávky na hasičský speciál a především panu Jiřímu Podlešákovi
za zkoordinování celého projektu,
německé překlady a podklady pro
článek.
Text a foto Jiří Sucharda

14/2020
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Poutní mše na Křížové hoře u Jiřetína pod Jedlovou a její návštěvnost
Jiřetín pod Jedlovou
Na
Křížovou horu jsem na poutní mše svaté jezdil s rodiči
už jako dítě. Pamatuji si, že se
zde tenkráte sloužilo ještě českoněmecky.
Podobně se i sloky písně Svatý
kříži zpívaly střídavě v našich dvou
někdejších zemských jazycích.
Německé obyvatelstvo mezitím
vymřelo, ale sloužit na neděli blíže svátku Povýšení svatého kříže
se nepřestalo. Před několika lety
jsem na Křížovou horu při příležitosti poutní mše svaté opět zavítal. Kostelík na vrcholu kopce byl
celkem plný. Lidé sem vystoupí
většinou z Jiřetína pod Jedlovou,
kde nechají zaparkovaná auta. To
v minulosti se sem chodívalo také
z nádraží Jedlová přes les kolem
bývalé hájenky (dnes Ranč 7 D).
V pamětní knize staničního úřadu Jedlová se o příjezdu poutníků
vlakem dochovalo několik níže
uvedených záznamů:
15. září 1929 – Na den pouti
bylo ze stanice vypraveno všemi
směry 1657 osob.
14. září 1930 – Na den pouti
bylo ze stanice vypraveno všemi
směry 1615 osob.
1932 – Každoroční pouť do Jiřetína měla pravidelný průběh.

Křížová hora u Jiřetína pod Jedlovou je po staletí cílem zbožných poutníků.
Romantická rytina s procesím pochází od Adriana Ludwiga Richtera a byla vytištěna
v roce 1820; foto archiv

Za pošmourného dne přivážely
již zrána vlaky zástupy poutníků
a obecenstva, které jednak již
z Nové Huti, jednak ze stanice
Jedlové putovalo pěšky silnicí přes
Tolštýn. Počet cestujících, kteří si
zakoupili v Jedlové jízdenky, byl
zjištěn. Bylo jich 1237. Počet těch,
kteří přijeli se zpátečními jízdenkami pro neděle a svátky, zjištěn
nebyl.
1933 – Letošní pouť jednak pod
vlivem krize hospodářské, jednak
i vlivem počasí nebyla navštívena
jako léta minulá. I na příjmech je

to patrné. Osobní pokladna na
tento den odvedla 1700 Kč, ač
minulá léta osobní příjmy přesahovaly vždy částku 4500 Kč. Téměř všichni návštěvníci a poutníci
ze Skalice u Č. Lípy a Röhrsdorfu
vraceli se z pouti pěšky po silnici
přes Velký Stoh. (Röhrsdorf = Svor,
Velký Stoh = Šébr)
15. září 1935 – Podzimní pouť
v Jiřetíně pro svoji oblibu a dík
pěknému počasí přivábila mnoho
výletníků. Dopoledními vlaky od
Č. Lípy a Děčína dojelo do Jedlové
asi 1200 cestujících, kteří byli vět-

šinou odbaveni nedělními zpátečními jízdenkami, takže odbavení u odpoledních a večerních
vlaků bylo hladké.
1936 – Počasí o poutích na
Křížové hoře v Jiřetíně dne
3. května a 20. září bylo deštivé.
Přesto na jarní pouť přijelo asi
300 a na podzimní asi 1000 až
1200 poutníků.
Když jsme před několika lety
přijeli vlakem na svátek Povýšení
svatého kříže na stanici Jedlová,
vystoupilo z vlakových souprav
z České Lípy a z Děčína celkem jedenáct osob. Dvě z nich
doputovaly na Křížovou horu
k bohoslužbě. Počasí bylo slunné, bez mráčku. Srovnáme-li
průměrný počet návštěvníků ze
stanice Jedlová v letech uváděných v citované pamětní knize
se stavem nedávným, vychází
úbytek návštěvnosti ze směru od
Jedlové – počítám-li dobře – více
než 99 %.
Letošní mše svatá se v poutním kostelíku koná v neděli
13. září od 10 hodin. Přijeďte
vlakem – posílíte návštěvnost
poutního místa i příjmy osobní
pokladny na nádraží Jedlová
(úsměv).
Karel Stein

Poznáte mě? Hádej, kdo jsem!

Dobrý den. Narodil jsem se
v Altwarnsdorfu, v domku v ulici,
které dnes říkáte Ostrovní. Hned
po škole jsem musel převzít otcův podnik. Stával v místě, kde
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později bratři Perutzové postavili
svoji přádelnu a dnes v té budově vyrábějí kabelové svazky. Moje
drahá manželka byla ženou velice
schopnou i v oblasti obchodní,

což bylo pro mě snad požehnáním. Ona vyřizovala veškeré záležitosti spojené s podnikem a já
se mohl v klidu věnovat tomu, co
mě ohromně bavilo, těšilo a naplňovalo. Vlastivědě. Díky přátelství
s duchovními se mi otvíraly brány
farních archivů, navštěvoval jsem
pamětníky a při svých obchodních cestách muzea a knihovny.
Časem jsem přenechal veškerou
starost o podnik své ženě a svým
synům.
Zájemci o historii Varnsdorfu
mé nejvýznamnější dílo určitě
znají. Poprvé vyšlo v roce 1852
v České Lípě u Philipa Geržabka.
Jeho názvem bych vám příliš napověděl. K mým dalším pracím
patří sbírka dokumentů k dějinám
varnsdorfské farní obce, varnsdorfská farní kronika, sbírka dokumentů k dějinám Varnsdorfu.
Ve všech najdete i mé ilustrace,
veduty a plány. Překreslil jsem

také situační plán stabilního katastru a doplnil jej o čísla popisná
a o jména majitelů. V roce 1828
jsem napsal knihu o barvách- Färbe-buch, geschrieben und verfasst für meine Kinder. V ní jsou
i rady z oblasti chemie, lékařství,
malířství i recepty na pokrmy,
které jsme v naší době jedli.
Ačkoli jsem zde neuvedl název
mého nejznámějšího díla, poznali
jste mě?
Mé jméno je:
a. Alois Stolle
b. Alois Palme
c. Alois Richter
Správná odpověď z minulého
čísla: c. Hanka Krawcec (* 13.
března 1901, Drážďany - † 19. října 1990, Filipov)
Muzeum Varnsdorf

5/2020
14/2018
14/2020
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a synové.

Dne 10. srpna
uplynuly 3 smutné
roky, kdy nás navždy
opustila paní Jitka
Dušánková. Stále
vzpomínají manžel

Již nikdy Tobě
nemůžeme nic dát,
jen svíčku rozsvítit a květiny na
hrob položit. Dne
22. srpna by náš syn
Dušan Poncer oslavil 25. narozeniny. S láskou stále vzpomínají rodiče,
sestra Pája, děda a babička a ostatní
příbuzní.
Dne 13. srpna
jsme
vzpomněli
již 15. výročí, kdy
nás navždy opustila paní Anděla
Ducháčková. Stále
vzpomínají děti a příbuzní s rodinami, přátelé.
Dne 1. srpna
uplynuly 2 roky
od úmrtí pana
Jána
Gerboce.
Stále vzpomínají
manželka Milena,
syn Pavel a Jan s manželkou Ivanou.

Dne
3.
září
uplyne již 20 let,
kdy nás navždy
opustila naše milovaná
maminka
Heliodoria Nittelová. Stále jsi v našich srdcích. Vzpomínají manžel, dcera, syn, vnoučata
a ostatní příbuzní.

„Nikdy neztratíš
někoho, koho máš
ve svém srdci.“
Smutným
dnem
pro nás navždy zůstane 30. červenec,
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a
prababička Voršila Herošová. S láskou vzpomínají manžel Adolf, dcery
Šárka a Jiřina s rodinami.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Přenechám v zahrádkářské kolonii ve Varnsdorfu zahrádku.
Kontaktujte pouze SMS
tel. 722 096 306.
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne
29.
července oslavil své
80. narozeniny pan
Alfréd
Heinrich.
Hodně
zdravíčka
k jeho životnímu
jubileu přeje celá rodina. Máme Tě
rádi.

PODĚKOVÁNÍ
Nemocnice Varnsdorf tímto děkuje
panu Františku Marschnerovi, majiteli zahradnictví na hřbitově za sponzorský dar, kterým 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.
Nemocnice Varnsdorf tímto děkuje všem, kteří v době koranoviru
obdarovali naší nemocnici látkovými
rouškami, respirátory a dezinfekcí na
ruce a povrchy.

Děkuji touto cestou řediteli divadla ve Varnsdorfu panu Martinu Musílkovi a všem pracovníkům, hlavně
panu Petru Tůmovi, za příkladnou a
obětavou práci při realizaci mojí výstavy papírových modelů. K poděkování se připojuje i můj mateřský klub
AVZO Neratovice.
Václav Chlan

ÚMRTÍ
Úmrtí v červnu
Anna Luštincová
Zdena Šubrtová
Marie Koberová
Jaroslav Budina
Josef Hačecký
Vlastimil Pošepný
Jan Dastych
Lukáš Peterka
Ivan Bulejko
Dagmar Votíková

88
90
90
89
89
72
28
28
73
76

Úmrtí v červenci
Jutta Klepalová
Anna Nováková
Cyril Salajka
Jaroslav Vöröš
Jindřich Klust
Miroslav Zinek
Miroslav Pražák
Jaroslav Kos
Krista Ryšavá
Igor Suchánek
Kateřina Virágová
Emma Johneová
Anna Feniková
Pavel Dyntera

66
98
88
70
91
70
84
60
78
65
62
83
72
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SVOZY BIOODPADU

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.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Hledáme celoročně kvalifikovanou sílu na úklid a práce v kuchyni do penzionu ve Waltersdorfu.
Dobře placeno dle odpracovaných hodin (hodinově).
Tel: 0049 35841 3060

29. - 30.8.2020			
MUDr. Bolfíková Renata		
Varšavská 1863/7, Děčín VI		
Tel. 412 535 930

LIMERSA s.r.o. přijme do svého
týmu osoby částečně či plně invalidní na pozice:
1) řidič na rozvoz jídel, ŘP sk. B
2) uklízeč vnitřních a venkovních
prostor
3) praní a žehlení prádla.
Kontakt: Liridon Alija
+420 770 171 775

1. 9. 2020 od 6.00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST

5. - 6.9.2020			
MUDr. Šetek Vladislav 		
Fügnerova 600/12, Děčín I		
Tel. 412 539 310
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 12:00 hod.		

6 Kč

VZPOMÍNKA
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Běžci z výběžku opět kralovali v závodě „Od Tatier k Dunaju“
Slovensko
Po roce vydřená
trofej opět míří do Varnsdorfu. Zástupci BK Varnsdorf spolu
s kamarády dosáhli na obhajobu
vítězství na největším štafetovém
závodu na Slovensku „Od Tatier
k Dunaju.“
Velmi těžký souboj byl pro tým
Why Not? úspěšný, obhajoba se
povedla, trofej se veze do Varnsdorfu. Závod trval přesně 23 hodin
a dohromady měl 345 kilometrů.
Již 8. ročníku extrémního závodu
se zúčastnilo 148 štafet.
„Je potřeba poděkovat organizátorům, že závod za nelehké situace vůbec pořádali. Celý náš tým si
ho užil do poslední chvíle. Sice nás
potom pekelně bolely nohy, ovšem
stále jsme plní dojmů a euforie
z našeho vítězství. Úspěch to byl
parádní, do poslední chvíle nebylo
jasné, jak to dopadne. Bylo to o

Běžci z týmu Why Not? obhájili loňské prvenství a trofej míří do Varnsdorfu; foto Petr Dušek

vteřiny. Zlepšení proti loňsku jsme
měli o 41 minut díky lepšímu výkonu u několika běžců ale hlavně proto, že jsem po loňských zkušenostech proházel běžce na jiné etapy,
aby jim to více „sedlo“. To se ukázalo jako klíčové. Každopádně soupeři letos hodně silní, nečekal jsem, že
v této konkurenci takhle uspějeme.
Rozhodující bylo také to, že byl náš
výkon od začátku velmi vyrovnaný

až do posledních etap. To se u soupeřů říci nedalo, i když to bylo jen
o pár sekund, tempo měli ke konci
volnější. Bylo to ale velmi, velmi vyrovnané, na předposledním úseku
jsme měli náskok jen dvě a půl minuty, což není vůbec nic vzhledem
k tomu, jak rychlé běžce měl soupeř obsazen. Takhle vyrovnaný výsledek u prvních čtyřech týmů ještě
tento závod nepamatuje. Náš čas

byl zároveň druhým nejrychlejším
historicky z amatérských týmů,“
usmíval se Karel Valenta z vítězeného týmu.
Tým z výběžku zvládl tuto trať za
23 hodin a 21 vteřin. Druhý tým
v pořadí, Gorali Mok Mszana Dolna, doběhl se ztrátou 10 minut a
pěti vteřin. Třetí místo pak obsadil
tým Outlet Stone Running Team
2020, který na vítěze ztratil skoro
16 minut.
Sestava vítězného týmu Why
Not?: Filip Švácha, Petr Cmunt,
Jan Vaníček, Michal Šandera, Mirek Horák, Petr Dušek, Ondra
Motl, Vojta Zahradník, Miloslav
Petrášek, Jaroslav Hofman, Tomáš Polák, Karel Valenta. První tři
závodníci v sestavě jsou z České
Lípy, zbytek je z výběžku (Varnsdorf, Krásná Lípa, Rumburk).
		

Redakce

Rothe s Valentou dominovali na letošním Kolobjehu
Varnsdorf
Koncem července proběhl v pořadí již 19. ročník
tradičního Kolobjehu. Jedná se
o sportovně-recesistický závod konaný pravidelně na trati
z varnsdorfského náměstí k bývalému hotelu Monte Carlo na
Studánce.
Na startu se letos představilo
padesát závodníků, kteří předsta-

vili několik druhů kol. V běžecké
části se představilo devatenáct
závodníků.
V „cyklistické“ části zvítězil Matěj Rothe (ročník 1999), který dokončil závod v čase 7:52. Druhé
místo obsadil Ondřej Uher (ročník
1996, čas 7:54) a bronz získal Petr
Kaštánek (ročník 2000, čas 8:06).
Nejlepší ženou byla Anna Dubo-

vecká (ročník 2004, čas 9:43),
která v celkovém pořadí obsadila
krásnou devátou příčku.
Nejlepším běžcem byl starý
známý Karel Valenta (ročník 1974,
čas 16:37), za ním doběhl Pavel
Vodička (ročník 1985, čas 17:39),
třetí skončil Tomáš Polák (ročník
1976, čas 17:49). Hned za ním,
na čtvrtém místě, dorazila do cíle

nejlepší žena Veronika Roudnická
(ročník 1986, čas 19:21).
Organizátoři děkují všem zúčastněným, sponzorům, pořadatelům, dobrovolným hasičům,
zástupkyni Červeného kříže, kapele Všecek Písek za úspěšné
zvládnutí tradiční akce Kolobjeh
2020.
Redakce

Devátý ročník Senior Lobu hostil čtrnáct dvojic
Varnsdorf
V sobotu
11. července byl ve Varnsdorfu
za bezkonkurenčně nejlepšího
počasí v historii uskutečněn již
9. ročník tenisového turnaje
v deblech nad 60 let věku bez
rozlišení pohlaví Senior Lob.
Kromě domácích borců se klání zúčastnilo v tenisovém areálu
TJ Slovanu Varnsdorf rekordních
14 dvojic. A to z Opočna, Prahy,
Žebráku, Děčína, Velkého Šenova,
Krásné Lípy, Teplic a Rumburku.
Při slavnostním nástupu tenisté
uctili symbolickou minutou ticha
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úmrtí kamarádů Aleše Gála ze
Šluknova a Pepy Krejča z Opočna,
kteří letos již hrají tenis někde nad
námi.
Po losování do skupin v hracím
systému každý s každým na jeden set začaly boje. Po dopolední
části přišla odpolední rozhodující klání o závěrečné umístění.
Letos zaslouženě zvítězili hráči
z Děčína Milan Šlambor a Jirka
Dvořák (celkový věk 136 let), druzí překvapivě, ale opět naprosto
zaslouženě, Karel Andrš a Libor
Sedlák z Opočna (celkový věk

126 let). Na třetím místě skončili
Tonda Krejčí s Mirkem Součkem
z Varnsdorfu a Teplic (celkový věk
128 let). Nejstarší dvojicí byli Pavel Citta a Zbyněk Hanuš z Prahy
(v součtu úctyhodných 153 let).
A ještě jedna zajímavost, při součtu věku všech hráčů je to krásných
1919 let.
„Opět je třeba připomenout, že
bez sponzorů by to prostě nešlo!
Takže velké díky slečně Lence Prskavcové - spol. HLEDAMBYT.CZ,
panu Jaroslavu Bradíkovi, Františku Čelkovi, Pavlu Bukáčkovi, Mila-

nu Seitlovi, Tondovi Krejčímu, Ondrovi 102 a firmám Pivovar Kocour
Varnsdorf, TJ Slovan Varnsdorf, Regia Varnsdorf, Severochema Varnsdorf, Centrum Českého Švýcarska
Krásná Lípa, OBY Draský Jaroslav,
PC obchod Varnsdorf, Lékárna
Dr. Max Varnsdorf, Samat Jiřetín
pod Jedlovou, Haas a Sohn Jiřetín
pod Jedlovou a město Varnsdorf.
Děkujeme všem a těšíme se na příští jubilejní 10. ročník,“ poděkoval
na závěr Milan Klusoň, organizátor
akce.
Milan Klusoň, redakčně kráceno
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Downhill: Matěj Jindřich se stal českým vicemistrem
Varnsdorf
Matěj Jindřich
podlehl kouzlu horských kol.
Když byl mladý, tak se mu zalíbil downhill. Letos se k závodění
vrátil po delší pauze a hned se
zaskvěl třetím místem na Mistrovství ČR v downtownu v Ústí
nad Labem.
Matěji, pojďme nejprve čtenářům přiblížit, co je vlastně downhill.
Downhill je sjezd na horských
kolech se speciální geometrií právě pro sjezd. Jezdí se převážně
v horských střediscích, na technicky náročných tratích plných
skoků, dropů a zatáček, kdy každý závodník jede sám a měří se
mu nejrychlejší čas. Obvykle se
jedou dvě kola. Downtown je
mladší odnož downhillu, která
se jezdí v městském prostředí a
na trati je více umělých překážek a skoků. Je divácky zábavná.
Letos jsou v rámci Czech Downtown Series tři závody – Ústí nad
Labem, Horní Planá a Příbram.
Tam se pojede v září. Existuje
také Downmall, což možná někdo zaregistroval na billboardech,
protože se jel i v Liberci. Je to
exhibiční sjezd v nákupních centrech.
Jak jste se vůbec dostal k horskému kolu?
Můj táta mě vždycky vedl ke
sportu. Od dětství jsem závodil
v silniční cyklistice. V Litoměřicích,
odkud pocházím, má silnou tradici. Později mě to táhlo víc do kopců, chtěl jsem na kole víc zábavy.
Když jsem se přestěhoval do výběžku, začal jsem blbnout po lese
a seznámil se s kluky, kteří jezdili
na Jedlové. To byla ve své době
uznávaná a náročná downhillová
trať. Nebylo to zadarmo, každá
jízda dolů znamenala vytlačení
těžkého kola nahoru. Vlekem jsme
se vozili až později. Několik let se
na Jedlové jezdil 3DH Cup, což byl
republikový seriál závodů. Co závod, to mejdan.

Matěj Jindřich se k závodění vrátil po pěti letech; foto Aleš Kocner

Letošní sezóna byla jistě i pro
vás poznamenaná koronavirem.
Co jste tenhle rok stihl a co vás
ještě čeká?
Popravdě mě virus nijak zvlášť
neomezil. Cílem bylo vyzkoušet
si po pětileté pauze bez závodění ten pocit. Říkám mu „race-mode“, to jsou ty nervy před
závodem, chybělo mi to. Vybral
jsem si MČR v downtownu, protože jsem závod ve městě nikdy nejel. Vlastně jsem se cíleně
na závod nepřipravoval, ale sportuji v průběhu celého roku a jezdit
na kole, běhat a cvičit se dalo i během nouzového stavu. Bez sportu
bych nevydržel.
Vy prý ale také trénujete. Jak
vás baví tato „část“ sportovního
života?
Od trénování dětí jsem se dostal
k trénování dospělých na Singltreku v Novém Městě pod Smrkem,
kde už pár sezón dělám instruktora. Hodně mě to baví, je to věc, ve
které bych rád pokračoval a vzdělával se v tom. Mám radost, když
někomu mohu předat zkušenosti
a on se pak na kole cítí bezpečněji, má ho pod kontrolou a jízdu
si lépe užije. Největší odměnou
je, když během kurzu vidím zlep-

šení klientů a jejich spokojenost.
A taky někdy vyčerpanost (smích).
Bavíme se o horském kole. Ale
co další koníčky?
Kromě kola mám asi milion
dalších koníčků, tedy vesměs
sportovních – běhání po lese, lyže
na všechny způsoby, slackline.
Nejraději bych dělal všechno, ale
na to samozřejmě nezbývá čas.
Nevadí mi běhat a jezdit po večerech po práci se zapnutými světly.
Ale teď jsou mým největším koníčkem mé dcery. Snažím se s nimi
dělat všemožné aktivity, žijeme
v pohybu.
Slyšel jsem, že chystáte jakousi osvětu na téma – neničím lesy,
když v nich jezdím. Setkal jste se
tedy s negativními názory?
Častokrát jsem slýchával, že ti
blázni, co jezdí po lese, ho jen ničí.
Je to ale o přístupu každého z nás.
Vidím tam spíš všeobecný problém nepochopení. Spousta lidí
nadává na cyklisty, že se jim motají na silnici před autem a někdo
zas nadává, že jezdíme po lese. Je
to hlavně o vzájemném respektu.
Rád bych ukázal, že stezky, po kterých v lese občas projede pár lidí,
nejsou zátěží. Oficiální stezky jsou
něco jiného, je tam větší frekven-

ce a musí tomu být přizpůsobeny.
Snažím se jít příkladem, nikdy
bych si například nedovolil nechat
po sobě nepořádek, to je základ
pro pozitivní vnímání ostatními
lidmi.
Pojďme zpátky k samotným
závodům. Jaké největší úspěchy
máte na svém kontě?
„Za mlada“ jsem objížděl s partou závody v downhillu. Mým cílem nikdy nebylo stát na stupních
vítězů, jezdil jsem pro zábavu, ale
vždycky jsem se držel tak nějak
v první polovině ve své kategorii.
S věkem a rodinou šlo závodění
stranou. Letos jsem se znovu rozhoupal a koncem června vyrazil
na Mistrovství ČR v downtownu
do Ústí nad Labem. Vlastně jsem
od toho čekal hlavně zábavu, ale
jelo se mi opravdu dobře a podařilo se mi zajet třetí místo v kategorii Masters, kde byli závodníci
nad 30 let. Jelikož byl na druhém
místě závodník ze Slovenska, tak
to pro Mistrovství ČR znamenalo
stříbrnou medaili. Jsem tedy pro
rok 2020 vicemistr ČR v downtownu v kategorii Masters. Je to příjemný pocit (smích).
Dá se donwhillem vydělat?
Downhillem se moc vydělat
nedá, pár světových jezdců se
tím živí, ale není to žádná sranda, člověk tomu musí obětovat
všechno, jenže pak může přijít
zranění a je konec. Není to sport,
který lidi dělají s vidinou profi
závodníka, ale spíš pro zábavu.
Dobří jezdci mají sponzory, ale
náklady na vybavení a cestování
jsou vysoké.
Jak byste nalákal případné zájemce na downhill? V čem tkví
jeho kouzlo?
Downhill je parádní adrenalinový sport v nádherném prostředí
hor, je to jako Formule 1, kde jste
vlastně sám našlapaným motorem.
Redakce

Basketbalisté se probouzí, začínají přípravu na novou sezónu
Varnsdorf
Basketbalový
klub ve Varnsdorfu zahájil přípravu na nový soutěžní ročník.
O více informací jsme poprosili
hrajícího asistenta trenéra mužů
a asistenta kategorie U19 Jakuba
Schillinga: „Prakticky po pandemii a uvolňování pravidel jsme
se začali scházet dvakrát týdně, kde jsme tréninkovou náplň
měli ve hře 5 na 5. Od pondělí
17. srpna začínáme letní přípra-

vu v režimu třikrát týdně po dobu
následujících 14 dní. V přípravě se věnujeme fyzické přípravě, atletice a silovým cvičením.
Po těchto cvičení je střelba a tu
musíme neustále zlepšovat. Poté
už následuje měsíc říjen a jdeme
do nové sezóny. Cíle máme velké,
chceme se poprat o ty nejvyšší příčky tabulky a hrát play-off.
U dětí máme podobný režim,
všechny kategorie momentálně

prodělávají také letní přípravu.
Cíle máme nastavené jasně –
musíme to hlavně dělat tak, aby
je to bavilo a pevně věřím, že to
děti bavit bude a dostaví se
i slušné výsledky. Realizační změny ve vedení klubu a trenérských
pozicích u mládeže jsou, ale zatím stále ladíme, takže zatím
neprozradím konkrétní změny.
Budeme se snažit nalákat hlavně
nové posily u těch nejmenších a

budovat pevnou mládežnickou
základnu, protože to je velmi důležité. Myslím si, že basketbal ve
Varnsdorfu si to zaslouží. Máme
dlouhou tradici a je to krásná a
atraktivní hra. Také doufám, že
nás lidé z Varnsdorfu přijdou podpořit na soutěžní utkání, hlavně ty
mladé kategorie, aby měly krásnou atmosféru a radost ze hry,“
řekl.
Redakce
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Fotbalisté Varnsdorfu prožili nezvyklou letní přípravu
Varnsdorf
Díky zásahu koronavirové pandemie měli fotbalisté Varnsdorfu poměrně
nabité léto. Jarní část druhé ligy
byla skoro na tři měsíce přerušena, 17. kolo se začalo dohrávat
25. května. Všechny týmy tak
sehrály za necelé dva měsíce třináct zápasů.
Varnsdorf skončil v posledním
ročníku čtrnáctý, zachránil se na
poslední chvíli. Hráči a realizační
tým si „užili“ dva týdny volna, aby
na konci července naskočili do
letní přípravy. Trenér David Oulehla, který začíná v Kotlině třetí
sezónu, měl měsíc na to, aby tým
dobře připravil na jedenáctou
druholigovou sezónu v řadě.
Mladý kouč už nemůže počítat
s Liborem Macháčkem. Trenér
brankářů odešel do Jablonce nad
Nisou. Místo něj se do Varnsdorfu vrátil Radek Porcal, který by se
měl starat o tamní brankáře. Porcal naposledy chytal za prvoligové
Slovácko, tam však ukončil smlouvu a s tím i celou aktivní kariéru.
Zajímavý byl i pohyb v hráčském kádru. Na prvním tréninku
se neobjevilo několik hráčů ze základní sestavy. Hostování skončilo
Martinu Kouřilovi, vytáhlý stoper
se vrátil zpět do Karviné. V týmu
už nepokračuje brankář Miroslav
Samoel, na zkoušku do Žižkova
odešel šikovný záložník Ondřej
Kocourek, ovšem vše směřuje

Varnsdorf v přípravě porazil německý Neugersdorf 3:1; foto Tomáš Secký

k tomu, že Kocourek bude hrát
opět za Varnsdorf. Na zkušenou
do Liberce zase odešel Jakub Barac, který by měl ve Slovanu zůstat. Smlouva pak skončila Houserovi a Micovčákovi. Dále skončili
Josef Zezula a Lukáš Novák.
Na druhou stranu to vypadá, že
Varnsdorf půjde do nového ročníku se silnější defenzivou. Z Teplic
přišel na hostování Karel Hasil,
z Hradce Králové se po roce vrací
Kristián Zbrožek. Co se týče postu
mezi třemi tyčemi, tam zůstává
mladý odchovanec Martin Vaňák,
ke kterému přibyl Adam Richter,

který dorazil na hostování z Jablonce nad Nisou.
Na začátku přípravy se na trávníku objevilo několik neznámých
hráčů z Ghany (Donkor, Nsame,
Abdullal, Owusu, Darkeh, Alexandre), ti však zkoušku nezvládli a
v kádru Varnsdorfu nezůstali.
Severočeši stihli sehrát šest
přátelských zápasů s bilancí tří výher, jedné remízy a dvou porážek.
Varnsdorf nejprve nestačil na Jablonec B poměrem 1:2, následně
vyhrál 2:0 na hřišti Cottbusu. Pak
přišla remíza 1:1 s německým celkem Bischofswerdear. Poté Varns-

dorf doma zdolal výsledkem 3:1
německý Neugersdorf. V předposledním zápase vyhrál v Liberci
nad tamní rezervou 4:2 a v generálce nestačil na Mladou Boleslav,
kde prohrál 0:3.
Podzimní část druhé ligy zahájil Varnsdorf v pátek 21. srpna na
hřišti Ústí nad Labem (0:0). Ve
středu 26. srpna pak Varnsdorf
odehrál pohárový zápas na půdě
třetiligového týmu FK Přepeře.
V neděli 30. srpna přijde na řadu
od 17 hodin domácí druholigová
premiéra proti Třinci.
Redakce

Hokejisté jsou na ledě, na ten svůj ale ještě čekají
s Děčínem. Ten zase nemůže být
na svém ledě kvůli rekonstrukci
střechy. Část přípravy tak bude
suchá, tedy ta méně oblíbená.
A část bude na ledu. Dojíždění na
tréninky nikdy není žádný med,“
připomněl vedoucí týmu Radek
Hron.
Kádr hokejových Vikingů se
moc neměnil, čeká se větší příliv

mladých hráčů z Děčína. „Trénujeme i s dorostenci, někteří mají
potenciál doplnit A tým. Jako
třeba minulou sezónu Adam Pešek. Kádr zůstává podobný, jako
minulou sezónu. Snad víc zasáhnou do hry děčínské mladé pušky.
V bráně bude po celou sezónu
Petr Kácha, který bude na hostování. Ambice? Chci, aby kluci

- periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 000 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor
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poznali, co je play-off. Musí to
ale chtít hlavně oni, já věřím,
že to tak mají v hlavě nastavené,“
dodal.
Na začátku září by měl Varnsdorf vyrazit na třídenní soustředění do Litoměřic. Pak by se snad
už mohl dočkat domácí ledové
plochy.
Redakce
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Varnsdorf
Hokejisté Varnsdorfu, kteří hrají krajský přebor
na Liberecku, zahájili přípravu
na novou sezónu.
Ta ovšem zatím není ideální,
jelikož na varnsdorfském zimním
stadionu probíhá rekonstrukce
kabin. „Příprava je složitá tím,
že není led. O zimák v České Lípě
se pereme s domácími a také

