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Přes třiadvacet milionů korun. Město využilo 
letní měsíce k investicím do školských zařízení

Město reklamovalo závady 
na autobusovém nádraží

Varnsdorf        Letní prázdnino-
vé měsíce využilo město k inves-
ticím do školských zařízení, které 
zřizuje.

Do školských zařízení putují kaž- 
doročně miliony korun. Ani le-
tošní rok není výjimkou, jen přes 
letní měsíce radnice investovala 
kolem třiadvaceti milionů korun 
na zvelebení objektů pro děti. 
„Prázdniny jsou nejlepším obdo-
bím pro rekonstrukce, toho jsme 
také využili. Kromě běžné údržby 
jsme se pustili do větších inves-
tic,“ řekl starosta města Roland 
Solloch.

Největší investici ve výši pat-
náct milionů zaznamenala IZŠ 
Karlova, která prochází generální 
opravou. Budova školy dostane 
novou fasádu a střechu včetně 
obnovené věžičky v přední části. 
Rekonstrukce fasády bude dokon-
čena příští rok. „Fasáda z přední 
a boční strany bude hotova příští 
rok. Energetici plánují dělat nový 
přívod elektrické energie do školy, 
což vyžaduje zásah do fasády,“ vy-
světlil starosta.

Téměř dva a půl milionů korun 
putovalo do ZŠ Edisonova, kde re-
konstrukcí prošla malá tělocvična, 

podlahy v několika třídách, stou-
pačky a dešťový svod. Připravuje 
se také projektová dokumenta-
ce na ústřední vytápění. Nové 
podlahy ve třídách a výmalbu za 
necelých tři sta tisíc korun do-
stala ZŠ Východní. V ZŠ Náměstí 
proběhla výměna kotle a dveří  
včetně čtečky čipů. Dvě nové 
učebny za devět set tisíc korun 

se udělaly v budově ve Střelecké 
ulici, kde sídlí Gymnázium Varns- 
dorf a několik tříd tam využívá i ZŠ 
Východní.

Dalšího půl druhého milionu 
stála rekonstrukce dvou sociál-
ních zařízení v MŠ Pražská. Nové 
sociální zařízení a podlahovou 
krytinu ve třídách má také MŠ 
Křižíkova. Novou vzduchotechni-

ku dostala kuchyň v MŠ Národní. 
U ZŠ a MŠ Bratislavská se za půl 
milionu korun opravuje havárie 
kanalizace. „Postupně se snažíme 
naše školy, ať už základní nebo 
mateřské, zvelebovat,“ dodal So-
lloch.

Varnsdorf zřizuje celkem osm 
mateřských a pět základních škol. 
                                          Tomáš Secký

Varnsdorf      Po roce a půl 
ostrého provozu vykazovalo au-
tobusové nádraží nedostatky, 
které město reklamovalo u zho-
tovitele stavby.

Během každodenní vytíženos-
ti došlo k poškození a propadu 
žulových hranolů v nájezdovém 
prostoru autobusového nádraží. 

Město proto zahájilo reklamač-
ní řízení se zhotovitelem stavby.  
V pondělí 24. srpna začaly sta-
vební práce vedoucí k odstraně-
ní závad. V této souvislosti došlo  
k přesunu autobusových zastávek 
do ulice Boženy Němcové, nyní 
je však autobusové nádraží opět 
otevřené.                          Tomáš Secký

Generální rekonstrukcí za 15 milionů korun prochází IZŠ Karlova; foto Tomáš Secký
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Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

V nákladním výtahu se zasekly dvě osoby, hasiči je vyprostili

Neznámý pachatel si z čerpací stanice odnesl cigarety

5.8.2020 v 17:15 hod.
Při preventivní kontrole byla 

hlídkou Městské policie Varnsdorf 
zjištěna černá skládka v ulici Na 
Náspu, kde byl mimo jiných věcí 
i vyhozený automat na prodej ta-
bákových výrobků, který byl vypá-
čený a prázdný. Dle bližšího ohle-
dání bylo zjištěno, že pochází ze 
sousedního Německa. O celé věci 
bylo vyrozuměno Obvodní oddě-
lení Policie ČR. Na základě žádos-
ti Policie ČR byl přístroj převezen 
na služebnu městské policie. Po 
dohodě s kolegy z Německa byl 

následně převezen a předán na 
jejich služebnu v obci Seifhenner-
sdorf k dalším opatřením. 

8.8.2020 v 11:18 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo přijato oznámení 
od občana našeho města, že se 
mu na jeho zahradu zaběhl ag-
resivní pes a útočí na jeho děti, 
přičemž se mu psa nedaří vyhnat 
a má strach o své děti. Na místo 
byla ihned vylána hlídka měst-
ských strážníků, kteří psa odchytli 
a převezli do záchytného kotce na 

služebně. Čtečkou byl zjištěn čip 
zvířete a jméno majitelky. Ta byla 
telefonicky vyrozuměna, přičemž 
uvedla, že se nachází mimo město 
a pro svého psa pošle svého otce. 
Otec se během půl hodiny dostavil 
na služebnu, kde si psa proti pod-
pisu protokolu převzal a odvedl do 
místa bydliště. Za nezabezpečení 
psa byl majitelce uložen příkaz na 
pokutu ve výši 200 korun.

14.8.2020 ve 21:15 hod.
Na služebnu Městské policie 

byla přijata telefonická žádost o 

spolupráci ze strany dispečinku 
RZS ve věci prověření oznámení, že  
u dětského dopravního hřiště upa-
dl nějaký muž a nemůže se hýbat. 
Na místo byla ihned vyslána hlídka 
k prověření žádosti. Strážníci na 
místě našli staršího muže, který 
upadl a stěžuje si na velké bolesti 
kyčlí a nemůže vstát. Hlídkou pro-
to byla ihned přivolána sanitka.
Strážníci muže pomohli naložit do 
sanitky a zdravotníci muže odvezli 
do nemocnice na další vyšetření.

                                              Martin Špička
                                 velitel městské policie

K otevření zaseknutých dveří stačily hasičům dva maticové klíče, foto miw.cz 

Varnsdorf        Kromě úniku 
neznámých kapalin na vozovku a 
transportu pacienta řešila varns- 
dorfská profesionální jednot-
ka v úterý 18. srpna také jednu 
úsměvnější událost.

V areálu u Kauflandu došlo  
k zaseknutí nákladního výta-
hu. Kromě lednic v něm byli ale  
i dva lidé. Dveře se nedaly ote-
vřít a pohotovostní služba měla  
dojezd na místo události za více 
než hodinu.

Hasiči proto dali hlavy dohro-
mady, zúročili všechna léta praxe, 
využili vysoce specializované ná-
stroje (maticové klíče) a obě oso-
by bez zranění z výtahu vyprostili.

Požár auta na Šébru
V pátek 28. srpna vyjížděla 

varnsdorfská profesionální jed-
notka v nočních hodinách na Šébr 
(Stožecké sedlo), kde vzplálo delší 

dobu odstavené vozidlo.
Plameny byly zlikvidovány jed-

ním vodním proudem. Na mís-
to dorazila také dolnopodlužská 

dobrovolná jednotka.
                                         Hasiči Varnsdorf

Varnsdorf       Krádež cigaret 
vyšetřují policisté ve Varnsdor-
fu. Pachateli hrozí až dva roky ve 
vězení.

„Až dvouleté vězení hrozí ne-
známému pachateli, který se  
v katastru obce Varnsdorf vloupal 
do provozovny benzínové čerpa-

cí stanice. V nočních hodinách 
rozbil výlohu a z objektu odcizil 
tabákové výrobky. Celková škoda 
přesáhne částku pětadvacet tisíc 
korun, policisté případ prověřují 
jako přečiny krádeže a poškození 
cizí věci,“ uvedl policejní mluvčí 
Daniel Vítek. 

Další opilý řidič
Na silnicích přibývá řidičů pod 

vlivem alkoholu. Za poslední 
dobu jde o další případ. „Z přeči-
nu ohrožení pod vlivem návykové 
látky je podezřelý sedmačtyřice-
tiletý muž, který si sedl za volant 
pod vlivem alkoholu. V Rybništi 

ho zastavila hlídka policistů, která 
řidiči naměřila přes 2,6 promile 
alkoholu v dechu. Muž na místě 
přišel o řidičský průkaz, v případě 
odsouzení mu hrozí zákaz řízení 
motorových vozidel a také až roč-
ní vězení,“ dodal Vítek.

                                                Tomáš Secký
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Školáci po letních prázdninách znovu usedli do lavic

Na zimním stadionu je rušno, probíhá vestavba kabiny

Varnsdorf      Po letních dvou-
měsíčních prázdninách se do škol 
znovu vrátil život. Od časného 
rána procházely ulicemi děti  
s aktovkami na zádech, aby  
v osm hodin nezmeškaly první 
zvonění. Slavnostní atmosféru 
zažili především prvňáčci, kteří 
vstupují do nové etapy života.

Žáci všech základních škol se 
mohli těšit na vylepšené záze-
mí. Souhrn největších investic je  
k přečtení na titulní straně toho-
to čísla. Úterý 1. září bylo velkým 
dnem především pro nastupující 
prvňáčky, kteří vstupují do nové 
etapy života. Těch do lavic před-
běžně usedlo 142. 

Také letos se v pěti základních 
školách otevřelo celkem šest prv-
ních tříd. Dvě první třídy byly ote-
vřeny pouze v ZŠ Edisonova, ostat-
ní školy otevřely po jedné třídě. 
Do přípravné třídy v Interaktivní 
ZŠ Karlova nastoupilo dětí dva-
náct. Do Speciální základní školy 
a mateřské školy Varnsdorf, jejíž 
zřizovatelem je Ústecký kraj, na-
stoupilo do první třídy šest žáků, 
přípravnou třídu bude navštěvo-

vat dětí jedenáct.
Prvňáčky, jenž byli plni očeká-

vání z prvního školního dne, při-
šlo do škol osobně přivítat vedení 
radnice a někteří zastupitelé měs-
ta. Starosta města Roland Solloch 

zavítal do ZŠ Náměstí, který žá-
kům popřál hodně štěstí a úspě-
chů ve studiu. Místostarosta Jiří 
Sucharda poctil svou návštěvou 
žáky v IZŠ Karlova, místostarostka 
a zároveň ředitelka školy přivíta-

la prvňáčky v ZŠ Edisonova. Do 
ZŠ Východní se dostavil zastupi-
tel města Jan Šišulák, náměstek  
hejtmana Petr Šmíd navštívil ZŠ 
Bratislavská.       

                                                  Tomáš Secký

Prvňáčky v ZŠ Náměstí přišel přivítat starosta města Roland Solloch; foto Tomáš Secký

Varnsdorf       Na zimním sta-
dionu se čile pracuje. Probíhá 
zde plánovaná vestavba nové 
kabiny za 3 miliony korun.

Na zimním stadionu ve Varns- 
dorfu je rušno, sportovci se do-
čkají lepšího zázemí. Vedení měs-
ta se rozhodlo rozšířit počet kabin 
uvnitř objektu. „Na zimním sta-
dionu probíhají pravidelné trénin-
ky domácích mužstev, ale i týmů  
z okolí. Konají se zde také hoke-
jové turnaje a bývá problém s 
nedostatečnou kapacitou kabin,“ 
vysvětlil záměr vestavby nové ka-
biny starosta Roland Solloch.

Nová šatna bude umístěna  
v patře vedle a bude napojena na 
současnou budovu restaurace. 
Vstup do šatny bude po ocelovém 
schodišti. Kabina tak bude určena 
především pro dospělé hokejis-
ty. Součástí stavebních prací je i 

vybudování sociálního zařízení a 
úklidové komory.

Stavební úpravy na zimním sta-

dionu vyjdou na 3 miliony korun 
bez DPH. Hotovo by mělo být na 
přelomu měsíce září, říjen. V tu 

dobu se zároveň začne připravo-
vat ledová plocha na nadcházející 
sezónu.                             Tomáš Secký

Na zimním stadionu vzniká nová šatna pro hokejisty; foto Tomáš Secký
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GALLI DISTILLERY: Držíme se pravidla – kvalita před kvantitou

Varnsdorf     Přinášíme vám 
rozhovor s Radkou Pifkovou 
a Zdenkem Kohoutem, kteří  
v loňském roce založili vlastní 
rukodělný rodinný lihovar a také 
provozují pěstitelskou pálenici. 
Pojďte s Hlasem severu nahléd-
nout pod pokličku regionální 
výroby alkoholických nápojů a 
dozvědět se, co všechno tato za-
jímavá práce obnáší.

Patříte mezi nejmladší lihova-
ry v České republice. Co vás ved-
lo k rozhodnutí založit vlastní 
rukodělný rodinný lihovar a kdy 
se tak stalo?

Myšlenka na založení ovocného 
lihovaru vznikla v roce 2018, kdy 
pro nás nastal životní milník a my 
řešili otázku, čeho chceme ještě 
dosáhnout a kam náš život smě-
rovat. Dlouhá léta jsme působili 
v korporátních společnostech na 
manažerských pozicích a dospěli 
jsme do stavu, kdy jsme potře-
bovali udělat v našich životech 
změnu. Otec Radky (Lubomír Pi-
fka) provozoval v Dolním Podluží 
patnáct let pěstitelskou pálenici a 
zvažoval předání řemesla mladší 
generaci. Pohrávali jsme si s touto 
myšlenkou tvořit něco vlastního, a 
tak nás napadlo založit rukodělný 
rodinný pivovar. 

Kromě provozování pěstitel-
ské pálenice jsme začali budovat 
vlastní značku GALLI DISTILLERY. 
V roce 2019 jsme založili firmu, 
převzali jsme naplno službu pěsti-
telského pálení a začali vyřizovat 
všechna potřebná povolení pro 
provozování ovocného lihovaru. 
V podstatě bychom se do celého 
projektu asi ani nepustili, nebýt 
prostoru k užívání, nainstalované 
destilační technologie a význam-
né podpory Luboše, našich matek 
a kamarádů, kteří nám dost po-
máhají a fandí nám.

Zmiňujete službu pěstitelské-
ho pálení. Mohli byste čtenářům 
přiblížit, co to znamená?

Jak už bylo řečeno, navazuje-
me na tradici pěstitelského pálení  
v Dolním Podluží, které jsme se 
rozhodli zachovat. V podstatě se 
jedná o službu pro pěstitele ovo-
ce, kteří chtějí své výpěstky ucho-
vat a nechat si vypálit vlastní pá-
lenku. Nabízíme možnost výroby 
destilátu z vlastního ovoce nebo 

kvasu už od sta kilogramů pro ty, 
kteří o to stojí, neboť je spousta 
pěstitelů, kteří si na svém ovoci 
velmi zakládají. Je pro ně důleži-
té nemíchat jejich ovoce či kvas  
s ostatními pěstiteli, protože chtě-
jí mít „jen tu svoji pálenku“. 

Technologický proces výroby 
ovocného destilátu je stejný jak 
pro pěstitelskou pálenici, tak i pro 
ovocný lihovar s těmito velikými 
rozdíly: v režimu pěstitelského pá-
lení je zvýhodněná spotřební daň, 
kde pěstitel odvede státu pouze 
50 % spotřební daně, což je velmi 
podstatná finanční výhoda, ačko-
liv spotřební daň je od 1.1.2020 
navýšená. Tato služba je však 
určena pouze pro fyzické osoby. 
Ovoce musí dle zákona pocházet 
z pozemku, který pěstitel vlast-
ní, nebo užívá na základě jiného 
právního vztahu. Ovocný destilát 
je pro vlastní konzumaci, nebo ho 
pěstitel může darovat, nesmí ho 
však prodávat. Celkový limit je 60 
litrů 50% pálenky na domácnost 
za celou sezónu (která je od 1.7. 
do 30.6. roku následujícího). Po-
kud pěstitel stanovený limit pře-
kročí, celní správa spotřební daň 
doměří a je pěstiteli dodatečně 
naúčtována. Proto je při příjmu 
ovoce nebo kvasu potřebná evi-
dence, kterou musíme spravovat.

Pojďme se vrátit zpátky  
k produktům vašeho lihovaru. Co  
v současnosti nabízíte?

Jsme ovocný lihovar, a tak pri-
márně a aktuálně nabízíme tra-
diční ovocné destiláty jako je SLI-
VOVICE 50%, HRUŠKOVICE 45%, 
JABLKOVICE 45%, které obecně 

stoupají na oblibě, ale také likéry 
jako KÁVOVÝ LIKÉR 20%, MAN-
DLOVÝ LIKÉR 25%, ZÁZVOROVÝ 
LIKÉR 35% a bylinný likér LUŽICKÁ 
BYLINNÁ 25%. Vše, co děláme, je 
100% přírodní bez použití umě-
lých barviv, aromat a dochucova-
del, což je samo o sobě výzva. 

Podle čeho jste volili výrobu 
právě těchto produktů?

Při myšlence vyrobit zázvo-
rový likér bylo pro nás jasné, že 
musí být opravdu zázvorový s cit-
rónem, pomerančem a doslazený 
medem. Nápad vyrobit kávový 
likér se zrodil při ochutnávání růz-
ných kávových likérů od jiných i 
zahraničních výrobců, kde jsme 
se shodli, že pijeme spíš karame-
lový likér a s kávou to nemá nic 
moc společného. Poměrně dlou-
ho jsme vyvíjeli a ladili recepturu  
s našimi nachutnávači, aby si člo-
věk mohl při popíjení říct: „Ano, 
to je opravdový kávový likér!“  
U mandlového likéru maceruje-
me opravdová mandlová jádra 
a u bylinného likéru samozřejmě 
bylinky, které je možné nasbírat  
u nás v Lužických horách.

Zkusili byste zjednodušeně 
popsat proces od sklízení ovoce 
po výsledný destilát?

Pro získání kvalitního dobrého 
ovocného destilátu je nejdůleži-
tější výběr ovoce a příprava kva-
su. Je důležité zpracovávat pouze 
ovoce vysoké zralosti až přezrálé, 
zcela zdravé bez hniloby a plísně, 
čisté bez příměsí nečistot (travin, 
listí, větviček atd.). Ovoce rozdr-
tíme a naložíme do čistých kvas-
ných nádob s přidáním kvasinek 

pro urychlení procesu kvašení. 
Kvasnou nádobu uzavřeme, opat-
říme kvasnou zátkou a při teplo-
tě 15-20 °C necháme kvasit dle 
druhu ovoce jeden až pět měsíců. 
Po dokvašení, kdy jsou prakticky 
všechny cukry přeměněny v dů-
sledku kvašení na alkohol, se při-
stupuje k destilaci. Všechny naše 
ovocné destiláty vznikají v moder-
ním jednokotlovém destilačním 
systému o objemu tři sta litrů  
s třístupňovou rektifikační kolo-
nou. Při destilaci je důležité ode-
brat dostatečné množství úkapu 
a dokapu, které znehodnocují vý-
sledný ovocný destilát. Držíme se 
pravidla „kvalita před kvantitou“. 
Následně je nutné nechat destilát 
takzvaně odvětrat minimálně čtr-
náct dnů, aby z destilátu vyprcha-

DISTILLERY nabízí širokou škálu produktů; foto GALLI DISTILLERY

www.gallidistillery.cz

www.fb.com/GALLIDISTILLERY

www.instagram.com/gallidistillery/

ly plyny, které vznikají při destilaci 
a následně nechat několik měsíců 
zrát, aby jeho chuť a vůně vynikly 
v celém jejich rozsahu. Výsledný 
destilát se ředí na požadovanou 
lihovitost, a to buď před zráním  
v rámci pěstitelské pálenice, nebo 
po zrání v nerezových tancích  
v rámci lihovaru. Poté je destilát 
připraven ke konzumaci. 

Od doby „metanolové aféry“  
z roku 2012 je velmi přísná legis-
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GALLI DISTILLERY: Držíme se pravidla – kvalita před kvantitou

Léto v DDM Varnsdorf bylo aktivitami pro děti přímo nabité

lativa, která podrobně stanovuje 
a kontroluje výrobu alkoholických 
nápojů. Mimo jiné to znamená, 
že jste pod neustálým dohledem  
celní správy kamerovým systé-
mem.

Legislativa je složitá a začíná 
už u samotného získání povole-
ní daňového skladu, který je zá-
sadní pro zahájení výroby. Celou 
proceduru legislativních nařízení 
pro získání povolení jsme vyřizo-
vali šest měsíců. Kromě jednání  
s úřady a zajišťování nejrůznějších 
povolení jsme museli složit kauci, 
vybavit výrobní prostory kalibro-
vanými nerezovými nádržemi na 
uskladnění destilátu, nádrže na 
míchání, Vámi zmíněný kamerový 
systém, plničku lahví atd. Nako-
nec nám bylo v prosinci roku 2019 
úspěšně přiděleno číslo daňového 
skladu a mohli jsme začít vyrábět. 
Pro nás neskutečně dlouhá doba, 
ale po diskusích s dalšími rukoděl-
nými lihovary jsme vlastně sklidi-
li obdiv, že jsme dokázali vyřídit 
povolení v tak rekordním čase. To 
nás potěšilo. Povolením ale naše 
povinnosti nekončí a je nutné dále 
evidovat veškeré polotovary a vý-
robky až do předání našim zákaz-
níkům a partnerům. 

Každá mince má ale dvě strany 
a musíme souhlasit i s tím, že je 
nutné celý proces kontrolovat a 
odradit tak nekalé podnikatele od 
takovýchto podvodných činů, kte-
ré hazardují s našimi životy. 

V květnu letošního roku jste 

získali pro tři vaše produkty 
značku Českosaské Švýcarsko re-
gionální produkt, což není úplně 
jednoduché. Jaká kritéria jste 
museli splnit?

Regionální značka ČESKOSASKÉ 
ŠVÝCARSKO je jedinečné označení, 
které se uděluje výrobkům, které 
splňují certifikační kritéria jako 
je podíl ruční a řemeslné práce, 
využívání místních surovin, vý-
jimečné vlastnosti, specifičnost 
pro region. Kromě podání žádosti 
jsme museli odprezentovat naše 
produkty před certifikační poro-
tou a přesvědčit je o kvalitě na-
šich produktů. Jsme moc rádi, že 
se nám podařilo certifikaci obhájit 
a můžeme regionální značku uvá-
dět na našich produktech a dále 
propagovat náš region. 

Zasáhla vás nějakým způso-
bem mimořádná opatření vy-
daná v březnu letošního roku 
ohledně koronaviru?

Na covid-19 nahlížíme dvěma 
pohledy. Jeden negativní, kdy 
nám pandemie absolutně zasta-
vila rozšíření našich produktů do 
gastro sektoru. Jsme začínající 
firma a začátkem března byly  
v našem portfoliu čtyři produkty. 
Začali jsme oslovovat restaurace, 
bary, kavárny a po čtrnácti dnech 
se veškerá podnikatelská činnost 
rozhodnutím vlády zastavila, tak-
že jsme dostali stopku hned, co 
jsme udělali první krok v distribu-
ci našich produktů. Zkoušeli jsme 
různé podpůrné programy státu, 

ale jako začínající firma jsme na 
žádný z těchto programů nedo-
sáhli, asi stejně jako 90 % dalších 
firem. 

Druhý, pozitivní, kdy jsme měli 
čas tři měsíce trvání nouzového 
stavu zlepšovat naše výrobní pro-
cesy, vymýšlet novinky a spřádat 
další plány do budoucna.

Mezi vaše nejčerstvější novin-
ky patří GALLI‘S GIN 45% a úpl-
nou novinkou je KABUKI 45% 
– umění zpěvu a tance, kde se 
jedná o destilát z piva IPA SA-
MURAI z Pivovaru Kocour. Mů-
žeme se těšit ještě na nějaké 
další novinky?

Samozřejmě naše portfolio 
produktů budeme postupně roz-
šiřovat v podobě dalších ovoc-
ných destilátů jako je višňovice, 
hruškovice z odrůdy Williams a 
likérů, které se chystáme předsta-
vit na jaře následujícího roku. Ve 
spolupráci s BBCidre z Rumburku 
máme vydestilovaný jejich cidre, 
který projde zráním v několika 
dubových sudech, takže se může-
me těšit na téměř pravý „Calva-
dos“ (jablka pro pravý Calvados 
musí pocházet z francouzské ob-
lasti Calvados), který však bude  
v prodeji v roce 2022. Na le-
tošní Vánoce a jiné příležitos-
ti připravujeme dárkové balení 
pro 500 ml a 200 ml lahve, de-
gustační sady pro 50 ml lahve  
a tradiční zlaté ovocné destiláty, 
které už nějakou dobu zrají v du-
bových sudech.

Vaše produkty se dají ve Varns- 
dorfu a širokém okolí ochutná-
vat i zakoupit. Blízkost hranic  
s Německem vybízí k příležitos-
ti zamířit i tam, máte takovou 
ideu?

Název firmy GALLI DISTILLERY 
vychází z latiny, aby byl univer-
sálně použitelný ve všech zemích, 
neboť náš dlouhodobý cíl a zá-
měr je i mezinárodní aktivita, což 
pomalinku začínáme s našimi 
sousedy z Großschönau. V sou-
časné době se však zaměřujeme 
primárně na tuzemský trh, takže 
prodáváme přes naše partnery 
v regionu, na našem a dalších 
e-shopech. Máme zájem se rozší-
řit do místních a okolních restau-
rací a hospod, aby i turisti z daleka  
mohli ochutnat a poznat, že ten-
to region kromě krásné přírody 
může nabídnout i kvalitní regio-
nální produkty.  

A nakonec zamyšlení. Co je ak-
tuálně vaším největším cílem?

Naše firma je stále na začátku a 
naším největším cílem je uchycení 
se a stabilizace firmy na trhu. Vy-
rábět kvalitní ušlechtilé destiláty a 
likéry 100% přírodní bez umělých 
barviv, aromat a dochucovadel. 
Stát se firmou, která bude dobře 
reprezentovat a propagovat české 
lihovarnictví a rozšiřovat tradici 
výroby ovocných destilátů v Če-
chách. Před námi je ještě spousty 
práce, ale těšíme se na nové vý-
zvy.

                          Barbora Hájková

(dokončení ze str. 4)

Varnsdorf     Sedm příměst-
ských táborů, jeden pobytový 
tábor, čtyři jednodenní akce 
a 170 dětí. Takové bylo letoš-
ní léto v Domě dětí a mládeže 
Varnsdorf.

„I když jsme museli na poslední 
chvíli kvůli koronaviru měnit pro-
gramy a vzdát se řady oblíbených 
aktivit, hodnotíme letošní letní 
prázdniny jako úspěšné a velmi 
si vážíme důvěry rodičů, že nám  
i v této nejisté době svoje děti 
svěřili,“ uvedla ředitelka DDM 
Marcela Louková. Děti sportovaly, 

tvořily, hrály nejrůznější hry, učily 
se nové věci a navazovaly nová 
přátelství. Novinkou pak byl poby-
tový tábor MASH inspirovaný vo-
jenskou chirurgickou nemocnicí, 
kde si děti pod vedením skuteč-
ných zdravotnických záchranářů 
vyzkoušely kompletní péči o pa-
cienty včetně základů chirurgické 
operace, aplikace injekcí, trans-
portu raněných či pooperační 
ošetřovatelské péče.

V současné době už naplno 
běží nábor do zájmových krouž-
ků, kterých letos DDM nabízí 

45. „Kromě těch tradičních le-
tos otevíráme i několik novinek, 
jako je například Mechatronika,  
Bodie klub, Tvůrčí psaní pro za-
čínající autory či Kuchtíci zamě-
ření na zdravé vaření. Zároveň 
výrazně rozšiřujeme nabídku pro 
předškolní děti, tyto kroužky jsou 
dlouhodobě velmi žádané,“ řekla 
Louková.

DDM Varnsdorf nezapomíná 
ani na odrostlejší zájemce. Od 
října spouští kurz keramiky pro 
dospělé a v případě zájmu by rád 
nabídku podobných aktivit po-

stupně rozšiřoval.
Že je o pravidelné aktivity zájem 

svědčí skutečnost, že ještě před 
začátkem nového školního roku 
byly některé kroužky již téměř na-
plněné. „Doporučujeme odevzdá-
ní přihlášky neodkládat, protože 
jsou kapacity kroužků omezené,“ 
dodala ředitelka. Podrobné in-
formace k jednotlivým kroužkům 
jsou zveřejněny na webových 
stránkách ddm.varnsdorf.cz, nebo 
se můžete přijít informovat přímo 
do DDM Varnsdorf.

                                       Barbora Hájková
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Česká pošta změnila otevírací dobu, bude kratší

Od 1. září platí nová opatření proti koronaviru

Grigorij Maslov ocenil válečné veterány

Varnsdorf        Česká pošta od 
září sjednocuje a mění otevírací 
dobu svých poboček. To se dotklo 
také varnsdorfské pobočky, která 
bude mít nově třikrát v týdnu ote-
vřeno pouze do šestnácti hodin.

Česká pošta zavedla od prvního 
září ve Varnsdorfu, Rumburku a 
dalších městech v republice novou 
otevírací dobu. Ta je však o patnáct 
hodin kratší než doposud. „Naším 

cílem je provoz stále zefektivňovat. 
Po dlouhodobém vyhodnocení vyu-
žívání pošt zákazníky sjednocujeme 
na vybraných provozovnách oteví-
rací dobu tak, aby více reflektova-
la potřeby klientů,“ stojí v dopise, 
jenž město obdrželo jako informaci  
o změně otevírací doby. Změna se 
ale nelíbí ani vedení města. „Roz-
hodně to považujeme za krok zpět. 
Změnu s námi nikdo neprojednal, 

pouze nám ji oznámili,“ řekl mís-
tostarosta Jiří Sucharda.

Pošta si od nové otevírací doby 
slibuje větší obsazenost přepážek a 
rychlejší odbavení zákazníka. Nově 
bude mít pošta ve Varnsdorfu ote-
vřeno dva dny v týdnu až od deseti 
hodin, třikrát v týdnu bude otevře-
no do šestnácti hodin. Každý den 
se navíc počítá s hodinovou pole-
dní pauzou.

Nová otevírací doba

Pondělí 10:00 –12:00 a 13:00 –18:00

Úterý 08:00 –12:00 a 13:00 –16:00

Středa 10:00 –12:00 a 13:00 –18:00

Čtvrtek 08:00 –12:00 a 13:00 –16:00

Pátek 08:00 –12:00 a 13:00 –16:00

Sobota 08:00 –12:00

Tomáš Secký

Česká republika       Od začátku 
září platí nová opatření Minis-
terstva zdravotnictví proti šíření 
koronaviru.

Na scénu se vrátily roušky. Ty 
jsou od září povinné ve zdravot-
nických a sociálních zařízeních, 
úřadech, ve veřejné dopravě, 
na nádražích, ale také ve voleb-
ních místnostech při podzimních 
krajských a senátních volbách, 
které proběhnou 2. a 3. října 
2020. Druhé kolo voleb Senátu 

proběhne o týden později. Od 
původního záměru nosit roušky  
i ve školách, obchodech, restaura-
cích apod. nakonec ministerstvo 
ustoupilo.

Situace na Děčínsku
Okres Děčín patřil dlouhou 

dobu k nejméně postiženým  
regionům v republice. Koro-
navirová situace se postupně  
zhoršuje v celé zemi, a tak měl  
okres Děčín k 6. září XX  
potvrzených případů nakažení ko-

ronavirem. 
Poznámka: Nařízení i statistika 

jsou platná k neděli 6. září 2020. 

Do doby vydání Hlasu severu se 
však mohla změnit. 

               Tomáš Secký

Varnsdorf     V úterý 25. srpna 
navštívil Varnsdorf v doprovodu 
své ženy a terénního pracovníka 
Jaroslava Nováka atašé Grigoril-
Maslov. 

Atašé přijel, aby osobně předal 
paní Taťaně Budinové jubilejní 
medaili k 75. výročí vítězství ve 
Velké vlastenecké válce. Předání 
bylo původně naplánováno na za-
čátek května, vzhledem k epide-
mii koronaviru se však uskutečnilo 
až nyní.

Při neformálním rozhovoru si 
pan Maslov se zájmem prohlédl 
fotografie, na kterých byli zachy-
ceni ruští vojáci během vojen-
ských operací na Valašsku, kde 
Budinová vyrůstala. I přes svůj 
nízký věk (tehdy ji bylo 11 let), 
spíše naopak díky němu, byla 
Budinová ideální spojkou mezi 

místním obyvatelstvem a ruský-
mi partyzány, které jejich rodina  
podporovala a také nějakou dobu 
ukrývala. 

Za svoji činnost během dru-

hé světové války, kdy několikrát 
doslova zachránila život ruským 
partyzánům, byla Taťana Budino-
vá po válce několikrát oceněna. 
Pamětní medaile převzatá osob-

ně z rukou Maslova. Poděkování 
za její činnost bylo dalším oceně-
ním, kterého se Budinové za její 
statečnost dostalo.

Jiří Sucharda

Grigorij Maslov během návštěvy ve Varnsdorfu; foto Jiří Sucharda
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98.5 FM | 88.8 FM | R-SEVER

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Sever

17.

Neisse film

24. – 27.9.2020

www.neissefilmfestival.net

festival

Neisse – Nysa – Nisa
film festival

FördererVeranstalter

UNter der schirmherrschaft voN: michael Kretschmer, miNisterpräsideNt des freistaates sachseN, martiN půta, hejtmaN liberecKého Kraje & rafał GroNicz, bUrmistrz miasta zGorzelec

sponsorUnterstützer Medienpartner

# neissefilm

… im dreiländereck  
deutschland, polen und tschechien

KUltUrpartner

Diese Maßnahme wird 
mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der 
Grundlage des von den 
Abgeordneten des 
Sächsischen Landtags 
beschlossenen Haushaltes.

 Wild editioN 

Stadt Görlitz

24.09. VERNISÁŽ
18:00 Hudební doprovod: „EVAN“ 
18:45 Rozhovor s umělcem: Richard Thieler

UMĚNÍ.MÍSTO.KINO. 
– KUNST.ORT.KINO.
– SZTUKA.MIEJSCE.KINO

V rámci NFF 2020 představí berlínský fotograf Richard Thieler své snímky kinosálů. Fotografie zobra-

zují místa, kterých si mnozí cení, avšak stále méně lidí je navštěvuje: kina a filmové paláce. Nezávisle na 

tom, zda se kina nacházejí ve velkoměstech nebo v provinčních obcích, všechna sdílejí stejný úděl: přes 

den jsou často opuštěná, opatřená jen několika málo oznámeními, avšak večer se jejich architektonické 

skořápky rozsvítí a lidé zaplní místa životem. Toto shromažďování a dokumentování průčelí vypovídá 

kromě historie architektury spíše o našem společenském vztahu ke kultuře vidění a zhlížení. Vybraná 

díla budou během festivalu oslavovat kino jako místo kultury, setkávání a kinematografie.

VÝSTAVA

24.–27.9.2020

17. NISA FILM FESTIVAL

24.09.–20.10. | Městské divadlo, Varnsdorf



PODĚKOVÁNÍ

17. 9. 2020 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
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VZPOMÍNKA

Dne 11. září uply-
ne 1 rok od úmrtí 
pana Stanislava Pe-
kárka. S láskou a 
úctou stále vzpomí-
nají manželka Mar-

ta, syn Stanislav s manželkou. Děku-
jeme všem příbuzným a známým za 
tichou vzpomínku.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hodinový manžel a zámeč-
nictví. Tel. 607 716 983,  
e-mail: josef.knourek@post.
cz. Opravy vodo, elektro, prá-
ce se dřevem, montáž a opra-
vy nábytku, drobné zednické 
práce, ořez stromů a keřů.

LIMERSA s.r.o. přijme do svého 
týmu osoby částečně či plně in-
validní 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

ZUBNÍ POHOTOVOST

12. - 13.9.2020   
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I 
Tel. 412 151 056

19. - 20.9.2020   
MUDr. Milič Lukáš   
Anenská 385/2, Děčín I  
Tel. 412 511 482
 
Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích: 08:00 - 
12:00 hod.   

ZUBNÍ POHOTOVOST

(parkoviště na Národní ul.)
Středa 23.9.2020 
8.00 – 16.30 hod.

VARNSDORFSKÉ  
PRODEJNÍ TRHY

15. 9. 2020 od 6.00 hod.

SVOZY BIOODPADU

Úmrtí v srpnu

Kamil Hartman  43 let
Helena Beránková  93 let
Helena Veselá  87 let
Petr Rámisch  72 let
Božena Holubová  56 let
Miroslav Paul  58 let
Ivan Prokopič  34 let
Alena Augustínová  88 let
Walter Posselt  81 let
Gerhard Fritsche  85 let
Vlastimil Deus  70 let
František Šíp  95 let

ÚMRTÍ

25 let od založení Biskupského gymnázia Varnsdorf

Poznáte mě? Hádej, kdo jsem!

Varnsdorf           V září roku 
1996 usedli do školních lavic 
první studenti a studentky Bis-
kupského gymnázia Varnsdorf.  
Tato historická událost navá-
zala na všeobecné gymnaziální  
vzdělávání ve Varnsdorfu, 
započaté po druhé světové  
válce a přerušené v době norma-
lizace.

Výčet těch, kteří se o otevření 
této školy zasloužili, by byl vel-
mi dlouhý. Chtěl bych poděkovat 
opravdu všem, kteří byli spojeni 

s přípravou, otevřením a násled-
ným fungováním školy, která se 
za uplynulé období stala uznáva-
nou výchovně vzdělávací autori-
tou Šluknovského výběžku. Po-
děkování patří rovněž rodičovské 
veřejnosti, studentům a student-
kám, kteří jste v nás nalezli dů-
věru a byli, jste a nadále budete 
součástí tohoto díla. Zvláštní po-
děkování s velkou mírou úcty pat-
ří těm, kteří již mezi námi nejsou. 
Děkujeme.

           Jiří Jakoubek, ředitel školy

Sice nejsem místní rodák, ale 
své místo ve varnsdorfském pan-
teonu si nepochybně zasloužím. 
Rodiče mě přivedli na svět v ži-
dovském ghettu východočes-
kého městečka Nový Bydžov  
v roce 1861. Později se mi rodinné 
kontakty z rodného města hodily  
i v podnikání.

Měl jsem šťastné dětství, i když 
jsem se kvůli tatínkově práci mu-
sel přestěhovat do Varnsdorfu. 
Můj otec Jákob podnikal v barve-
ní látek a prodeji střižního zboží.  
V roce 1866 se mu naskytla na-
bídka, která se neodmítá, převzít 
ve Varnsdorfu zavedený obchod  
s látkami.

Mé úctě a obdivu se těšil také 
strýc Adalbert z Vrchlabí, který byl 

lékařem. Jít v jeho stopách, byl 
můj veliký sen. Naplnil se jen zčás-
ti. Bohužel nám brzy skonala ma-
minka. Osudově to narušilo celý 
náš život. Studium na vzdáleném 
gymnáziu nepřipadalo v úvahu. 
Musel jsem nastoupit do místní 
tkalcovské školy a hned po ní po-
máhat tatínkovi v podniku. Práce 
mě bavila. Obchod prosperoval. 
Brzy se mi podařilo osamostatnit 
se. S pomocí dobrého přítele Jo-
hanna Knispela jsme založili vlast-
ní firmu. Jenom ta životospráva. 
Uf. Doutníky, alkohol a tučná jíd-
la. Probdělé noci s obchodními 
partnery. Tělo i mysl vydrží hodně, 
ale jistě ne vše. Krátce po třicítce 
jsem vážně onemocněl. Lékaři si 
s nemocí nevěděli rady. Po dlou-
hém hledání mě oslovila kniha 
přírodního léčitele Louise Kuhne-
ho z Lipska. Dle jeho vzoru jsem 
se vrhl na vegetariánství a pohyb 
na čerstvém vzduchu. Okamžitě 
jsem skoncoval s alkoholem i ta-
bákem. S přáteli jsme založili Spo-
lek pro přírodní léčitelství. Naším 
velikým snem bylo vybudovat ve 
Varnsdorfu sluneční lázně. Neměli 
jsme ale podporu naší ctěné rad-

nice.
Vydával jsem také časopis se 

zaměřením na přírodní léčitel-
ství a vegetariánství. Reform-
blatt vycházel v úctyhodných ti-
sícových nákladech. Bylo nás už 
tehdy hodně. Až konečně přišel 
rok 1906. V šestém okrese jsem 
koupil pozemek a na něm zalo-
žil zahrádkářskou kolonii. K té 
brzy přibyla i plovárna s dětským 
brouzdalištěm a hřiště pro prací 
utrmácené spoluobčany. Snad to 
nezní příliš pyšně, ale naší malou 
oázu jsme pojmenovali „Sluneč-
ní osada zdraví“. Můj dobrý pří-
tel David Zimmer tady u nás ve 
Varnsdorfu provozoval dokonce 
vegetariánskou restauraci. Jme-
novala se Reform-Speisehaus a 
bývala v ulici, která se dnes jme-
nuje, tuším, Klostrmannova. Jez-
dil za námi i ten pražský spisova-
tel. Možná ho znáte. Jmenoval se 
Franz Kafka.

Svou rodinu jsem miloval.  
S první ženou Agnes jsme přivedli 
na svět čtyři dcerušky a syna. Má 
životní pouť skončila v roce, kdy 
vypukla nejstrašnější válka v lid-
ských dějinách. Prosil jsem Boha, 
ať ochrání mou rodinu.

Mé jméno je:

a. Moritz Schnitzer
b. August Jungmichl
c. Ignaz Klein

Správná odpověď z minulého 
čísla: b. Alois Palme (* 3. března 
1793, Altwarnsdorf - † 24. dubna 
1864, Varnsdorf).

                             Muzeum Varnsdorf
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Varnsdorfští siláci zazářili na republikovém mistrovství 

Sportovní hala opět hostila špičkový ženský volejbal

Brankář Adam Richter: Dva zápasy, dvě čistá konta

Varnsdorf        Ve středu  
19. srpna se ve varnsdorfské 
sportovní hale odehrál přátelský 
zápas volejbalistek. 

A bylo se na co dívat. Po roce 
se zde totiž utkaly týmy Liberce 

(Extraliga žen) a Drážďan (I.Bun-
desliga)

Diváci, kterých se v hale sešlo 
poměrně hodně, mohli vidět dra-
matickou bitvu, která přinesla pět 
setů. Z vítězství 3:2 (25:19, 25:21, 

24:26, 25:11, 22:25) se nakonec 
radovaly hráčky německého cel-
ku, který sehrál utkání po ukonče-
ní soustředění v Polsku. Liberecké 
volejbalistky nesehrály špatné 
utkání, do všech setů vstoupily 

dobře, ovšem ne vždy to dotáhly 
do vítězného konce. 

Po zápase byla pro diváky při-
pravena zajímavá tombola. Varns- 
dorf tak nabídl zajímavý volejba-
lový den.                                Redakce

Varnsdorf      Dva zápasy ve 
druhé lize, dvě nuly. Čistými kon-
ty proti Ústí nad Labem a Třinci 
přispěl ke čtyřem bodům FK 
Varnsdorf do tabulky v nové se-
zóně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Zdá se, že Adam Richter, který 
v Kotlině hostuje z prvoligového 
Jablonce, má zatím důvěru tre-
néra Oulehly před odchovancem 
Martinem Vaňákem. „Osobní cíl? 
Chci Varnsdorfu pomoct k co nej-
lepším výsledkům. Rád bych také 
nasbíral zkušenosti,“ má jasno 
22letý muž s rukavicemi. 

Adame, v prvním kole jste 
dostal přednost před Martinem 
Vaňákem a hned jste vychytal 
nulu. Jaká tedy byla vaše druho-
ligová premiéra? 

„Myslím si, že byla vcelku úspěš-
ná. Jsem rád, že jsme to bodově 
zvládli, a navíc vzadu s nulou. 

Osobně jsem se cítil dobře. Bál 
jsem se jenom toho, abych nebyl 
zbytečně přemotivovaný.“

Ovšem o pár dní později jste 
vypadli v prvním kole tuzemské-
ho poháru. Přepeře vás porazily 
3:1. 

„Druhý den po zápase to jde 
těžko hodnotit. Prohra nás všech-
ny mrzí, ale musíme se z toho 
oklepat a koncertovat se na ligu. 
Potrestaly nás vlastní chyby a ne-
proměnění šance.“

Vy jste ve Varnsdorfu na 
hostování z Jablonce. Na tamní 
prvoligový A tým to zatím není.

„Přesně tak, mám roční hosto-
vání. Minulou sezónu jsem půso-
bil v kádru A-týmu Jablonce, ale 
zápasové vytížení jsem měl ve tře-
tí lize za jabloneckou rezervu. Dru-
há liga je pro mě posun. Chci na-
sbírat zkušenosti a pomoct týmu, 

aby byl úspěšný.“
Je velký rozdíl mezi třetí a dru-

hou ligou?
„Určitě, ve druhé lize jsou rych-

lejší a zkušenější hráči.“
O místo jedničky budete bojo-

vat s mladým klubovým odcho-
vancem Martinem Vaňákem. Je 
neobvyklé, aby měl druholigové 
tým takhle mladé brankáře. 

„Je pravda, že takhle mladé duo 
je určitě neobvyklé. Ale na druhou 
stranu, každý máme něco a mů-
žeme se od sebe učit. S Martinem 
jsme stejná věková kategorie. Tak-
že, i když jsem tady krátce, vychá-
zíme spolu velmi dobře.“

Nad sebou ale máte poměrně 
mladý realizační tým. Ať už tre-
nér Oulehla, nebo kouč branká-
řů Porcal. 

„Trenéra Oulehlu už jsem po-
znal za svého působení v jablo-

neckém dorostu. Takže se s ním 
dobře znám. Je to kvalitní trenér. 
Je sice mladý, má už ale hodně 
zkušeností. Vždy dělá všechno 
pro to, aby nachystal tým k nej-
lepším výkonům. Radka Porcala 
jsem sledoval, když ještě on sám  
chytal ve Varnsdorfu a poté i ligu 
na Slovácku. Je to zkušený bran-
kář, který nám může hodně nabíd-
nout.“

Kam byste to letos chtěl  
s Varnsdorfem dotáhnout? 

„Máme super partu a kvalitní 
tým, nechci tu vykřikovat kon-
krétní cíle. Ale do každého zápasu 
dáme všechno a budeme se sna-
žit získat co nejvíce bodů. Osob-
ní cíl? Teď prostě působím tady 
a chci týmu pomoct k nejlepším  
výsledkům. Když to půjde, rád 
bych se časem prosadil v první 
lize.“

Varnsdorf             Na konci srpna 
se konalo Mistrovství České re-
publiky v benchpressu v Holešo-
vě. Na této akci samozřejmě ne-
mohl chybět oddíl OST Varnsdorf, 
který v Holešově reprezentovali  
v juniorské kategorii do 110 kg 
David Kovalčík a Lukáš Tomašov.  
V kategorii junioři do 100 kg to 
byl Matěj Syrovátka. A konečně v 
kategorii masters do 100 kg bojo-
val Luboš Šos.  

Junioři odvedli opravdu skvě-
lou práci. Matěj Syrovátka vybo-
joval první místo v kategorii do  
100 kg, navíc se stal vůbec nejlep-
ším juniorem ze všech s výkonem  
220 kg při váze 98,5 kg. „Se svým 
výkonem jsem docela spokojený, 
ale chtěl jsem být ještě o trochu 
lepší. Od minulého roku jsem se ne-
zlepšil. První místo skvělý, to jsem 
rád. Ale ten výkon prostě mohl být 

lepší,“ usmíval se Syrovátka. 
David Kovalčík předvedl také 

výborné výkony. V kategorii do 
110 kg byl první, s výkonem  
190 kg při váze 104 kg pak bral 
bronz mezi všemi juniory. „Svůj 
výkon bych ohodnotil jako velmi 

dobrý v závislosti na podmínkách 
na závodech a mé přípravy na dal-
ší závody, což se taky odrazilo na 
prvním místě v kategorii juniorů do 
110 kg a třetím místem celkově. 
Druhé místo v absolutním umístě-
ní mi uteklo o 0,6 bodu, nicméně 

bych uvedl, že první místo absolut-
ně vyhrál oddílový závodník. A rád 
bych poděkoval celému oddílu za 
pomoc,“ řekl Kovalčík. 

Na bednu se podíval také Lu-
káš Tomašov, který vybojoval 
ve své kategorii druhé místo 
a s výkonem 187,5 kg při váze  
107,2 kg bral čtvrtou příčku mezi 
všemi juniory. 

Medailovou sbírku doplnil Lu-
boš Šos, který ve „veteránské“ ka-
tegorii skončil s výkonem 180 kg 
při váze 98,7 kg na druhém místě. 
Skvělé výsledky a výkony završil  
z pozice rozhodčích varnsdorfský 
Jan Pianka. 

„Děkujeme OST Gymu, kde mů-
žeme trénovat. A také děkujeme 
městu Varnsdorfu za veškerou 
podporu a pomoc při závodech,“ 
dodal Syrovátka.

                     Redakce

Siláci z OST Varnsdorf kralovali na MČR v benchpressu; foto OST Varnsdorf
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Fotbalisté vypadli z poháru, do druhé ligy ale vstoupili dobře

O atletiku je ve Varnsdorfu zájem, základnu tvoří přes 60 dětí
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Varnsdorf      Do jedenácté 
druholigové sezóny vstoupili 
fotbalisté Varnsdorfu. Liga má 
letos pouze čtrnáct účastníků, 
svěřenci Davida Oulehly začali 
nový ročník FORTUNA:NÁRODNÍ 
LIGY dobře. 

První bod připsali v derby, když 
na půdě Ústí nad Labem urvali 
bezbrankovou remízu. „Asi nemo-
hu říct, že jsem s výkonem úplně 
spokojený, ale bod z venku nako-
nec bereme. Myslím, že remíza 
je spravedlivá,“ souhlasil David 
Oulehla. „Před zápasem bych 
bod bral, ale vidím velký prostor 
pro zlepšení. Máme spoustu šan-
cí nebo brejků, které ale řešíme 
špatně,“ viděl nedostatky ve hře 
varnsdorfský kouč. 

Ve své domácí premiéře pak 
Varnsdorf slavil důležité tři body, 
když v Kotlině udolal Třinec 1:0. 
Jedinou branku vstřelil hlavou 
kapitán a nejzkušenější hráč ve 
žlutomodrých dresech Pavlo Rud-
nytskyy. „V prvním poločase nám 
nabídl soupeř svou chybou mož-
nost jít do vedení. A my to využili. 
První půlka byla z naší strany vel-
mi dobrá a mohli jsme zápas roz-
hodnout. Bohužel kluci nepřidali 
druhou branku. Po změně stran 

byl soupeř lepší, dostal nás pod 
tlak. Na druhou stranu jsme měli 
hodně věcí do přechodu a moh-
li utkání rozhodnout. To se nám 
nepodařilo. Jsou to pro nás důle-
žité body. Vážíme si jich. Mužstvo 
pracovalo a dřelo. Kluci skákali do 
střel, šli na hranu svých možností. 
Pozor, pořád máme co zlepšovat. 
Čtyři body po dvou zápasech? To 
je dobré,“ zhodnotil zápas Ouleh-
la. 

Dobrý vstup do sezóny kazí 
pouze fakt, že Varnsdorf vypadl už 
v prvním kole MOL Cupu. Pohá-
rovou stopku mu po porážce 1:3 
daly třetiligové Přepeře. Varns- 
dorfský kouč tak logicky štěstím 
zrovna nezářil. „Je to tak, jsem 
hodně nespokojený, zápas se nám 
vůbec nepovedl. Dvakrát jsme 
zbytečně inkasovali a po dvaceti 
minutách prohrávali. V defenzivní 
části jsme byli hodně slabí, v útoč-

né to bylo bohužel také špatné. 
Nebyl to dobrý výkon a mě to hod-
ně mrzí. Každý zápas vás něco na-
učí, i z dnešního si můžeme něco 
vzít,“ řekl na závěr. 

Po zápasu v Líšni, jenž se hraje 
12. září, čekají Varnsdorf na kon-
ci září hned dva domácí zápasy. 
V neděli 20. září hraje od 16.30 
hodin proti nováčkovi z Blanska, 
přesně za týden pak hostí praž-
skou Duklu.                             Redakce

Varnsdorf   Září budou mít 
pěkně nabité, varnsdorfské at-
lety čeká několik důležitých zá-
vodů. 

Mezi důležité články klubu at-
letiky TJ Slovan Varnsdorf patří už 
pět let trenérka Zuzana Zajíčková, 
která nám odpověděla na pár otá-
zek. 

Můžete prozradit, jaký je teď 
aktuální program varnsdorfské 
atletiky? 

Momentálně s našimi atlety 
absolvujeme 1. a 2. kola družstev 
Libereckého kraje. V září nás če-
kají 3. kola a pak také kola finá-
lová. Postupně se v průběhu září  
zúčastníme Krajských přeborů 
jednotlivců všech věkových kate-
gorií.

Omezila vás nějak pandemie 
koronaviru a s ní spojená opat-
ření?

Pandemie koronaviru nás pře-

kvapila v období, kdy jsme se 
měli přesunout s tréninkem na 
dráhu. Někteří atleti měli indi-
viduální plány, doma posilovali 
a chodili běhat. Jakmile nastala  
první vlna uvolňování, začali jsme 
trénovat ve skupinkách po osmi 
dětech.

Kolik dětí je vůbec členy vaše-
ho klubu? 

Momentálně máme 61 dětí.
Takže nemáte problém s po-

čtem?
Děti k nám do oddílu chodí  

v průběhu celého roku a některé 
si vybíráme na školních závodech. 
Momentálně je o atletiku opravdu 
velký zájem.

Jaké závody byly vůbec první 
po uvolnění opatření? 

Prvním závodem po uvolnění 
byla na začátku června celore-
publiková akce s názvem Spolu na 
startu, tento den se závodilo na 

170 stadionech napříč republikou. 
U nás se do akce zapojilo přes 50 
sportovců. Dále probíhají první a 
druhá kola družstev všech věko-
vých kategorií.

Registrujete velký zájem o at-
letiku ve Varnsdorfu? 

O atletiku je v současné době 
velký zájem, zvláště v nejmladších 
věkových kategoriích. Uvítali by-
chom více dětí druhého stupně a 
také středoškoláky.

Jaké máte tréninkové prosto-
ry? Vyhovují vám?

V zimním období trénujeme 
ve sportovní hale a v sokolovně.  
V ostatním období jsme na stadio-
nu. Občas si zajdeme zaběhat do 
terénu.

Pořádá atletický oddíl TJ Slo-
van Varnsdorf i nějaké vlastní 
sportovní akce? 

Každým rokem pořádáme bě-
žecký závod Kdo uteče, vyhraje. 

Letos proběhl již 16. ročník. Dal-
ším závodem je Velikonoční laťka, 
což je soutěž ve skoku vysokém. 
Také jsme se rozhodli pořádat 
jedno kolo družstev nejmladších a 
mladších žáků Libereckého kraje. 
Závody vyšších věkových kategorií 
nemůžeme pořádat, protože bě-
žecká dráha není v dobrém stavu 
a neodpovídá požadavkům těchto 
soutěží.

Nakonec otázka přímo na vás. 
Jak dlouho působíte ve varns- 
dorfské atletice?

Ve varnsdorfské atletice pů-
sobím pět let a jsem trenérka 
nejmladšího žactva. Tréninky mi  
v měsíci zaberou přibližně 16 ho-
din, záleží na tom, jestli je závodní 
či předzávodní období, pak je toho 
času s atletikou mnohem více.  Ale 
není to jen o tréninku, něco zabe-
re také příprava a závody.

                       Redakce

Fotbalisté Varnsdorfu urvali před domácím publikem důležité vítězství za tři body; foto Tomáš Secký


