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Krizový štáb: Varnsdorf zatím krize zvládá
Varnsdorf
Ani po ukončení
jarního nouzového stavu a pandemii Covid-19 se bezpečnost ve
městě nesnížila.
V souvislosti s předčasným
ukončením školní docházky se
začaly od začátku června konat
jednou za 14 dní v kanceláři starosty koordinační schůzky, kterých se účastní nejen příslušníci
obou složek PČR (obvodní oddělení a oddělení hlídkové služby),
ale také zástupci městské policie,
prevence kriminality, školství,
vedení města a vedoucí odborů.
K jednání jsou zváni i starostové
okolních obcí.
Ve středu 16. září se také konalo pravidelné jednání Bezpečnostní rady ORP Varnsdorf, kde
se zástupci složek IZS a obcí postupně seznamovali se situací a
připravovali se na druhou vlnu
pandemie a vyhlášení nouzového
stavu. V rámci příprav na nouzové
situace také došlo ve spolupráci
s místními hasiči v úterý 6. října,
v souvislosti s plánovaným přerušením dodávek elektrické energie, k úspěšné praktické zkoušce
nouzového zásobování úřadu
(serverovny a místnosti krizového štábu) elektrickou energií za
pomocí přenosného elektrického
generátoru.
Ještě před vyhlášením nouzového stavu byly opět zavedeny
pravidelné středeční videokonference s Krizovým štábem Ús-
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Ilustrační foto. Zasedání krizového štábu během první vlny pandemie Covid-19; foto Tomáš Secký

teckého kraje, na kterých spolu
s krajem mezi sebou komunikují
všechny obce s rozšířenou působností (ORP). Veškerý důraz
společnosti, kraje a samozřejmě i
města, je v současné době kladen
na zajištění školství a dostatečné
kapacity veškerých nemocnic.
V této souvislosti je zapotřebí
zmínit i naší městskou nemocnici, se kterou jsme prakticky
v denním styku a prověřujeme
její kapacitu a připravenost na
zhoršující se stav pandemie. Jak
nemocnice, tak i městské policie
jsou v neustálém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí, která
jako jediná určuje další případné
postupy (karanténa, desinfekce a další preventivní opatření)
v případě prokázané nákazy.

Vzhledem k nedostatku zdravotnického personálu je připraveno
i opatření ministra zdravotnictví,
na základě kterého mohou osoby pracující ve zdravotnictví, byl
jim prokázaný Covid-19 a nemají příznaky nemoci, za dodržení
přísných hygienických opatření nadále vykonávat svojí práci.
K těmto krokům jsme však zatím
přistoupit nemuseli, zatím využíváme v maximální míře personál
s negativním testem a také personál, který se již vrací z preventivní
karantény, nebo je již s negativním testem. Byl však omezen příjem nových pacientů, zejména s
respiračními potížemi, kteří jsou
směřováni na specializovaná pracoviště vyššího typu, kde jim je
zajištěná lepší péče. Neobsazená

lůžka jsou tak po dohodě s krajem
připravena pro potřeby zhoršující
se situace.
V závěru minulého týdne byly
do školských zařízení distribuovány respirátory FFP2 z Ministerstva
školství v počtu 10 ks na učitele.
K jinému omezení školní docházky (např. uzavření mateřských
škol), než udává vládní nařízení,
jsme zatím z důvodu infekce ani
karantény přistoupit nemuseli.
Prakticky denně komunikujeme
se všemi 21 školskými zařízení
v našem ORP a informace o jejich aktuální situaci předáváme
prostřednictvím krajského úřadu zpět na Ministerstvo školství.
(Pozn. redakce – článek byl
sepsán dle aktuální situace
k 15. říjnu 2020).
Jiří Sucharda

O svatby je i přes koronavirovou dobu zájem
Varnsdorf
Zájem o svatby
v posledních letech stále roste.
Ani koronavirová doba neodradila snoubence k uzavření sňatku.
Netradičně s rouškou přes ústa.

I tak vypadaly svatby během první
vlny pandemie koronaviru. Někteří nechtěli měnit naplánované datum, jiní raději vyčkávali. I přesto
počet svateb uzavřených ve Varnsdorfu stále roste. V roce 2018 jich

bylo za celý rok 76. Letos, i přes
koronavirovou dobu, jich bylo na
začátku října už 75. Magické datum 10.10.2020 využily ke sňatku
4 páry snoubenců.
Tomáš Secký
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Při tragické nehodě na Studánce vyhasl lidský život
Varnsdorf
Silnici na Studánku v pátek 2. října večer zastavila vážná dopravní nehoda
dvou osobních vozidel. Následky
byly fatální.
K havárii u vjezdu na parkoviště
u motokrosové trati na Studánce
vyjely dvě jednotky, profesionální
z Varnsdorfu a dobrovolná z Rumburku. Obě totiž disponují nástroji
pro vyproštění osob.
Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že v jednom z vozidel je zaklíněný člověk. Využili proto hydraulické nástroje pro jeho vyproštění
a předali ho do péče zdravotníků.
Hasiči také pomohli s transportem další zraněné osoby do sanitky.
Jeden pacient bohužel i přes
veškerou snahu záchranářů svým
zraněním podlehl. Další dva se
středně vážnými zraněními byli
převezeni do děčínské nemocnice.
Proč a jak k nehodě došlo, to na
místě zjišťovali policisté. Doprava
byla odkláněna na objízdnou trasu přes Dolní Podluží.

Vážná dopravní nehoda na Studánce si vyžádala jeden lidský život; foto miw.cz

nými kolegy z Horního Podluží při
společném cvičení. Simulován byl
únik ropných produktů na hladinu
rybníka.
Zatímco jedna skupina hasičů likvidovala následky přímo
Únik ropných látek
u zdroje, převráceného barelu
V neděli 27. září se na rybníku v roští, další hasiči nafoukli speSvětlík sjeli profesionální hasiči ciální norné stěny a bleskově je
z Varnsdorfu společně s dobrovol- roztáhli po hladině tak, aby se

mastné skvrny dále nešířily.
Střet osobního vozidla s autobusem
Jednotka ze stanice Varnsdorf
a dobrovolná jednotka z Dolního Podluží zasahovaly ve večerních hodinách u dopravní nehody osobního vozidla a autobusu
u Dolního Podluží. V autobusu

cestovali čtyři lidé, nikdo nebyl
zraněn. Hasiči uklidili vozovku.
Olejové skvrny na silnici
Na Studánce, v Krásné Lípě,
Rybništi i Chřibské hasiči z několika jednotek, včetně varnsdorfské
profesionální, lovili v úterý 6. října
olejové skvrny na silnici.
Hasiči Varnsdorf

Ukradl dva parfémy, hrozí mu až tři roky za mřížemi
Varnsdorf
Až tři roky by
V srpnu odcizil v supermar- že byl podle rejstříku tres- jednání kvaliﬁkováno jako přečin
mohl strávit za mřížemi 41letý ketu dva parfémy v hodnotě tů v uplynulých třech letech krádeže.
muž, který kradl ve Varnsdorfu. 540 korun. Vzhledem k tomu, pravomocně odsouzen, bylo jeho
por. Bc. Daniel Vítek

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
31.8.2020 v 9:50 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf bylo přijato oznámení
od ostrahy marketu, že za pokladní čarou zadrželi neplatícího zákazníka. Vyslaní strážníci na místě
zajistili muže, který je podezřelý
z přestupku proti majetku. Muž
byl schopen hodnověrným způsobem prokázat svou totožnost, kdy
bylo strážníky zjištěno, že pochází
z Moldavské republiky. Z tohoto
důvodu byl strážníky převezen na
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služebnu městské policie. Po provedení lustrace osoby byl předán
Cizinecké policii ČR k dalším úkonům.

no. Ošetření ani přivolání RZS od
strážníků nežádala. Hlídka městské policie paní převezla do jejího
bydliště a z preventivních důvodů telefonicky vyrozuměla jejího
syna, který okamžitě jel na místo
1.9.2020 v 9:26 hod.
Na služebnu Městské policie a o maminku se dál postaral.
Varnsdorf bylo přijato oznámení
občana města, že v ulici Národní
5.9.2020 ve 13:20 hod.
je o sloupek opřená starší paní,
Na služebnu bylo přijato oznákteré asi není dobře. Strážníci na mení, že v ulici Seifertova stojí
místě zajistili starší ženu, které osobní vozidlo, které má otevřese dle jejích slov udělalo nevol- na boční okna. Na místo byla vy-

slána hlídka městské policie, která po zjištění registrační značky
vozu provedla jeho lustraci přes
Obvodní oddělení Policie ČR, kde
byla zjištěna majitelka vozu. Hlídka se pokusila majitelku sehnat
v místě jejího bydliště, avšak bez
úspěchu. Následně se dozorčímu
směny podařilo ženu kontaktovat
přes sociální síť Facebook a ta si
vozidlo zabezpečila.
Martin Špička,
velitel městské policie
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Skleněná popelnice: Cena za druhé místo putuje do Varnsdorfu
Varnsdorf
Šestnáctý ročník
soutěže Skleněná popelnice zná
své vítěze. Klání každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM. Účastní
se jí celkem 350 obcí Ústeckého kraje, které jsou zapojeny do
systému EKO-KOM.
Soutěž byla tradičně rozdělena
do čtyř kategorií. Obce do 500
obyvatel, obce nad 501 obyvatel, městysy do 3 500 obyvatel
a města nad 3 501 obyvatel.
S ohledem na bezpečnost bylo
letošní setkání ﬁnalistů zrušeno.
Ocenění jim tak bylo doručeno
přímo na radnici. Varnsdorf soutěžil v poslední zmiňované kategorii a nevedl si vůbec špatně.
Třídění odpadů mu vyneslo druhou příčku. První místo
obdrželo město Dubí, třetí skončil
Šluknov.
V Ústeckém kraji vytřídil každý
obyvatel za rok 2019 necelých
44 kilogramů odpadu, což je přibližně o tři kilogramy více než
v roce 2018. Na celorepublikový průměr (51,3 kg) přitom kraj

V kategorii nad 3 501 obyvatel získal Varnsdorf v třídění odpadu druhé místo; foto Jan Louka

loni ztrácel ještě 7 kilogramů.
„V porovnání se sousedními regiony v celkové výtěžnosti tříděného odpadu stále pokulháváme,
ale věřím, že ﬁnanční odměna za
umístění v této soutěži bude pro
obce motivačním prvkem k rozvo-

ji sběru tříděného odpadu. Jsem
ráda, že se letos v soutěži objevila města a obce, kde proběhla
větší informovanost občanů a
někde i změna v samotném třídění,“ uvedla regionální manažerka
EKO-KOM Alice Karlíková. „Nejví-

ce mě těší, že po dlouhé a tvrdé
práci ve Šluknovském výběžku, se
mezi ﬁnalisty objevili i 2 zástupci
z tohoto regionu, a to samotný
Varnsdorf a Šluknov,“ dodává Karlíková.
Tomáš Secký

Mandava dosáhla 14. října prvního povodňového stupně
Varnsdorf
Výstražná informace meteorologů se naplnila.
Po celonočním dešti z úterý na
středu 14. října stoupaly hladiny
řek v celé republice. Také Mandava dosáhla prvního povodňového stupně, o několik hodin
později ale kulminovala.
Český
hydrometeorologický
ústav varoval před vydatným
deštěm s úhrny 60 až 80 mm
ve dnech 13. a 14. října. Během

čtyřiadvaceti hodin vystoupala
v důsledku vytrvalého deště hladina Mandavy na první povodňový
stupeň, kdy byla naměřena výška hladiny na 100 centimetrech
s průtokem 18,3 m3s-1. Té dosáhla
v 13:20 hodin. Poté začala hladina Mandavy kulminovat a podle
předpovědi postupně klesat. Běžná výška hladiny se pohybuje kolem deseti centimetrů.
Tomáš Secký

Prvního povodňového stupně dosáhla Mandava 14. října v 13:20 hodin; foto Tomáš Secký
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Začala výstavba nového parkoviště mezi panelovými domy
ve Východní ulici, pojme téměř čtyřicet vozidel
Varnsdorf
Ve vnitrobloku
mezi panelovými domy ve Východní ulici začala avizovaná
výstavba nového parkoviště pro
téměř čtyřicet vozidel. Do provozu by mělo být uvedeno do
konce letošního roku.
Největší problém s parkovacími
místy ve městě je u panelových
domů ve Východní ulici. Stálý nárůst automobilů přesahuje kapacitní možnosti přilehlých parkovacích míst v okolí. Majitelé vozidel
tak většinou parkují přímo v křižovatkách nebo na místech označených žlutou čarou. Často tak brání
například vývozu komunálního
odpadu, či průjezdu složek IZS.
Avizovaná výstavba, která měla
začít na jaře letošního roku, se
kvůli administrativním úkonům
pozdržela, a proto stavební práce
začaly až nyní. „Došlo k odstranění asfaltové vrstvy stávajících
parkovacích míst včetně obrub a
začaly nutné zemní práce spojené
s výstavbou,“ řekl starosta města Roland Solloch. Na pozemku,
kde bude část nového parkoviště,
dojde k pokácení jednoho kusu
smrku. O zeleň vnitroblok ale

Obyvatelé vnitrobloku ve Východní ulici se dočkají nových parkovacích míst; foto Tomáš Secký

nepřijde. V rámci projektové dokumentace se počítá s výsadbou
živého plotu kolem celého parkoviště včetně výsady další zeleně u
vjezdu na komunikaci.
Navrhované parkoviště bude
mít kapacitu 38 parkovacích míst
včetně dvou míst pro osoby se

sníženou schopností pohybu
a orientace. „Výstavba parkoviště vyjde městský rozpočet
přes dva miliony korun včetně
DPH,“ upřesňuje Solloch. Konstrukční vrstvu parkoviště bude
tvořit dlažba umožňující vsakování vody.

Stavební práce na základě výběrového řízení provádí společnost SaM Silnice a mosty Děčín
a.s. za částku 2 100 000 korun a
byly zahájeny 12. října. Hotovo by
mělo být ještě do konce letošního
roku.
Tomáš Secký

ZŠ Náměstí se bude starat o děti pracovníků důležitých profesí
Varnsdorf
Nezbytnou péči
pro děti z Varnsdorfu a přilehlých obcí ORP bude po celou
dobu nouzového stavu zajišťovat ZŠ Náměstí.
Škola slouží pro děti od tří do
deseti let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů
zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, v sociálních
službách, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce
na obecních úřadech a sociální
pracovníci a další odborníci vykonávající sociálně právní ochranu
Nezbytnou péči pro děti bude zajišťovat ZŠ Náměstí; foto Tomáš Secký
dětí, příslušníci ozbrojených sil,
pedagogičtí nebo nepedagogičPéče je zajištěna už od 14. října pracovní den v budově školy na te školu. Seznam kontaktů naleztí pracovníci určené školy nebo do konce nouzového stavu, a to náměstí E. Beneše 469 ve Varns- nete na www.zs-namesti.eu/konTomáš Secký
školského zařízení.
v časech od 6 do 16 hodin každý dorfu. V případě zájmu kontaktuj- takt-2/.
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Energetičtí šmejdi využívají nouzového stavu a volají lidem domů
Varnsdorf
Stále více se
v praxi setkáváme s oběťmi tzv.
energetických šmejdů. I přes
snahy měst zakázat podomní
prodeje zboží ale i služeb, kam
dodávka energií patří. Prodejci
se vnutí do domácností, nebo se
snaží zákaz podomního prodeje
obejít tak, že si telefonicky sjednají schůzku. Pak už stačí málo.
Velmi přesvědčivou formou
prezentace donutí, nejčastěji
seniory, k okamžitému podpisu
velmi výhodné smlouvy, která
má ušetřit na platbách energie.
Bohužel pravda bývá opačná. Vybraní dodavatelé energie v lepším
případě dodrží stávající smlouvu
u předchozího dodavatele, v hor-

ším předčasně ukončí tuto smlouvu a zahájí svou dodávku. Pokud
chce klient od nevýhodné smlouvy odstoupit, pak vyhrožují pokutami za nedodržení podmínek
smlouvy. Člověk se cítí být v pasti.
V první řadě je nutné si uvědomit, že ceny energií sice na burze klesají, ale u dodavatelů se to
může projevit až později. Proto
nová smlouva nemusí být výhodnější než ta stávající. V každé
smlouvě najdete možnost obrátit
se na Energetický regulační úřad
(ERÚ), kam se každoročně obrací
tisíce lidí se stížnostmi na energetické šmejdy. Těmto pak může být
uložena pokuta.
Základní pravidla, jak nena-

letět energetickým šmejdům,
shrnuje Desatero ERÚ, které
najdete na stránkách www.eru.
cz. Nenechte se nikým nutit do
podpisu něčeho, o čem nic moc
nevíte. Vezměte si dostatek času
nabídky dodavatelů prozkoumat
a porovnat. Poraďte se o změně
s blízkými nebo zajděte do poradny. Jestliže za energie platíte přijatelnou cenu, nemá smysl měnit
dodavatele. Ceny lze také porovnat v internetovém srovnávači.
Když už podepíšete smlouvu v domácnosti, máte 14 dní na odstoupení od této smlouvy. Nic však
není ztraceno i po uplynutí této
doby. Máte šanci se ze smlouvy
vyvázat, je to však složitější.

Pokud nerozumíte předloženým dokumentům, potřebujete
je vysvětlit či si celou věc promyslet, nepodepisujte a zajděte se
poradit. Pomoci může nejen rodina, ale i pracovníci poradny, kteří jsou vám nejen pro tyto situace k dispozici. Posláním poradny
je podpořit lidi v řešení obtížné
životní situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno
zdarma v 18 obcích Šluknovska.
Na místě konzultace se domluvíte
s poradcem. Poradce kontaktujte
na telefonních číslech: 777 291
359, 777 925 302.
Mgr. Romana Cupalová,
sociální pracovnice,
Kostka Krásná Lípa p.o.

Zdravotní ústav nabízí rozbory vody ze studní či vrtů
Varnsdorf
Zdravotní ústav
si pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
k zásobování domácností pitnou
vodu připravil informativní rozbor pitné vody za zvýhodněnou
cenu.

Informativní rozbor pitné vody
bude Zdravotní ústav provádět
za zvýhodněnou cenu do konce
listopadu. Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti
Zdravotního ústavu. Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin

najdete na webových stránkách
www.zuusti.cz, nebo po telefonické domluvě na zákaznické lince
844 060 606.
„Mezi lidmi je o tyto informace
trvalý zájem. Jen většinou nemají
povědomí jak a kde si takový roz-

bor zajistit,“ vysvětlil Radek Perun
z ústeckého Zdravotního ústavu.
Cena rozboru je 750 korun a
zahrnuje výsledkový akreditovaný
protokol o zkoušce včetně posudku.
Tomáš Secký

Stavba roku 2020: Zvláštní cenu získala SPŠ TOS Varnsdorf
Česká republika
O prestižní
titul Stavba roku 2020 usilovaly
dvě stavby z Varnsdorfu. Společenský sál v pivovaru Kocour a
SPŠ TOS Varnsdorf. Druhá jmenovaná získala zvláštní cenu!
Celkem 8 titulů Stavba roku
2020, 17 zvláštních cen, Ceny veřejnosti a titul pro stavbu v zahraničí, bylo uděleno v již 28. ročníku
jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba
roku 2020. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj
architektury a stavitelství, která je
zároveň i vypisovatelem soutěže,
spolu s Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR, Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem
podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
Udělení a představení titulů

Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře, a je důstojným připomenutím, mimo jiné, i
významu například inženýrských,
dopravních a průmyslových staveb, které jsou také jeho nedílnou součástí, a ty nejvýznamnější
z nich, najdete i mezi letošními
oceněnými i přihlášenými stavbami, jak v České republice, tak
mezi realizacemi našich ﬁrem
v zahraničí. Tituly a zvláštní ceny,
v návaznosti na aktuální situaci, byly vyhlášeny a představeny
v původním avizovaném termínu
15. října, netradiční formou, prostřednictvím unikátních ﬁlmových
dokumentů, virtuálně a ve spolupráci s médii.
„Ve 28. ročníku soutěžní přehlídky bylo možné se opět sezná-

mit nejen s autory jednotlivých
staveb, ale také projektanty, stavebními ﬁrmami, a všemi, kdo
připravili kompletní projektové
dokumentace, a kdo realizovali
jednotlivé stavby a stavební díla.
Zároveň seznamuje také s jednotlivými investory, kteří stáli u každé
stavby většinou od zrodu myšlenky konkrétního investičního záměru, až po její úplnou realizaci. Vyhlášení titulů je vrcholem ocenění
a seznámení se s jejich, mnohdy
několikaletou, prací a úsilím“, řekl
architekt Jan Fibiger, předseda
rady programu a předseda správní rady Nadace ABF.
Odborná porota navštívila
v rámci hodnocení během července a srpna všech 84 přihlášených staveb a za necelých 12 dnů
najela téměř celých 2 700 km. Na

cestě s porotou všechny stavby
dokumentoval ﬁlmový štáb. Porotci i rada programu se shodují
v konstatování, že právě osobní
návštěva všech staveb je pro práci
poroty a expertů klíčová a nenahraditelná.
Ocenění nakonec putuje i do
Varnsdorfu. V kategorii Zvláštní
ceny uspěla SPŠ TOS Varnsdorf,
která získala Cenu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR. Společnost TOS Varnsdorf by ráda
areál školy ještě rozšířila o venkovní sportoviště, tělocvičnu a
dílny.
Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu
Stavby roku 2020:
www.stavbaroku.cz.
Tisková zpráva Nadace ABF, redakce
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Eva Vodičková: Chtěla bych víc koncertovat a nahrát desku
Varnsdorf
Dvaatřicetiletou
Evu Vodičkovou, která je původem z Varnsdorfu, můžeme znát
z nové hudební kapely EVAN.
Její zpěv můžeme příležitostně
slyšet také v prostorách zříceniny hradu a kláštera Oybin. To
ale není vše. Nyní žije v Žitavě,
hovoří německy, anglicky, řecky,
polsky a prošla řadou zajímavých
povolání.
Eva Vodičková studovala na
gymnáziu v Rumburku a po maturitě se rozhodovala, kam její cesta
povede dál. „Věděla jsem, že mě
to táhne do zahraničí, a nakonec
jsem se rozhodla pro vysokou školu v Žitavě,“ popisuje. V té době
byla také členkou sboru v Novém
Boru, se kterým měla možnost se
podívat i do Řecka. To jí tak učarovalo, že se tam rozhodla strávit tři
a půl měsíce. Pravidelně se poté
vracela do Řecka i na delší dobu.
„Pracovala jsem v taverně, poznávala jsem místní zvyklosti a naučila jsem se řecky. Čas strávený tam
mi naprosto změnil život,“ vypráví.
Vystudovala bakalářský obor
Překladatelství čeština – angličtina – němčina a už v době studia
tlumočila na projektech. Především se jednalo o mezinárodní
projekt pro mládež Lanternafuturi. V rámci programu Erasmus
také pobývala půl roku v Anglii. Po
bakalářském studiu ještě navázala
magisterským oborem Západní
slavistika na univerzitě v Lipsku.
Po jeho dokončení žila nějaký čas
v Berlíně, kde mimo jiné pracovala na organizaci Usedomského hudebního festivalu.
V roce 2017 se z hlavního města Německa opět vrátila do naší
známé Žitavy. „Dostala jsem nabídku práce v organizačním týmu

Eva Vodičková, foto Josef Gendráč

Lanternyfuturi, a tím jsem se tedy
vrátila zpátky do Žitavy, kde jsem
více spokojená než ve velkoměstě,“ vypráví. Začala se také mimo
jiné zajímat o alternativní medicínu a příčiny psychosomatických
onemocnění. V roce 2018 se rozhodla odjet na školicí seminář
metody Faster EFT (Emotional
Freedom Technique), který se konal v jejím tolik oblíbeném Řecku
a pořádal ho sám zakladatel metody Robert Gene Smith. „Tato
metoda mě hodně zajímala a už
v půli semináře jsem věděla, že
pomáhat lidem je to, co chci dělat. Zůstala jsem v Řecku i na další
navazující kurz. Ale tam má cesta
nekončila. Na další prohlubující
kurzy jsem se několikrát vydala
dokonce až do Ameriky. Byl to začátek mé kariéry jakožto životní
koučky. Chtěla jsem nabytými vědomostmi a zkušenostmi pomoci
jak sobě, tak i svým nejbližším, ale

i ostatním lidem, kteří potřebují
v životě podpořit. Jedná se o terapeutickou techniku, kdy dokážeme nastavit změny v podvědomí
tak, abychom byli zdravější, šťastnější a aby se nám v životě lépe
dařilo. Nejčastěji řeším témata
jako je zdraví, kariéra, vztahy,
ﬁnance a snažím se navést své
klienty správným směrem. S klienty pracuji buď osobně, nebo i přes
internet.“
Už od dětství se Vodičková věnovala sborovému zpěvu, řadu
let zpívala v česko-německé „zábavové“ kapele, ale pořád nějak
vnitřně cítila, že to úplně není
to pravé. Když se jí naskytla příležitost přihlásit se na workshop
předního učitele zpěvu Pera Bristowa, tak jí bylo hned jasné, že by
se ho ráda zúčastnila. Jenomže
workshop se konal v New Yorku!
„Bylo to opravdu bláznivé. Vnitřně jsem věděla, že na workshop

musím jet, ale absolutně jsem
netušila, jak to mám udělat. Také
jsem měla velký strach, zda to
sama zvládnu,“ vypráví. Strach
nakonec překonala a ten víkend
byl pro ni opravdu zlomový. Seznámila se s úžasnými lidmi, podívala se na místa, která znala jen
z ﬁlmů, a dokonce si zazpívala
v jednom z nejslavnějších sálů na
Broadway v Rose Theater (Jazz
at Lincoln Centre). Navázala přátelství, které jí dokonce přineslo
i spoluautorství dvou písní na
půdě USA.
Netrvalo to dlouho a vše začalo
nést své ovoce. V téže době byla
oslovená Ivanem Paisrtem, zda by
spolu zazpívali v rámci jedné akce
v žitavském divadle dvě české písně. A tak se opravdu stalo a byl to
vlastně prvopočátek dua EVAN,
které se nyní rozrostlo o hráče na
perkuse Ctirada Macháně a houslistu Standu Zelenku.
A kde se Eva vidí v budoucnu?
„Ráda bych vedla naučné přednášky, kde bych mohla účastníky
naučit, jak si sami mohou pomoci
v řešení svých problémů, jak si věřit a jít za svými sny. Rozhodně by
bylo hezké se skupinou EVAN ještě
více koncertovat. A pokud bych
chtěla jít ve svých snech ještě dál,
bylo by to natočení desky.“
Co by Eva poradila našim čtenářům v této nejisté a hektické
době? „Aby pamatovali na souvislost mezi strachem a stresem.
Je dokázáno, že stres negativně
působí na naše tělo, takže bychom
se ho měli pokusit co nejvíce eliminovat. Je dobré si uvědomit, že
koronavirus není jedinou hrozbou,
proto si važme a užívejme každého dne naplno, tady a teď.“
Barbora Hájková

MŠ Jeřabinka: Kdo vytvoří nejhezčí ptačí budku?
Varnsdorf
V loňském roce
se MŠ Jeřabinka úspěšně zapojila do akce Ptačí hodinka. Také
letos by se do ní ráda zapojila a
zároveň připravila lepší podmínky ptáčkům pro přezimování.
„Chceme oslovit rodiče dětí a
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širokou veřejnost, aby nás v této
akci podpořili. Jistě se ptáte jak?
Představujeme si, že vyrobíte
s dětmi ptačí budku nebo krmítko, které přinesete do konce listopadu do naší mateřské školy v
Seifertově ulici ve Varnsdorfu (MŠ

Jeřabinka). Děti si zde výrobky
prohlédnou a vyberou nejhezčí,
který bude umístěn v areálu naší
školky. Ostatní výrobky budou
vráceny proto, abyste je spolu
s dětmi mohli umístit tam, kam
uznáte za vhodné. Budeme se

těšit na vaše výtvory a fotograﬁe
z umístění budek nebo krmítek.
Děkujeme všem, kteří se do našeho projektu „Ptáček je náš kamarád“ zapojíte,“ popsala Eva Tesařová, ředitelka mateřské školy.
Redakce

Zprávy

18/2020

Město navštívili pozůstalí po francouzských válečných vězních
Varnsdorf Během prázdnin,
po předchozí emailové komunikaci, navštívili naše město Annie
et Christophe Hardy se svým
manželem. Po úmrtí maminky
nalezli v pozůstalosti malou zalepenou plechovou krabičku, ve
které byla řadu dokumentů a
fotograﬁí z doby, kdy byl její tatínek Francis Bernard „totálně nasazený“ na práci v německé říši,
konkrétně v našem městě. Podle
prvotních informací se mělo jednat o továrnu Wolf v tehdejší Vídeňské ulici (Wienerstrasse).
Při kontrole map z období
před i v průběhu války jsme však
v dnešní Plzeňské ulici žádnou ﬁrmu Wolf & Co. nenašli. Až po naskenování a zaslání dobových dokumentů a fotograﬁí jsme zjistili,
že ﬁrma tohoto jména je uvedena
pouze na první poválečné mapě z
roku 1945. Během dalšího šetření
vyšlo najevo, že na uvedené adrese až do roku 1942 (1943) sídlila
ﬁrma Weber a Reichman - Erste
östereichische Spiral, Wagon
und Plattfedern Fabrik, tedy První rakouská továrna na vinuté a
listové pružiny po vagony, kterou
během války vystřídala ﬁrma Erstes sudetenländisches Blatt und
Schraubefedern Werk Wolf & Co.
- První továrna na listové a vinuté pružiny v Sudetech Wolf & Co.
Továrna byla nedávno zbouraná,
naposledy v ní sídlila ﬁrma MPK a
dnes na jejím místě najdete novu
halu Frottany. Z původní továrny
zůstala jen administrativní budova s č. p. 1460 a továrnická vila č.
p. 1500. Podle zaslaných fotogra-

Francouz Francis Bernard byl na práci nasazený v našem městě; foto archiv rodiny

ﬁí ze září roku 1944 jsme si již byli
zcela jisti.
Každopádně jsme do té doby
vůbec netušili, že ve Varnsdorfu
byli během války nasazeni jako
heftlingové francouzští vězni. Tím
se situace radikálně otočila a namísto, aby se rodina Annie dozvěděla nějaká nová fakta o pobytu
svého tatínka, byli jsme to nakonec my, kteří si rozšířili historické
obzory. Totiž narozdíl od jiných
pracovišť, kde vězni pracovali v
hlídaných a oplocených areálech (např. Jiřetín pod Jedlovou
nebo tábor Rabštejn u České Kamenice), se v našem městě měli
nasazení velmi dobře, jak o tom
vypovídá deník Francise Bernarda. Francis se narodil v roce
1921 v Sautronu nedaleko Nantes. Jako čerstvě 22letý byl 10.
března naložen do vlaku a přes
Paříž, Franfurkt, Manheim, Lip-

sko, Drážďany, Liberec a Rumburk
se konečně po šesti dnech dostal
16. března 1943 do Varnsdorfu,
kde začal pracovat ve zmiňované ﬁrmě. Přímo v areálu továrny
byly zřízeny ubikace, ve kterých
společně se svými francouzskými
a dalšími evropskými zajatci pracoval. Jak nám ukazuje fotograﬁe z ledna 1945, jeho dočasným
bydlištěm byla cimra č. 2. Dále se
z deníku dozvídáme, že nasazení
vězni měli ale dostatek prostoru
k návštěvám blízkého i vzdálenějšího okolí. Patrně v neděli tak
mladý Francis s kamarády chodil
na koupaliště nejen do našeho
města, ale jak z fotek vyplývá i na
koupaliště do Seifhennersdorfu
a Grossschönau. V deníku, který
nám rodina nechala včetně fotograﬁí okopírovat dále zjišťujeme,
že mezi výlety byla i plavba lidí
po Labi v Děčíně, návštěva ZOO

v Drážďanech, výlety na Jedlovou, do Žitavy, Liberce, Jablonce,
Zhořelce nebo Neugersdorfu.
V roce 1944 mu také byla udělena
dovolená v délce šesti dnů. Jak si
paní Annie vzpomíná, tatínek vždy
vzpomínal na léta prožitá ve Varnsdorfu velmi hezky, a to byl vlastně
i důvod její návštěvy. Deník a poznámky končí radostným zápisem
o osvobození 9. května, i když na
odjezd zpátky domů do Francie
musel čekat až do 29. května.
Po přijetí na radnici, kde jsme se
hostů dle domluvy ujali společně
s Josefem Rybánským, jsme navštívili místo bývalé továrny, kde si
rodina udělala několik fotograﬁí.
Dále jsme navštívili Hrádek, kde
paní Annie dostala od průvodkyně spontánně malý přívěsek. Poté
jsme ještě projeli město a krátce
se zastavili v pivovaru Kocour, kde
byli hosté ubytovaní. Celou návštěvu nás doprovázela a vzorně
překládala Veronika Roudnická,
která shodou okolností studovala ve Francii ve stejném městě,
kde Annie dnes bydlí. Druhý den
jsme se rozloučili a došlo i na výměnu dárků. Za historické a současné publikace o našem městě
se paní Annie rozhodla nám do
muzejního archivu věnovat až na
výše zmiňovaný deníček, průkaz
nasazeného a pár fotograﬁí, celou pozůstalost, která se dle jejího
vyjádření vrací tam, kam správně
patří – k doplnění historie našeho
města. Pro úplnost jsme si i odvezené materiály pro archiv naskenovali.
Jiří Sucharda, foto Francis Bernard

Ve Varnsdorfu se zasadí dalších jedenáct ovocných stromů
Varnsdorf
Lidé z komunitní zahrady ve Varnsdorfu letos
na podzim zasadí v našem městě
dalších jedenáct ovocných stromů.
Na podrobnosti jsme se zeptali
Kláry Lukačovičové: „Stromy zasadíme v oblasti za hřbitovem ve
Varnsdorfu. Vzali jsme to tento
rok symbolicky. Akce totiž proběhne ve dvou etapách na dva státní
svátky. V prvním termínu, ve středu 28. 10. od 13 hodin, vykopeme
jámy pro stromy a ve druhém termínu, v úterý 17.11. od 10 hodin,
se budou stromy sázet.“

Dobrovolníci se mohou zúčastnit jednoho, druhého, či obou
termínů. Děti a psi jsou též vítáni.
Účastníci akce obdrží instruktáž,
jak stromy usadit a opatřit kůly,
k dispozici bude odborný dohled
a organizátoři uvítají, když si přinesete vlastní nářadí, tedy rýč,
motyku nebo lopatu. Pro snazší organizaci se zájemci mohou
hlásit na e-mail: klarajanatova@
centrum.cz, či na telefonní číslo 777 583 506, nebo na facebookových stránkách Komunitní
zahrada Varnsdorf, kde jsou již vypsané události s termíny. „Pokud

by někdo chtěl přispět na sazenice, opět může na transparentní
účet 4097383033/0800. Na jaře
máme ještě v plánu zasadit další
čtyři ovocné stromy. Samozřejmě
spolupracujeme s městem, které zajistí následnou péči a dodá
materiál na ukotvení a ochranu
stromků,“ popisuje Klára Lukačovičová.
To ale není všechno. V komunitní zahradě se bude konat
31. října workshop s tématem
řezu ovocných stromů. Je určen
pro začátečníky a mírně pokročilé. „Pod zkušeným odborníkem si

sami vyzkoušíte správné techniky
řezu. Naučíte se, čeho se vyvarovat a kdy je správná doba k řezu
různých dřevin. S sebou si vezměte, pokud možno, vlastní náčiní –
pilka, zahradnické kleště, případně štěpařský vosk nebo stromový
balzám. Kdo nebude mít, můžeme
zapůjčit. Vstupné je zdarma,“ říká
Lukačovičová. Zájemci se tedy naučí dalším dovednostem, a ještě
pomohou zvelebit komunitní zahradu, která se pomalu, ale jistě
proměňuje pod rukama dobrovolníků.
Barbora Hájková
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Společnost, inzerce
Zprávy
Společnost

Dne 20. října uplynuly 3 smutné roky,
co nás navždy opustil milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček pan Miloslav
Hromek. S bolestí v srdci vzpomínají
dcery s rodinami.

Dne 2. listopadu to bude 9 let,
co odešel můj syn
Pavel Marenec. Stále
vzpomínají maminka
a zbytek rodiny.

Dne
19.
října to bylo 5 let,
co odešel manžel
Herbert Marenec.
Vzpomínají manželka, dcera a vnoučata.

Dne 2. listopadu uplyne 7 smutných let, co nás po
těžké nemoci navždy opustila paní
Jaroslava
Valenti
roz. Adámková. Vzpomíná celá rodina.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 26. října
oslaví naše milovaná
Růžena
Valentová krásných 90 let.
V řadě dnešních gratulantů přijmi naše
přáníčko, lásku, štěstí, spokojenost,
hlavně pevné zdravíčko. Ze srdce
přeje celá rodina.

Dne 22. října
slaví své životní jubileum 90 let naše
milovaná
manželka, maminka, babička,
prababička
Květoslava
Svobodová.
Mnoho
zdraví, štěstí a pohody jí přeje celá
rodina.

SVOZY BIOODPADU
27.10.2020 od 6.00 hod.
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Opustila nás Eva Braunová…
S velkou lítostí vám oznamujeme, že 12. října zemřela naše
dlouholetá kolegyně, kamarádka, vzácný člověk, učitelka Základní umělecké školy ve Varnsdorfu paní Eva Braunová.
Eva Braunová za svůj život vychovala nepočítaně malých klavíristů, ve kterých nejen probudila lásku k hudbě, ale učila je, že
v životě není nic zadarmo. Svým

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
29. 10. 2020 od 9.00 hod.
ZUBNÍ POHOTOVOST

ZUBNÍ POHOTOVOST
24.- 25.10.2020
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588

žákům se věnovala naplno a trvala na pravidelném cvičení,
vnesla jim do života řád, a to
vše přinášelo výsledky. Mnoho
z nich připravila ke studiu konzervatoře.
Její celoživotní pozitivní energie
byla vzorem pro všechny kolegy.
Bude nám všem chybět.
Jarmila Šenová,
ředitelka ZUŠ Varnsdorf

Poznáte mě? Hádej, kdo jsem!
Dobrý den,
narodil jsem se do bohatého
hudebního rodu. I můj otec si vzal
dceru významného hudebníka,
a tak by bylo nemožné, aby další
jejich potomci, prapotomci i praprapotomci nebyli hudebníci.
Narodil jsem se ve Varnsdorfu
a hudební základy získal u otce,
v rodině mého děda a poté v
Praze a v Lipsku. Tam jsem se
seznámil s Felixem Mendelssohnem-Bartholdym.

207 píšťal k původním 1170.
Pětadvacátého června roku
1830 se po desáté hodině dopolední začal plnit kostel návštěvníky. Byl jsem lehce nervózní, ale
ohromně jsem se těšil. Na dirigentském pultu ležela objemná
partitura Beethovenovy slavnostní mše – Missysolemnis D dur,
op. 123. Dosud ji nikdo nezahrál
celou. Připravovali jsme se na
ni jeden dlouhý rok. A nyní – 91
amatérských pěvců a instrumen-

Ve Varnsdorfu jsem učil na dívčí
škole a od roku 1826 jsem byl kantorem a ředitelem kůru v kostele
sv. Petra a Pavla. V tomto duchovním stánku jsem dirigoval mnohá
oratorní díla a v roce 1830 „jeden
z nejvzácnějších klenotů ducha“ –
jak toto dílo pojmenoval Romain
Rolland.
Bylo to rok po tom velkém požáru města, kdy se zřítila věž kostela a kdy byly velmi poničeny i
kostelní varhany od žitavského
mistra Englera. Varhanáři z Neugersdorfu Müller a Reiss varhany
opravovali, přestavěli je a přidali

talistů z celého Šluknovska na mě
hledí a čeká na chvíli, až před zraky posluchačů zaplněného kostela pozvednu svou dirigentskou
hůl.

28.10.2020
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI
Tel. 412 535 930
31.10. - 01.11.2020
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
Tel. 412 151 056
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích: 08:00 12:00 hod.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983,
e-mail: josef.knourek@post.
cz. Opravy vodo, elektro, práce se dřevem, montáž a opravy nábytku, drobné zednické
práce, ořez stromů a keřů.
LIMERSA s.r.o. přijme 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

Mé jméno je:
a. Ignaz Schossig
b. Franz Mayer
c. Johann Vinzenz Richter
Správná odpověď z Hlasu severu č. 16: b. Karl Raimund Goldberg (* 1836, Varnsdorf - † 1897,
Varnsdorf).
Muzeum Varnsdorf
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Jedlová 24 hrs: Vybralo se téměř 9 tisíc korun
Varnsdorf
Ten, kdo se
3. října vypravil na vrchol Jedlové, nemohl přehlédnout
hemžení sportovců a na vlastní
kůži si mohl vyzkoušet alespoň
malou část toho, co tam právě
oni zažívali celých 24 hodin.
V šest hodin ráno tam byl
totiž odstartován již druhý ročník akce s názvem Jedlová 24
HRS. Akce připravená Běžeckým
kroužkem Varnsdorf ve spolupráci se SAK Rumburk spočívala
v tom co nejčastěji překonat vr-

chol Jedlové. Cílem bylo vybrat
co nejvyšší obnos, za který se
pak prostřednictvím organizace
RWTTC (Running With Those
That Can’t) zakoupí „běžecký
vozík“ pro handicapované dítě.
Již loni tato akce pár desítek
sportovců přilákala a vybraná
částka pak mohla, prostřednictvím zakoupených hraček, potěšit děti v ústecké nemocnici.
Letos byla však snaha organizátorů přilákat větší počet účastníků
o poznání silnější a na výsledku

se to projevilo.
Možná za to mohlo pěkné
počasí, možná jen touha podpořit dobrou věc ale nakonec
se běžců, chodců i cyklistů během těch 24 hodin na vrcholu zaregistrovalo celkem 78!
Všichni dohromady pak podle
pravidel zaznamenali 741 vrcholů! To byl úžasný výsledek,
který mnohokrát předčil očekávání organizátorů a více než
trojnásobně překonal loňský
rekord. Jelikož částka, za každý

překonaný vrchol, byla stanovena na 5 Kč znamenalo to, že
se do kasičky odložilo parádních
3 705 korun. Na vrcholu paralelně probíhala dobrovolná sbírka
a tedy ten, kdo nechtěl nebo
nemohl podpořit aktivně výstupem, mohl využít této možnosti.
A i takových bylo mnoho! Tato
sbírka přispěla do výsledné částky 5 148 korun. Celkem tak odešlo na konto organizace RWTTC
8 853 korun.
Karel Valenta, redakčně kráceno

Volejbalová mládež TJ Slovanu začala všechny své soutěže
Varnsdorf
Po jarním zrušení všech soutěží zahájila volejbalová mládež TJ Slovanu Varnsdorf v srpnu přípravu týdenním
soustředěním.
Ale ani přes léto družstva nezahálela. Starší dívky se zúčastnily výběrového kempu na letní
olympiádu mládeže v beachvolejbale, kde se probojovala do
výběrové desítky. Mladší děvčata
absolvovala reprezentační srazy
své kategorie, kde sbírala cenné
zkušenosti, které mohou uplatnit
v krajské a republikové soutěži.
Hned začátkem září se rozjely
všechny volejbalové soutěže. Kadetky začaly přípravou na svou
soutěž v ženské kategorii, kde
zdokonalují své dovednosti a jsou
tak cenným přínosem pro ženské
družstvo, které letos hraje druhou
krajskou soutěž.

Samotná soutěž kadetek se rozeběhla 20. září ve sportovní hale
v Turnově. Družstvo odjíždělo na
kvaliﬁkaci poměrně nervózní, jelikož nikdo nevěděl, co nás může
čekat. První rozpaky opadly během pár míčů. Děvčata, pro která
je tato věková kategorie novinkou, ukázala, že si se soupeřkami
poradí. Ten den odehrála tři utkání, a to s TJ Sokol Mnichovo Hradiště juniorky, TJ Bižuterie Jablonec
juniorky a SVČ Nové Město pod
Smrkem juniorky. I když to byla
družstva věkově starší (soutěž
hrají kadetky a juniorky dohromady), tak se všemi si děvčata poradila. Družstvo se tak probojovalo
do 1. ligy.
Další krajský turnaj se měl konat 24. října, bohužel je ale zatím přesunut na neurčito. V říjnu mělo kadetské družstvo také

zahájit celorepublikovou soutěž
Český pohár, bohužel v nastalé situaci čekáme na náhradní termín.
Starší žákyně zahájily soutěž
o týden dříve, tedy 13. září, a to
kvaliﬁkací v Novém Boru. Tuto
soutěž hrají děvčata, která přecházejí z mladší kategorie, nebo
ještě patří do mladších žákyň. Na
turnaji v Boru nedokázala porazit
ani jednoho ze soupeřů a pro příští kolo tak hrají 3. ligu. Bohužel
1. kolo soutěže, které bylo plánováno na 11. října, bylo taktéž přesunuto na neurčito.
Mladší žákyně odehrály své
kvaliﬁkace na domácí půdě. Jeden víkend družstvo čtyřkové ve
sportovní hale poznalo, jaké to je
vyhrávat a pro příští kolo tak bude
hrát 1. ligu. Bohužel opět je turnaj
odložen na neurčito. Další víkend
již v šestkovém volejbale to bylo

jak na houpačce. Krajskou soutěž
mladších šestek hrají čtyři družstva, hraje se systém každý s každým. Na tomto turnaji si děvčata vyzkoušela, jaké to je vyhrát,
prohrát a bojovat ve zkráceném
setu. Po takovéto houpačce díky
uhraným bodům a míčům obsadila druhé místo. Bohužel byla tato
soutěž také pozastavena.
Přípravka hrající barevný minivolejbal se zúčastnila turnaje
v Novém Boru, tzv. celoroční
Grand Prix. Pro nově příchozí to
byla první zkušenost s turnajovým
prostředím a s mini vůbec. Družstva si na turnaji nevedla vůbec
špatně a obsadila v každé kategorii místo na bedně.
Všichni doufáme, že se soutěže
co nejdřív rozeběhnou a dovolí
nám vrátit se na palubovku.
Michaela Damnitzová

Akci Atletika pro děti okořenily atletické celebrity
Varnsdorf
V úterý 22. září
za krásného, téměř letního počasí, proběhla na varnsdorfském stadionu v Kotlině akce
s královnou sportu atletikou
v rámci projektu Pohybové gramotnosti a Atletiky
pro děti, podpořená Ústeckým

krajem.
Děti si pod vedením Českého atletického svazu, atletů
z varnsdorfského oddílu a studentů z VOŠ, SPŠ a SŠ Varnsdorf vyzkoušely 8 disciplín zaměřených na základy atletiky,
správnou koordinaci pohybů,

běh, skoky a hody. Během celého dne se vystřídalo cca 500
dětí – nejdříve mateřské školy,
pak děti ze základních škol, odpoledne družiny a poté došlo i
na veřejnost. Na akci nechyběly
ani atletické celebrity – světová rekordmanka ve vrhu kou-

lí Helena Fibingerová a tyčkař
Jan Kudlička. S nimi proběhla
autogramiáda, focení a rozhovory. Akce se vydařila a zazněl
i příslib, že by se k nám do Varnsdorfu s Atletikou pro děti rádi
vrátili.
Zuzana Zajíčková
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První porážka v sezóně, návrat Kouřila, přerušení ligy
Varnsdorf Říjen je zatím pro
fotbalisty Varnsdorfu velmi zajímavým obdobím. Druholigový
soubor, který vede trenér David
Oulehla, na začátku října padl
s Chrudimí. Porážka 0:2 byla pro
tým ze severu Čech vůbec první v
sezóně.
„Utkání nám vůbec nesedlo,
nebylo to od nás dobré. Podle mě
možná nejhorší na podzim. Takové
zápasy jsou. Přesto bych očekával
více entuziasmu, agresivity, chtíče.
Prostě se o to více porvat. To mi

tam chybělo,“ klopil oči varnsdorfský kouč David Oulehla. „Domácí
hráli silově, soubojově. A my nejsme soubojový tým. Chrudim byla
ale efektivnější a lepší. Díky tomu
zaslouženě vyhrála,“ dodal Oulehla.
Fotbalový klub později ohlásil
staronovou posilu. Do Kotliny se
vrací stoper Martin Kouřil. Natrvalo. Varnsdorf se dohodl s Karvinou na přestupu. „Jsme rádi, že
se Martin vrací. Dává nám to další
varianty do sestavy. Následující

dva týdny nám ukážou, jak to složíme. Určitě to je zvýšení konkurence,“ nechal se slyšet trenér. Ten
od začátku sezóny sázel na stoperské duo Zbrožek – Hasil, které se
ukázalo v solidním světle. Zbrožek
by v případě nasazení Kouřila do
základní sestavy mohl být alternativou na pozici defenzivního záložníka. Kouřil si vyzkoušel angažmá
v dresu Ostravy, Jablonce, nebo
Liberce. V minulé sezóně ve Varnsdorfu hostoval, před letní přípravou se vrátil do Karviné, kde však

v této sezóně neodehrál ani jednu
minutu.
Sled událostí pokračoval, kvůli
pandemii koronaviru vydala vláda další opatření. S platností od
12. října zastavila na dva týdny
veškeré sportovní soutěže. „Je to
všechno zmatené, těžko to můžu
hodnotit. Proč jsme se tedy chodili
testovat? Jedno testování nás přišlo
na 50 tisíc, nechápu to. Hrálo by
se to bez diváků, nevím, v čem je
problém,“ kroutil hlavou sportovní
Redakce
ředitel Vlastimil Gabriel.

Přeborníkem Libereckého kraje je Filip Hanzalík
Jablonec nad Nisou
V pondělí 28. září se jedenáct nejmladších atletů z varnsdorfského oddílu zúčastnilo Krajských
přeborů jednotlivců Libereckého
kraje ve víceboji v Jablonci nad
Nisou.

Za deštivého počasí se závodilo v několika disciplínách.
V hodu kriketovým míčkem,
v běhu na 50 m, 600 m a ve skoku dalekém. Titul Přeborník Libereckého kraje a zlatou medaili
získal Filip Hanzalík. Hanza-

lík překonal své osobní rekordy ve všech disciplínách.
V běhu na 50 m se v průběžných
tabulkách kraje momentálně
drží na 1. místě. I přes nepřízeň počasí malí atleti posunuli
svá osobní maxima celkem 28x.

Nejlépe se pak ještě vedlo z chlapců Ondrovi Zajíčkovi (6. místo) a
Martinovi Marešovi (16. místo).
Z dívek nejlépe skončily Anežka
Kroupová (11. místo) a Lucka Drunecká (21. místo).
Zuzana Zajíčková

Hokejisté padli i s Českou Lípou, soutěž se zastavila
Varnsdorf
Hokejisté ani ve
čtvrtém zápase krajské ligy nebodovali. Na domácím ledě nestačili v derby na Českou Lípu a
prohráli 3:6.
Vikingové sice vyhráli úvodní dvacetiminutovku, tu druhou ale prohráli 1:4 a ztrátu už
nedohráli. „Je to těžké, mám
pocit, že kluci se teď perou
hlavně s vlastní hlavou. V koncovce soupeře fyzicky přehráváme,
hrajeme hodně v útočném pásmu. Ale směrem do obrany jsme

schopní udělat tři chyby, které
stále opakujeme. Nechci to házet
vyloženě na obránce, ale spíše na
defenzivní činnosti jednotlivců,“
kroutil hlavou vedoucí týmu Radek Hron.
„Po první třetině jsme měli
vést tak 4:1, nikdo by se nedivil.
Pak nám ale dá Lípa do deseti
minut čtyři góly, hrůza. Pak zase
začneme soupeře tlačit. Bylo
tam několik nastřelených tyček,
Lípě skvěle zachytal brankář.
Kluky to pak v myšlení hodně

sráží,“ pokrčil rameny.
Radek Hron se také vyjádřil k vládním opatřením, které
mimo jiné minimálně na dva
týdny úplně zmrazily všechny
sportovní soutěže. „Já to nechci
zlehčovat, mám kamarády, kteří si tím prošli. Takže to existuje.
Většinou ale každý ví, že
to má – silné bolesti hlavy, špatně se dýchá, horečky.
To ti nepřijde hrát ani „Jágr“.
Diváci nesmí chodit, budiž. Ale
soutěže bych nechal pokračovat,

tohle je existenční pro několik
klubů. Lidi se musí hýbat, vše je
o nějaké vitální kapacitě plic. Když
budeme doma zavření a vyrazíme
pak do obchodních center, kde se
to dá „koupit“, tak to uškodí úplně všem. Za mě je to tedy špatně.
Můžu akorát všem popřát pevné
zdraví a pevnější nervy. Doufám,
že se brzy vše v dobré obrátí. Jak
řekl pan Ledecký – zůstaňme pozitivní, buďme negativní,“ dodal
Radek Hron.
Redakce

Varnsdorfští sálovkáři mohou mít kvůli koronaviru trable
těží, start by měl být 24. října.
Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet,“
hlesl vedoucí celku Futsalu Varnsdorf Marcel Mikolášek. Sám Mikolášek ale nevěří, že vše začne
podle plánu. „Upřímně? Nevě-

řím, že začneme podle řádného
termínu. Pro nás bude hlavně
problém to, že máme nasmlouvané jisté termíny v halách. My
osobně potřebovali volný termín na krajský pohár, který by
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se hrál ve Varnsdorfu. Všechno je
ale až do března obsazené. Myslím si, že se může stát, že se sezóna třeba ani nezačne hrát,“ dodal
smutně.
Redakce
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Varnsdorf Ačkoliv se ještě
nerozběhl nový ročník soutěží
v sálové kopané, může se stát, že
kvůli pokračující pandemii koronaviru bude ohrožen jejich start.
„Obdržel jsem termínovku sou-

