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Tři jednotky hasičů zasahovaly u požáru podstávkového
domu v Karlově ulici, uvnitř naštěstí nikdo nebyl
Varnsdorf
V jedenáct hodin dopoledne v sobotu 24. října 2020 bylo na tísňovou linku
hasičů oznámeno, že v ulici Karlova ve Varnsdorfu hoří střecha
obydleného domu. Oznamovatel uvedl, že by uvnitř mohl někdo být.
Poplach byl vyhlášen třem jednotkám, kromě profesionálních a
dobrovolných hasičů z Varnsdorfu
vyjeli dobrovolní kolegové z Rumburku i s cisternami a výškovou
technikou.
Profesionální jednotka zrovna
byla ve městě nedaleko, proto na
místo přijela během malé chvíle.
Už v tu dobu ale z oken šlehaly
plameny a bylo vidět, že místnost
v patře je požárem zcela zachvácena.
Nebylo jisté, zda uvnitř objektu někdo je. Hasiči v dýchací
technice proto okamžitě zahájili
uvnitř hořícího objektu průzkum,
další skupina pak natahovala
vodní proudy a prováděla hasební
zásah.
Po likvidaci požáru se na
místo dostavil hasičský vyšetřovatel, který zjišťoval, proč
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Ranní požár podstávkového domu zaměstnal tři jednotky hasičů; foto miw.cz

k požáru došlo. Dopravu odkláZa poslední roky přišlo město ulici, o rok později během jednoněli městští strážníci. Společně během požárů o několik podstáv- ho měsíce zase v ulicích Nymburs hasiči na místě zasahovali kových domů. V roce 2017 hořel ská a Duchcovská.
Hasiči Varnsdorf, redakce
i policisté.
podstávkový dům v Novoměstské

Na Studánce vznikla další černá skládka
Varnsdorf
V pátek 23. října
byla na Studánce, v lese směrem
na Krásnou Lípu, objevena další
černá skládka. Téměř identická
té, která byla nahlášena v červnu letošního roku. Liší se akorát
místo.
Na Studánku ihned vyjeli zástupci města, kteří zjistili, že se odpad
skládá především z autodílů – au-

tosedačky, potahy, plastové kryty
a dílenské vybavení. „Naštěstí se v
ní nenacházely žádné toxické látky
či jinak nebezpečné látky v podobě
olejů,“ dodal místostarosta města
Jiří Sucharda. Přivolána byla také
hlídka Policie České republiky, která celou událost zaevidovala. Věc
byla nahlášena také majiteli pozemku, Lesy České republiky, který

musí nechat skládku na své náklady odstranit.
Během čtyř měsíců tak jde o
druhou černou skládku na Studánce téměř s identickým odpadem.
„Prosím všechny obyvatele Studánky, aby měli oči otevřené a podařilo se nám vandala dopadnout.
Příroda si to nezaslouží,“ dodal Sucharda.
Tomáš Secký
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Hasiči z výběžku vyjížděli k pádu letadla, šlo o planý poplach
Varnsdorf
V neděli 25. října večer bylo na tísňovou linku oznámeno, že je možné, že
na Jedlové, nebo v jejím okolí,
spadlo dopravní letadlo.
Poplach byl vyhlášen několika
hasičským jednotkám z okolí. Na
místo vyjeli i zdravotníci a policisté, v Praze odstartoval vrtulník
s termovizí. Když hasiči přijeli do
Jiřetína, tak bylo vidět, že na kopci
je kouř, nebo mlha. Více bohužel
poznat nebylo.
Hasiči se rozdělili na několik
skupin a rozjeli se všemi směry.
Podivně se valící mlha byla vidět
i od chat pod Jedlovou, dva hasiči
tedy vyrazili do nočního lesa pěšky jen s baterkami a pátrali, kam
mohlo letadlo spadnout.
Mezitím dorazil vrtulník, který
pomocí termovize začal celý kopec a jeho okolí propátrávat.
Hasiči šli stále za mlhou, kouřem, který se valil nad stromy,
až došli přímo na vrchol Jedlové. Úctyhodný výkon, v lese
nastoupali pěšky přibližně 800
metrů.
Na vrcholku zjistili, že se naštěstí jedná jen o páru a mlhu, která
se valila přes Jedlovou.
Po důkladném průzkumu všech
směrů Jedlové a okolí se hasiči sešli na náměstí v Jiřetíně a čekali,
až posádka vrtulníku dokončí průzkum celého kopce. To se stalo

Možný pád letadla se nepotvrdil, šlo pouze o mlhu nad Jedlovou; foto miw.cz

před desátou hodinou večerní –
nic nebylo nalezeno.
Proto bylo rozhodnuto o ukončení celé akce, která tak naštěstí
byla jen planým poplachem.
Oznamovateli ale nelze mít nic
za zlé, opravdu byl přesvědčen
o tom, že se událost mohla stát.
Vždy je lepší zavolat a situaci nechat prověřit než neudělat nic.
Pomoc kolegům ze Šluknova
Nemilá událost se přihodila profesionálním kolegům ze
Šluknova, při jízdě od zásahu
ve Starých Křečanech se při

couvání Scania ocitla pravými
koly v příkopu.
Na místo byl kromě jeřábu
z Děčína povolán i speciál Unimog
varnsdorfské dobrovolné jednotky.
Zatímco Unimog jistil předek
cisterny, jeřáb zadní část vozidla
nadzvednul a traktor pak pomohl
s navrácením zadní nápravy zpět
na pevnou zem.
Na řadu pak přišel Unimog, který pomocí navijáku vytáhl z příkopu i přední část zásahové cisterny.
Vše se díky dokonalé souhře
všech přítomných obešlo bez po-

škození vyprošťovaného vozidla,
prvovýjezdová cisterna tak po své
ose odjela zpět na stanici ve Šluknově.
Výjezd do Krásné Lípy
Profesionální hasiči z Varnsdorfu společně s kolegy z Krásné
Lípy, Rumburku a Horního Podluží
vyjeli v pátek 16. října večer do
Krásné Lípy, odkud byl nahlášen
možný požár domu.
Jak na místě první jednotka zjistila, jednalo se jen o vypalování
kabelů v sudu.
Hasiči Varnsdorf

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
Pachatel vloupání byl zadržen
hlídkou městské policie
Začátkem září bylo telefonicky
dozorčímu směny Městské policie
Varnsdorf oznámeno občanem
města vloupání do objektu. Ve spolupráci s Policií České republiky dostala hlídka městské policie popis
údajného pachatele. Té se podařilo
zhruba do 35 minut podezřelého
zadržet a následně převézt na Obvodní oddělení Policie ČR k dalším
potřebným úkonům.

Ilustrační foto; foto archiv

né služby prohledala jeden z místních panelových domů, kde se měl
Zmatený muž
Hlídka Městské policie Varnsdorf pohybovat zmatený muž. Hlídkou
na základě žádosti Rychlé záchran- byl však zajištěn muž s epileptickým
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Nezabezpečená vozidla
Na základě několika oznámení od
všímavých občanů města a při kontrolách hlídkou městské policie, bylo
v měsíci září zjištěno několik nezabezpečených vozidel. Jak u marketů,
tak na sídlištích. Většinou šlo o otevřená okna, klíče v zámku u řidiče
či pootevřené zadní dveře apod. Ve
všech případech se městským strážníkům podařilo zjistit majitele, kteří
si vozidlo následně zajistili. Vždy
to ale nemusí dopadnout dobře a
záchvatem. Strážníci muži poskytli vozidlo může být vykradené nebo
první pomoc a následně ho předali s klíčky jednoduše odcizené.
do rukou zdravotníků k dalším úkoVáclav Žák,
nům.
zástupce velitele městské policie
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Radnice chce opravit ubytovnu v ulici
T. G. Masaryka, získá na to dotaci
Varnsdorf
Objekt v ulici
T. G. Masaryka slouží jako ubytovna včetně noclehárny a nízkoprahového centra pro děti a
mládež a má celkem čtyři podlaží. Město plánuje objekt zrekonstruovat.
Ubytovnu v současné době
využívá kolem čtyřiceti lidí. Noclehárna funguje celoročně a
nabízí osobám bez domova přenocování v důstojném, čistém,
suchém, teplém prostředí a poskytuje podmínky pro osobní hygienu. O tuto službu je zájem převážně v zimních měsících.
„Objekt je ve špatném technickém stavu a je nevzhledný, proto
jsme přišli se záměrem kompletní
rekonstrukce. Vše je zatím ve fázi

plánování,“ řekl starosta města
Roland Solloch. Radnice na rekonstrukci dostala příslib dotace z
Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj. Stavební práce by měly zahrnovat dispoziční
úpravy objektu, novou elektroinstalaci, vodoinstalaci, datovou síť,
nová sociální zařízení, společné
kuchyně, štuky, výmalby a další
práce.
„Zrovna probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro provádění stavby.
Rekonstrukce by měla být hotova
do roku 2022, cena se bude určitě
pohybovat v řádech desítek milionů korun,“ dodal Solloch.
Tomáš Secký

ČEZ ruší plánované odstávky elektřiny
Varnsdorf
ČEZ Distribuce
na základě vyhlášeného nouzového stavu a s tím souvisejících
mimořádných opatření jako je
distanční výuka a zvýšený počet
zaměstnanců pracujících z domova, přistoupil k omezení plánovaných odstávek.
V
termínu
od
pondělí
19.10.2020 do odvolání dochází k výraznému omezení počtu
plánovaných odstávek elektřiny.
Jedná se především o plánované
odstávky, které lze odložit a nebudou mít vliv na bezpečnost a

spolehlivost dodávek elektřiny.
Do odvolání budou probíhat pouze plánované práce s přerušením
dodávky elektřiny realizované
za účelem zvýšení bezpečnosti a
spolehlivosti dodávky elektřiny.
Zákazníkům
doporučujeme
sledovat webové stránky www.
cezdistribuce.cz, nebo se zaregistrovat do bezplatné služby www.
cezdistribuce.cz/sluzba, kdy jsou
zákazníci o plánovaných odstávkách či jejich zrušeních informování na zadaný e-mail.
Tomáš Secký

Komunitní spolek CEDR nabízí pomoc

Radnice plánuje kompletní rekonstrukci ubytovny; foto Tomáš Secký

Varnsdorf
CEDR - komunitní spolek nabízí možnost zajištění nákupů potravin, drogistického zboží a léků ve Šluknovském
výběžku pro seniory, chronicky
nemocné a osoby v karanténě.
Po předchozí telefonické do-

mluvě vám pracovníci CEDR – komunitního spolku dovezou nákup
či léky bezplatně až k vám domů.
Kontaktovat je můžete na telefonním čísle 776 326 660 od pondělí
do pátku v čase od 07.00 do 10.00
hodin.
Tomáš Secký

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2021 byl schválen
Varnsdorf
Rada města
Varnsdorf schválila na svém
zasedání ve čtvrtek 8. října Dotační program města Varnsdorf
pro rok 2021. Město vyhlašuje každoročně program na
projekty veřejně prospěšného
charakteru formou výběrového dotačního řízení. Dotace
může být poskytnuta až do výše
70 % z celkových uznatelných
nákladů projektu. Je možno
žádat maximálně 30.000 Kč

na jeden projekt.
Finanční podpora formou neinvestiční účelové dotace je zaměřena na podporu kulturní,
sportovní a další činnosti dětí,
mládeže a pro širokou veřejnost.
Slouží jako zájem města pro zdravé využívání volného času občanů, k obohacení kulturního a
sportovního života ve městě, ke
zvýšení vzdělávání a estetického
cítění a jako účinná forma prevence kriminality. Objem peněžních

prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro Dotační program
města Varnsdorf pro rok 2020
bude zřejmě činit jako v loňském
roce 1.500.000 Kč. Nově žadatel o
dotaci nemusí mít sídlo ve Varnsdorfu, podmínkou však je, že
akce či činnosti musí probíhat na
území města Varnsdorf.
Dotační program včetně všech
příloh je zveřejněn na www.varnsdorf.cz – v záložce Město – Dotační programy. Žadatelé o nein-

vestiční účelovou podají žádosti
na předepsaném formuláři včetně
kopií povinných dokladů v zalepené obálce označené textem: „Dotační program města Varnsdorf
pro rok 2021 v termínu od 04.01.
do 29.01.2021 do podatelny MěÚ
Varnsdorf, nám. E. Beneše 470
nebo poštou, přičemž rozhodným
bude datum poštovního razítka.
Termín odevzdání je závazný pro
všechny žadatele.
Tomáš Secký
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Na Hrádku začaly stavební práce, vznikne tam restaurace

Vyhlídka Hrádek se po dlouhých letech dočká opět restaurace; foto Tomáš Secký

Varnsdorf
Vyhlídka Hrádek
se bezesporu řadí mezi největší
městskou dominantu. Návštěvníkům je ale zpřístupněna pouze
vyhlídková věž a sál pro konání
výstav a svatebních obřadů. Po
rekonstrukci by se na Hrádku
měla otevřít restaurace, která
tam historicky byla.
S rekonstrukcí Hrádku počítalo město již v loňském roce. Bylo
však potřeba upravit projektovou dokumentaci tak, aby odpovídala dnešním standardům a
investice do budoucí restaurace
měla smysl. Stavební práce se
tak přesunuly na letošní rok a
v městském rozpočtu je na tuto

akci připraveno dvacet pět milionů korun.
Rekonstrukce probíhá ve všech
patrech budovy. „V současné
chvíli probíhají hlavně bourací,
demoliční a zemní práce pro inženýrské sítě. Pokládá se kanalizace, jak splašková, tak tuková
kvůli kuchyni. To probíhá hlavně
v prvním patře. V dalších patrech
se odstraňují původní podlahy,
v některých místech dělníci narazili na skalní masiv, což práce
mírně komplikuje,“ řekl starosta
města Roland Solloch.
V prvním nadzemním podlaží
vzniknou tři restaurační místnosti vzájemně propojené dvoukří-

dlovými posuvnými dveřmi.
V severní části původní budovy
budou místnosti hygienických
zařízení pro veřejnost a pro kuchaře a obsluhu restaurace, dále
úklidová komora pro kuchyň, úklidová komora pro ostatní prostory a malý nákladní výtah. Kuchyň
bude umístěna ve stávající severní přístavbě.
V druhém nadzemním podlaží
bude stávající kancelář rozdělena
na šatnu kuchařů a na provozní
místnost současné výstavní síně.
Ze stávajícího prostoru schodiště
a chodby bude příčkou oddělen
prostor pro hygienické zařízení
personálu a další prostor pro úkli-

dovou komoru.
Ve třetím nadzemním podlaží bude za stávajícími dveřmi
vedoucími z podesty schodiště věže do půdního prostoru
vytvořena malá chodba, ze které
bude jedněmi dveřmi přístupná
nová plynová kotelna a druhými
zbývající nevyužívaný půdní prostor.
Stavební práce začaly během
září a hotovy by měly být v polovině roku příštího. Kvůli rekonstrukci se také na nezbytně nutnou
dobu omezí otevírací doba Hrádku. Ten je od 1. listopadu návštěvníkům uzavřen.
Tomáš Secký

4

Zprávy

19/2020

Prezident Miloš Zeman vyznamenal Jana Rýdla
Praha Vzhledem k současné
epidemické situaci se prezident
Miloš Zeman rozhodl tradiční
ceremonii předávání státních vyznamenání přesunout na příští
rok. Jména vyznamenaných zveřejnil Hrad na svých webových
stránkách, mezi nimi nechybí ani
Jan Rýdl, majitel společnosti TOS
Varnsdorf a.s.
V televizním proslovu, který nahradil tradiční projev prezidenta
při udílení státních vyznamenání
ve Vladislavském sále, se Miloš
Zeman omluvil všem vyzname-

naným, že musel oﬁciální předání přesunout na příští rok. Může
za to špatná epidemická situace
v České republice.
„Vážení spoluobčané, přejme
si, aby svátek 28. října byl svátek
národní hrdosti. Hrdosti, která je
vytvářena všemi těmi, kdo pomáhají našemu národu k lepšímu životu. Přejme si, aby to byl svátek
nás všech, a budu se těšit, že za
jeden rok se opět setkáme ve Vladislavském sále Pražského hradu,“
zakončil prezident svůj televizní
projev.

Během proslovu Hrad na svých
webových stránkách zveřejnil
seznam vyznamenaných osobností. Na seznamu osmatřiceti
vyznamenaných se objevil také
Jan Rýdl, majitel společnosti TOS
Varnsdorf a.s. a zastupitel města,
kterému byla udělena medaile Za
zásluhy o stát v hospodářské oblasti.
Za transformace ekonomiky
v devadesátých letech se Rýdl,
jak sám říká, „ujal výroby obráběcích strojů TOS Varnsdorf“. Firmu
s více než stoletou historií, v níž

pracoval od roku 1978, spolu s kolegy manažersky privatizoval a vyvedl z krize. Dnes TOS Varnsdorf
zaměstnává bezmála 500 lidí
v pohraničním Varnsdorfu a dalších 250 v pobočkách v Rumburku a v Olomouci. Má tři výrobní
závody v zahraničí a obchodní síť
v desítkách zemí. V roce 2018
dosáhl TOS obratu 1,7 miliardy korun. V roce 2018 obdržel
ocenění Manažer čtvrtstoletí za
dlouhodobý přínos českému strojírenství.
Tomáš Secký

František Hricz: Škola má kvalitní podmínky pro vzdělávání
Varnsdorf
Začátek letošního září byl současně začátkem
druhého čtyřletého maturitního
cyklu Střední průmyslové školy
TOS Varnsdorf. Vstup školy do
pátého roku své existence byl
poznamenán zvýšenými epidemiologickými opatřeními.
Ředitele školy Ing. Františka
Hricze jsme se na začátku září
zeptali mimo jiné na první maturity i na začátek nového školního
roku. Rozhovor vznikl ještě před
zpřísněním
epidemiologických
opatření a dnes, na konci října,
netušíme, jak dlouho ještě bude
probíhat distanční vzdělávání.
Školní rok 2019 – 2020 byl
v SPŠ TOS Varnsdorf za známých
„koronavirových“
podmínek
poprvé v historii školy ukončen
maturitami. Maturitní ročník
ukončilo celkem 21 maturantů
(všichni maturovali z matematiky a uspěli), z nichž osm pokračuje ve studiu na univerzitách.
Jak probíhaly maturity a kde
všude budou absolventi pokračovat ve studiu?
Letošní maturitní zkoušky proběhly opravdu za mimořádných
podmínek. Příprava k vykonání
zkoušek ﬁnišovala právě v období druhého pololetí 4. ročníku,
kdy jsme byli nuceni žáky připravovat tzv. na dálku, distančně.
Vzhledem k výsledkům maturitních zkoušek si myslím, že se to
podařilo nám učitelům i žákům
– stoprocentní úspěšnost v mate-

matice a angličtině, jedna oprava
z němčiny a bohužel šest z češtiny,
vše státní didaktické testy. Školní
část byla na 100 % úspěšná. Osm
z našich prvních maturantů bude
dále pokračovat ve studiu na vysokých školách – šest žáků bylo
přijato na Technickou univerzitu
Liberec, jeden žák na Univerzitu
Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad
Labem a jeden na Západočeskou
univerzitu v Plzni.
Všichni absolventi školy mají
zajištěn nástup do prvního zaměstnání. Kolik absolventů dostalo nabídku pracovat v TOS
VARNSDORF a.s.?
Už začátkem roku vedoucí pracovníci výroby TOSu jednali se
žáky obou závěrečných ročníků
o možném uplatnění ve ﬁrmě po
ukončení studia. Pak se kontakt
nuceně přerušil a opět navázal
až v červnu. Na první schůzce zájem o práci ve ﬁrmě projevilo cca
15 žáků všech oborů, osm z nich
bylo přijato nakonec ke studiu na
vysoké škole, ostatní pak uzavřeli
pracovní poměr s ﬁrmou k 1. září
2020. Nemám informace o tom,
že by někdo z našich letošních
absolventů nenašel uplatnění. Je
dobrý pocit vidět naše loňské i letošní absolventy pracovat ve výrobě. Smysl založení ﬁremní školy se
postupně naplňuje.
V nadcházejícím školním roce
škola otevřela nové učební a maturitní obory zaměřené na elektrotechniku a mechatroniku. Jaké

to jsou konkrétní obory a je o ně
zájem?
Vyučujeme dva elektrotechnické obory, čtyřletý obor Mechanik
elektrotechnik – mechatronik
a tříletý obor Elektromechanik.
O studium elektrotechnických
oborů je skutečně zájem, řekl
bych, že v tomto roce i větší než o
obory strojírenské. Zpočátku jsme
měli trochu obavy, zda se podaří elektrotechnické obory otevřít
hned prvním rokem, ale tyto obavy se nenaplnily. Ve druhém ročníku máme celkem 24 elektrotechniků, v prvním ročníku pak 20.
Celkem tedy 44 elektrotechniků ze
152 žáků školy. Potvrzuje to trend
zvyšujícího se zájmu mladých kluků o techniku, a to je určitě dobře.
Zájem o přijetí na naši školu
se rok od roku zvyšuje. Kolik nových žáků škola letos přijala? A
můžete upřesnit, o jaký obor je
největší zájem?
Letošní přijímací řízení nebylo
úplně standardní, žáci základních i středních škol měli zákaz
osobní přítomnosti ve školách od
11. března. Každým rokem od
zahájení činnosti naší školy jsme
registrovali zvyšující se počet
podaných přihlášek ke studiu,
v tomto roce jsme na závěr přijímacího řízení obdrželi celkem
42 zápisových lístků, tedy na počet žáků, se kterým jsme školu v
roce 2016 otevírali. Jedna věc
je kvantita a druhá pak kvalita.
A tady si myslím, že jdeme do-

předu. Nechceme být jako škola největší, ale nejlepší. Největší
zájem o obory už jsem zmínil
v předcházející odpovědi.
Za první čtyři roky se pedagogický sbor školy jistě již etabloval a ustálil. Kromě kmenových
pedagogů vyučují i externisté
z řad ﬁremních odborníků. Můžete nám popsat, v jakých předmětech a kdo to konkrétně je?
Za čtyři roky činnosti školy již
máme své vlastní nejen kvaliﬁkované, ale i kvalitní učitele. Učitelský sbor nám vhodně doplňují
i „odborníci z praxe“, profesionálové z ﬁrmy. Jsem za to rád, pro
kvalitu výuky je to jen dobře a
touto cestou jim moc děkuji za
spolupráci.Jsou perfektní i jako
pedagogové.
Spolupracuje škola s Technickou univerzitou Liberec? Jaké
plány v této oblasti máte do budoucna?
O letních prázdninách jsme
uzavřeli úvodní fázi jednání
s TU Liberec podpisem smlouvy
o zapůjčení titulu „Fakultní škola strojní fakulty Technické univerzity Liberec“. Máme v plánu
mnoho vzájemných aktivit, od
návštěv našich studentů na přednáškách a cvičeních na strojní
fakultě přes konzultace studentů TU s našimi studenty až po společné práce
v laboratořích. Samostatnou kapitolou spolupráce bude i úprava...
(pokračování na str. 6)
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František Hricz: Škola má kvalitní podmínky pro vzdělávání
(dokončení ze str. 5)

...našich vzdělávacích programů
v oblasti odborných předmětů.
Škola začala fungovat nikoli „na zelené louce“, ale přímo
v areálu ﬁrmy a s jejím velkým
přispěním, nicméně od samé
nuly. Postupně si budovala a
stále buduje jak personální, tak
technické zázemí. Co ještě chybí
k tomu, aby škola disponovala
vším potřebným pro zajištění po
všech stránkách kvalitní úrovně
výuky?
Už dnes má škola velmi kvalitní podmínky pro vzdělávání, a to
v první řadě prostorové s unikát-

ním řešením školní budovy. Vybavení odborných učeben metrologie, mechatroniky, elektrotechniky
a výpočetní techniky je na velmi
dobré úrovni, a to díky realizaci
čtyř projektů z programu IROP na
podporu odborného vzdělávání, ze
kterých jsme vytěžili téměř 11 mil.
Kč. Další dvě žádosti o dotaci na
dovybavení těchto učeben a nákup CNC stroje ve výši 3,7 mil. Kč
jsme podávali v květnu a v současné době prochází hodnocením. Již
současné vybavení učeben a prostory školy velmi pozitivně hodnotí
všichni návštěvníci.

Zřizovatelem školy je TOS
VARNSDORF a.s. Jak hodnotíte
vzájemnou spolupráci a jeho
podporu jako zřizovatele?
Jako naprosto perfektní. Není
vždy jednoduché najít kompromis např. při zajištění ﬁnancování
provozu školy i přes poskytování
státní dotace, ale zatím se vždy
našlo oboustranně přijatelné
řešení. Spolupráce s vedením
ﬁrmy i všemi pracovníky TOSu,
se kterými jednáme a spolupracujeme, je naprosto bez problémů. Díky za to všem. Všichni
pracovníci školy dělají vše pro to,

aby investice ﬁrmy do školy byla
účelná a efektivní.
A ještě nám prozraďte, jaké
jsou dlouhodobé (strategické)
cíle školy a co je třeba k jejich
dosažení ještě udělat?
Chceme jít a jdeme cestou
kvality. Naším cílem je připravit
ﬁrmám odborně připravené pracovníky od výroby přes techniky
až po řídící pracovníky. K tomu je
potřeba úzce spolupracovat jak se
základními školami, odkud k nám
žáci přicházejí, tak s vysokými školami, kam zase naši žáci odcházejí.
Ladislav Plaňanský

Hlas severu přináší nový seriál o chování v dopravě
Varnsdorf
Za posledních
několik let není možné si nevšimnout, že na silnicích rapidně
přibývá motorových vozidel, a to
jak osobních, nákladních a znovu se do módy vracejících motocyklů. S počtem vozidel houstne
silniční provoz, a i když se staví
nové silnice, obchvaty, kruhové
objezdy a podobné zrychlující
a bezpečnostní prvky, přibývá
nám bohužel i počet dopravních
nehod.
Aby se doprava nějak řídila a
ovlivňovala, čas od času se upravují také dopravní předpisy. Řidičský průkaz se však bez dalších
zkoušek pouze prodlužuje, a tak
roste počet řidičů, kteří dělali řidičský průkaz před mnoha lety
a kteří se o novinkách v dopravě
dozvídají tak možná ze sdělovacích prostředků. Výjimku z toho
tvoří pouze tzv. řidiči profesionálové, vlastnící profesní průkaz,
kteří na školení do školících středisek musí chodit opakovaně každý rok.
Proto jsem se po dohodě
s městskou policií a provozovateli
autoškol rozhodl, že vám přineseme menší seriál, ve kterém se
vám pokusíme pravidla silničního
provozu malinko připomenout.
Vše vychází ze zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který nahradil dřívější vyhlášky (např. známou osmdesátku a stovku) ministerstva
dopravy.
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A začneme hned parkováním
Především si musíme uvědomit,
že špatně stojící auta překážejí ve
výhledu (jak řidičům, tak chodcům a cyklistům), nebo dokonce
přímo překážejí samotnému provozu, a tím zhoršují bezpečnost.
Pozor na skutečnost, že místa, kde
se nesmí stát nebo zastavit nejsou
jenom vyznačena značkami, ale i
vodorovným značením (žlutá plná
a přerušovaná čára na hranici silnice nebo obrubníku).
A co je vlastně stání, zastavení a
zastavení vozidla a jaký je mezi tím
rozdíl? Stát znamená uvést vozidlo
do klidu nad dobu dovolenou pro
zastavení. Zastavit znamená uvést
vozidlo do klidu na dobu nezbytně
nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
A zastavit vozidlo znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na
vůli řidiče (např. v koloně).
Prvním vážným parkovacím přestupkem, se kterým se setkáváme
např. v opravené Karlově ulici,
u obchodů na Národní, ale i jinde,
je parkování v protisměru. Na základě zákona smí řidič zastavit a
stát jen vpravo ve směru jízdy co
nejblíže k okraji pozemní komunikace. Je-li volné místo jen vlevo,
tak se musíte na vhodném místě
otočit a zaparkovat vpravo. Výjimku tvoří pouze jednosměrná ulice,
kde, je-li to možné, můžete parkovat na obou stranách komunikace.

Druhým daleko vážnějším parkovacím přestupkem je zachování průjezdnosti komunikace. To
v poslední době zažíváme třeba
v Kostelní ulici u Restaurace Mělník, nebo v horní části Jarošovy
ulice. V obousměrné komunikaci
totiž musí při stání zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy; při zastavení musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Zastavíte-li u kraje vozovky, u vašeho oblíbeného krámku
a chcete-li si skočit nakoupit,
můžete pouze, pokud zůstane
mezi vaším vozidlem a protějším
chodníkem 6 m průjezd! A to
v drtivé většině našich městských
komunikací není. I tady je výjimka
v jednosměrné komunikaci, kde
stačí dodržet jeden jízdní pruh o
šířce 3 metry. Při zastavení a stání
nesmí řidič znemožnit ostatním
řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle
vozidla s označením „Označení
vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou“ musí
ponechat boční odstup nejméně
1,2 m.
Třetím vážným parkovacím
přestupkem je nedodržování
míst, kde vůbec nesmíme zastavit a stát. To je třeba na přechodu pro chodce nebo na přejezdu
pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší
než 5 m před nimi. Mysleme na
to třeba u pošty, kde volné mís-

to před přechodem není určeno,
k tomu, abyste tam zaparkovali!
Nesmíme také zastavit a stát na
horizontu, v nepřehledné zatáčce, na křižovatce a ve vzdálenosti
kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní (vyjma v obci na
křižovatce tvaru „T“ na protější
straně), na zastávce a 30 m před
a 5 m za ní, případně od značky
„Zastávka autobusu“ apod. až 5 m
za označníkem zastávky, v místě,
kde by vozidlo zakrývalo svislou
dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku „Směrové
šipky“ nebo „Nápis na vozovce“,
na železničním přejezdu, na mostě, v připojovacím, odbočovacím
a vyhrazeném pruhu nebo také
úplně, nebo částečně na silniční
vegetaci. Řidič také nesmí zastavit
a stát na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je
parkoviště vyhrazeno; to neplatí,
jde-li o zastavení a stání, které
nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní
účastníky provozu na pozemních
komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno.
A na závěr ještě rada. Žádná
překážka, která vám brání v průjezdu vám nedává oprávnění
k tomu, abyste omezili či ohrozili
řidiče protijedoucích vozidel! Nenuťte protijedoucí snižovat rychlost, dělat úhybné manévry, nebo
vybočovat na krajnici.
Jiří Sucharda
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Ladislava Křížová: Práce ve vedení města má několik rovin
Varnsdorf
Ladislava Křížová vystudovala Pedagogickou
fakultu v Ústí nad Labem obor
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dále
zde pokračovala postgraduálním
studiem oboru Speciální pedagogika a později Školský management.
Pracovala jako učitelka, dva
roky byla vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ
Varnsdorf a od roku 2012 je ředitelkou Základní školy Edisonova
ve Varnsdorfu a nyní také vykonává funkci místostarostky našeho
města.
V současné době jste místostarostka města Varnsdorf a
zároveň ředitelka základní školy.
Jak se dají takto náročné pracovní posty skloubit dohromady?
Nejsem člověk, který se bezhlavě vrhá do činností a aktivit bez
předchozího promyšlení. V lednu tomu nebylo jinak. Než jsem
se rozhodla, že funkci na radnici přijmu, mluvila jsem s mými
kolegy z užšího vedení školy, se
kterými jsme probírali varianty
delegování některých pravomocí,
či spíše pracovních povinností na
nejbližší spolupracovníky, úpravu
mého ředitelského pracovního
rozvrhu a zastupitelnost v některých orgánech a komisích. Dalším
důležitým momentem byla podpora ze strany zastupitelů, kteří
souhlasili s vykonáváním funkce
jako neuvolněné místostarostky
a v neposlední řadě kladný postoj mého muže, který si byl moc
dobře vědom toho, že přijdeme o
část (a ne nepatrnou) našeho společného volného času. Z výše popsaného tedy vyplývá, že skloubit
se to dá, avšak za předpokladu,
kdy mám nastavený pravidelný
režim práce jak ve škole, tak na
úřadu. Mnohé věci připravuji a řeším doma ve večerních hodinách,
o víkendech se ale snažím nepracovat.
Zaměřme se tedy nejprve na
oblast školy a vzdělávání. Kdy
nastal okamžik, že jste si uvědomila, že chcete být učitelkou? Co
máte na práci pedagoga nejraději?
K výběru povolání a mé životní
pracovní dráhy snad tolik, že jsem
od mala chtěla být zpěvačkou
(také mě bavilo být v dětských
hrách průvodčí), ale ve čtvrté
třídě mě učarovala červená pro-

piska, kterou mi půjčila tehdejší
třídní učitelka s tím, abych opravovala spolužákům cvičení a příklady v sešitech. Od té doby jsem
už nic jiného dělat nechtěla. Mým
prvním dlouholetým „pokusným
králíkem“ jako dítě a žačka, kterou jsem vychovávala a učila, byla
má o deset let mladší sestra Jitka.
Snad jsem jí žádnou újmu nezpůsobila (směje se). Věřím, že naopak, protože dnes je z ní úspěšná
manažerka.
Můžete čtenářům přiblížit, co
všechno post ředitelky školy obnáší?
Práce ředitelky je velmi pestrá.
V jednom dni jsem ekonomka,
právnička, pedagog a psycholog,
někdy dokonce i herečka. I když
to z venku nevypadá, tak škola
je skutečně živý organismus, ve
kterém to pulsuje a aby všechny
„orgány“ fungovaly tak, jak mají,
musí se o ně pravidelně pečovat.
Nejdůležitější a stěžejní prací ředitele je řízení školy, v podstatě
jejího fungování dle platné legislativy, tzn. dle školského zákona
a zákona o pedagogických pracovnících. K tomu se váže povinnost kontroly naplňování školního
vzdělávacího programu a dalších
povinných školních směrnic. Nedílnou součástí ředitelské práce
je dále spousta úkonů spojených
s rozpočtem školy, s přijímáním
a odchody zaměstnanců, BOZP a
PO (Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci a požární ochrana, pozn.
red.), s nastavením doplňkové
hospodářské činnosti, se správou svěřeného majetku, řešením
oprav, havárek a revizí, přípravou
a vedením projektů různého charakteru (investiční, vzdělávací),
organizací a přípravou nejrůznějších celoškolních akcí a v neposlední řadě i samotná výuka.
Každý ředitel školy si musí odučit
svůj vlastní zkrácený úvazek.
A zde je právě prostor pro zmíněné „herecké“ umění, které mnohdy pomáhá k lepšímu pochopení
sdělovaného. Ve své práci nemohu
ještě opomenout poměrně časté
schůzky a jednání s rodiči či dalšími osobami, kterých se školní dění
dotýká (poradny, OSPOD, dodavatelé…).
Nyní bych ráda přešla k práci
na radnici. Mohla byste zhodnotit vaši dosavadní práci na pozici
místostarostky a prozradit nám,

na co se chcete zaměřit v budoucnu?
Nejprve musím říci, že si na
post místostarostky stále zvykám,
vůbec to pro mne není samozřejmost. A když se vrátím do minulých let, tak ten samý problém
jsem měla s přijetím oslovení
„paní ředitelka“, kdy až po dvou
letech jsem to přijala za své.
Na druhou stranu pro mne není
problém orientovat se na úřadu a
ve věcech veřejných, a to díky mé
předchozí praxi na odboru školství, kultury a tělovýchovy, spolupráci s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví z pozice ředitelky
školy a také díky šestileté praxi zastupitelky města.
Má práce ve vedení města má
několik rovin. První rovinou je
týmová spolupráce a vzájemná
informovanost ve všech oblastech dění města. Se starostou,
místostarostou, tajemníkem a vedoucími odborů řešíme aktuální
problémy a požadavky. Zúčastním
se všech rad města a zastupitelstev, kde se pak schvalují navržená řešení. V těchto dnech je např.
kromě zajištění krizových opatření
ve městě spojených s Covidem-19,
aktuální téma přípravy rozpočtu na rok 2021 a s ním spojené
investice do městských objektů,
jak školních, tak i mimoškolních,
o tom bude jistě bohatá diskuze.
Druhá část mé práce na městě je individuální, kdy se osobně
snažím vyřídit určitou záležitost,
či úkol. Dva příklady za všechny
– v současné době mám na stole
předběžnou zprávu forenzního
auditu nebo odkup sokolovny.
Třetí rovina práce místostarostky spočívá v kontaktu s obyvateli
města, ať už formou osobního
jednání nebo formou emailové
komunikace. Jsem ráda za každý
zajímavý podnět a musím napsat,
že lidé jsou všímaví a také chápaví.
Zbývá vám také čas na koníčky
a rodinu? Trávíte volný čas spíše
aktivně, nebo raději odpočíváte?
Kdyby žila moje maminka, tak
by řekla „už ses narajzovala dost“,
ale já bych jí oponovala. Cestování a poznávání nových míst, ať
blízkých či vzdálených, je odjakživa můj velký koníček. Je mi jedno,
kterým dopravním prostředkem
se přemísťuji. Miluji jízdu autem,
kolmo, lodí, letadlem nebo pěšky.

V zahraničí si půjčujeme motorku,
a to pak zažívám ten pravý adrenalin jenom z jízdy samotné. Odpočinkovým koníčkem a zároveň
pro mou duši balzámem je hudba
a zpěv. Neznám lepší lék na „blbou“ náladu, než je pořádná hitovka, rocková balada nebo Jaro
z cyklu Čtvero ročních období.
Dvanáct let jsem členkou místního
amatérského pěveckého souboru
Kvíltet, se kterým vám zazpíváme, co si budete přát. Snažíme se
udržet standard sborového zpěvu, který má v naší zemi bohatou
historii, ale v našich končinách již
jen několik málo zástupců. A když
bych měla něco prozradit o své
rodině, tak snad to, že občas trpí,
když kvílím (směje se). Na druhou
stranu si zazpíváme rádi společně
a také své cesty a dovolené prožíváme pospolu.
Je něco negativního, co vás za
poslední dobu překvapilo?
Překvapilo. Zhruba před měsícem na zastupitelstvu, když se
nechal do ﬁnančního výboru zvolit člověk, který je trestně stíhán.
A pak absence slušného chování
některých mých sousedů, kteří neumí pozdravit.
A ať zakončíme náš rozhovor
veseleji. Co hezkého vás v poslední době potkalo?
A toho bylo hodně. Před lety
jsem od jednoho kolegy ředitele
z Holandska dostala roční kalendář nadepsaný „Simple Pleasure“
(obyčejná potěšení, radosti), kde
každý den měl svůj list s obrázkem
a větičkou, co ten den mám hledat kolem sebe, aby mi to udělalo
radost. Již třetí rok si každodenně
„Simple Pleasure“ hledám i mimo
kalendář. A tak třeba dnes ráno
mě potěšil na naší zahradě holub
hřivnáč, co přiletěl na žížaly. Nebo
minulý týden jsme pomalu bouchali ve škole šampaňské, když se
učitelkám podařilo online spojení
s dětmi „bez přerušení“. Miluji
také vtipy, a tak jsem potěšena
pokaždé, když nějaký dobrý zaslechnu. Jeden z posledních tedy
na závěr: Pán se ptá v prodejně:
“Proč mají ty kytky roušky?“ „No,
protože to jsou primulky“. Pokud
bych měla být více vážnější, tak
mě potěšily výsledky krajských voleb v celorepublikovém měřítku, a
to v tom smyslu, že značně posílily
opoziční strany.
Barbora Hájková
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Společnost, inzerce
Zprávy
Společnost
BLAHOPŘÁNÍ

Nikdy
neztraDne 15. listotíš někoho, koho
padu oslaví paní
máš ve svém srdci.
Anna Rýdlová 80.
Dne 6. listopadu
narozeniny. Neskuuplyne
6
smuttečné, ale je to tak.
ných roků, kdy nás
Do dalších let jí přenavždy opustil náš milovaný syn jeme hodně elánu a jen to nejlepší.
Dušan Poncer. S láskou vzpomínají S láskou dcera Diana a „Soník“.
rodiče, sestra Pája, babička s dědou,
příbuzní a přátelé.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Dne 15. listopadu
to bude 10 let, kdy
odešel můj manžel a
dobrý kamarád pán
Štěpán Špína. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte se mnou. Manželka Zdeňka
Holubová.

s rodinou.

Dne 9. listopadu
uplyne rok od úmrtí mého manžela
Miroslava Zavřela.
Stále vzpomínáme.
Manželka
Blanka

Dne 13. listopadu uplyne 10 let,
kdy
nás
navždy
opustil náš drahý
tatínek a dědeček
Siegfried Porsche.
S láskou vzpomínají dcera s rodinou.

Nikdy
neztratíš někoho, koho
máš ve svém srdci. Smutným dnem
pro nás navždy zůstane 11. listopad,
kdy uplyne 7 let, kdy nás navždy
opustila paní Jarmilka Vokounová.
Za celou rodinu dcera Ivana a sestra
Mária. Nikdy nezapomeneme.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou kolektivu terénních pečovatelek Domova „Srdce
v dlaních“ Jiříkov-Filipov za obětavou a laskavou péči o mého tatínka
Vladimíra Holečka st. Za celou rodinu
Alena Pavelková.

Děkuji touto cestou MUDr. Pavlu
Richterovi a sestřičce Ilonce Tóthové za obětavou a dlouhodobou péči
o mého tatínka Vladimíra Holečka st.
Za celou rodinu Alena Pavelková.
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ZUBNÍ POHOTOVOST
7.- 8.11.2020
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
Tel. 412 539 298

Výtvarná soutěž Děti dětem
Varnsdorf Každý rok na jaře
pořádá MŠ Zahrádka v městském divadle za podpory Dotačního programu městaVarnsdorf
výstavu dětských prací ze všech
místních mateřských škol.
Letošní jubilejní 30. ročník s názvem „Děti dětem“ byl ale úplně
jiný. Z důvodu pandemie Covid-19
musela být vernisáž k této akci
zrušena a zahájení výstavy bylo
přesunuto do virtuální galerie na
středu 21. října.
Vystavuje v ní 96 dětí, které namalovaly 111 krásných obrázků.

S jejich vyhodnocením a oceněním nejlepších malířů pomohly
učitelky z jednotlivých mateřských škol. „Jsme rádi, že virtuální
prezentací výstavy vám můžeme
zprostředkovat neobvyklý zážitek
a radost i z pohodlí vašeho domova. Galerii naleznete na www.zahradkams.rajce.idnes.cz. Srdečně
vás tedy zveme k jejímu zhlédnutí
společně s vyhodnocením a fotograﬁemi oceněných dětí,“ dodala
ředitelka mateřské školy Hana
Dojčánová.
MŠ Zahrádka

14. - 15.11.2020
MDDr. Kadlecová Daniela
Teplická 1850/60A, Děčín
Tel. 412 531 330
17.11.2020
MDDr. Jan Fidler
Vokolkova 546, Děčín
Tel. 412 520 164
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích: 08:00 12:00 hod.
Na nejlepší malíře čekala zasloužená odměna; foto Jana Čiháková

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
12.11.2020 od 9.00 hod.

SVOZY BIOODPADU
10.11.2020 od 6.00 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY

ZUBNÍ POHOTOVOST
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 18.11.2020
8.00 – 16.30 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.

Poznáte mě? Hádej, kdo jsem!
Dobrý den. Dovolte mi, abych
se představil. Do Neufranzenthalu
čp. 18 jsme se s manželkou Franziskou, považte byla až z Prahy,
přistěhovali za prací. Já sám jsem
pocházel ze saského městečka
Frankenberg, které leží poblíž
Chemnitz. Teď ale k té práci. Nastoupil jsem do ﬁrmy GebrüderStolle&Söhne jako rytec předloh
pro potisk látek. Nechci se chlubit,
ale měl jsem docela renomé, takže
Josef Stolle o mě moc stál. Ve Varnsdorfu to tehdy vřelo, experimentovalo se s párou, různými druhy
materiálů, či novými výrobními
postupy. Stolle se věnoval především potisku látek. Za těch patnáct
let práce u něj jsem se dost dobře
seznámil s principy a postupy tiskařského podnikání, takže v roce
1827 jsem konečně založil vlastní tiskárnu látek. Stála v sousední
vesnici, která se tehdy jmenovala
Altwarnsdorf. Po několika letech
jsem se odhodlal k velkému kroku.
V Holandsku jsem koupil válcový
potiskovací stroj na bavlněné kartouny. Možná ho znáte, jmenuje se
perotina. Roku 1849 se podnik roz-

šířil o nového společníka, byl jím
můj syn Hermann. Koupili jsme
pozemky na břehu Mandavy, na
kterých vyrostla naše nová vila a
čtyři provozní budovy, ve kterých
poháněly perotinu, mandly, valchy
a apretační aparáty dva parní stroje. Pracovalo pro nás 130 dělníků.
Nebylo to úplně jednoduché. Můj
drahý syn Herman nasazení nevydržel. V necelých 47 letech mu
selhalo srdce. Vnuk byl ještě malý.
Podnik musela převzít jeho matka
Julie. Trošku jsem jí pomáhal, ale
bylo mi už úctyhodných 76 let.
Moje pozemská pouť se uzavřela
v roce 1870. To již podnik vedl zcela sám můj vnuk Hermann August.
Mé jméno je:
a. Karl August Dittrich
b. Franz Stolle
c. Karl August Jungmichl
Správná odpověď z minulého čísla: c. Johann Vinzenz Richter, junior (* 17. května 1788, Varnsdorf
- † 12. srpna 1853, Varnsdorf)
Muzeum Varnsdorf
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Ondřej Petr: Mé budoucí plány se nebudou týkat triatlonu
Varnsdorf
Ondřej Petr,
který prošel klubem Team Cyklotrener Varnsdorf a na kterého
stále dohlíží trenér Jan Novota, je známý především svými
úspěchy na triatlonovém poli.
Z těch největších je potřeba vypíchnout absolutní vítězství ČP
v XTERRA (terénní triatlon) a
také tituly mistra světa i Evropy
v XTERRA triatlonu v kategorii
20 – 24 let.
Od příští sezóny ale Petr mění
sportovní disciplínu. „Mé budoucí plány se nebudou týkat triatlonu. Minimálně jednu sezónu to
bude primárně silniční cyklistika,“
prozradil 23-letý rodák z České
Lípy.
Ondro, tak první otázka se
hned nabízí. Proč ta změna?
Svou roli hrálo více faktorů.
Hlavně vleklé zdravotní komplikace. Vlečou se se mnou od začátku.
Při větších tréninkových dávkách
v běhu se vždy projevily a negativně ovlivnily můj výkon. Moje obliba silniční cyklistiky je tak velká,
že se to víceméně projevilo v mém
tréninkovém plánu a závodním
programu. Nikdy jsem se netajil
tím, že mě to táhne na silnici. Při
mých výsledcích z triatlonu mě
okolnosti nutily zůstat u toho, co
mě baví a co mi jde. Silniční cyklistika byla vždy moje tajná láska.
Budete se tedy opravdu soustředit jenom na silniční cyklistiku? Nestřihnete si nějaký triatlonový závod?
Chci se soustředit opravdu jen
na cyklistiku. Takový je plán, dokud studuji a mám čas se tomu
naplno věnovat. Jsem připraven
tomu dávat maximum. Motivace
je opravdu veliká a já vím, že mě
neopustí. Nároky mám na svou
osobu velmi vysoké. Problémem
bude brzdit se v tréninku, abych
objem na kole nezvýšil moc rychle a nepřivodil si únavové zranění
nebo stagnaci výkonu. Kvůli nižším objemům z triatlonu je třeba
postupně zvyšovat zátěž a neudělat moc velký skok.
Jaký je z vašeho pohledu zatím
rok 2020?
Kvůli zdravotním komplikacím
jsem toho v triatlonu moc nestihl. Jediné, co bych vyzdvihl, byla
účast na mém oblíbeném závodu
XTERRA Krušnoman Most, kde

Ondřej Petr během závodu XTERRA; foto XTERRA

jsem skončil pátý. A ještě má premiéra na MČR v krátkém triatlonu, kde jsem si doběhl pro druhé
místo v kategorii K23. Během sezóny jsem samozřejmě objel pár
amatérských cyklistických závodů.
Letošní koronavirové dění notně nabouralo řadu sportovních
akcí po celém světě. Jak to bylo
u vás?
Nejhorší to bylo asi pro „eliťáky“, co chtěli vyrazit do zahraničí
na velké akce. Naštěstí se jeden
z největších závodů v terénním
triatlonu XTERRA Prachatice letos konal. Mezinárodní konkurence se tak sešla alespoň u nás.
Nakonec se zrychleně odjel i celý
Český pohár, díky tomu si terénní
triatlonisté přeci jen přišli na své.
Minimálně v Česku. Větší zásek do
kalendáře mi udělala má achillovka a kotník.
Na jaře jsme si „užívali“ karanténu, nyní je situace velmi
podobná. Jak se žije vám, jako
sportovci?
U mě se toho moc neměnilo.
Většinu tréninků šlo absolvovat
venku. Jen s plaváním v rybnících
jsem musel začít trochu dříve, než
u mě bylo zvykem. Ale člověk se
s tím popere (smích). Nejdříve
jsem uvítal posunutí začátku sezóny z důvodu dohnání restů, co
se týče výkonnosti k mé plné spokojenosti. Dlouho to, vzhledem

k dlouhodobým problémům s virem, nevydrželo.
Souhlasíte s vládními nařízeními, které defacto zastavila v Česku veškeré sportovní dění?
Osobně si netroufám soudit
rozhodnutí vlády, jelikož neznám
dopodrobna souvislosti a detaily, které se této situace týkají. To,
co vím, jsou informace z médií.
Z mého pohledu to pro mě není
dostatek informací. Proto rozhodnutí nechávám na odbornících,
kteří tomu mají rozumět a vláda
s nimi spolupracuje. Je to přeci jejich práce a snaží se pro nás dělat
to nejlepší.
Už jste prozradil, že další sezóna bude z vašeho pohledu probíhat na silničním kole. Co vás
tedy čeká?
Rád bych se zúčastnil všech pohárových závodů včetně republikového mistrovství v silniční cyklistice. Kdyby se poštěstilo něco
v zahraničí bude to vítaná zkušenost, ale to záleží na mém týmovém angažmá.
Pochopil jsem dobře, že zatím
nespadáte pod žádný tým?
Zatím je to v řešení, ale doufám,
že během příštích několika dnů
budu vědět na čem jsem.
Pracujete, nebo ještě studujete?
Zatím jsem student, díky mým
výsledkům a štědrým podporovatelům jsem zatím nemusel
řešit nějaký přivýdělek. Mám

díky tomu našetřeno do začátku mé cyklistické kariéry.
Pokud se neuchytím, nastane čas
hledání pracovních příležitostí.
Jsem připraven na všechny scénáře.
Vracíte se ještě do Varnsdorfu, kde jste působil a kde je stále
„váš“ trenér Jan Novota?
Většinu tréninkových záležitostí
řeším s mým trenérem Janem Novotou na elektronické bázi případně při tréninku, kdy jednou za čas
přijedu do Varnsdorfu.
Pojďme ještě na skok k triatlonu. Co patří mezi vaše největší
úspěchy?
Mezi mé největší úspěchy řadím tituly mistra světa i Evropy
v XTERRA triatlonu v kategorii 20
– 24 let. Pak také celkové vítězství v Českém poháru, či umístění
v top ten v elitní kategorii v závodech Světového poháru.
Vyberete nejlepší, a naopak
váš nejhorší sportovní zážitek?
Nejlepší určitě výhra titulu mistra světa. Nejhorší naopak bylo
MČR 2018, kde jsem byl po těsném souboji o druhé místo odsunut na celkové třetí místo bez
jediného důkazu. Tuto křivdu jsem
dlouho rozdýchával, jelikož to pro
mě byl důležitý závod. Dlouho
jsem pak přemýšlel, zda má vůbec
cenu závodit, když se mohou stávat takové věci.
Redakce
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Koronavirus poškodil i náš oddíl, říká předseda OST Varnsdorf
Varnsdorf Patří k nejlepším
oddílům silového trojboje v celé
republice. Základními kameny
klubu OST Varnsdorf jsou bratři
Dan a Jan Piankové, nebo skvělý
mladý silák Matěj Syrovátka.
I tady bude znát dopad koronavirové krize. „Největší ztráty vidíme v kulturistice, zaplacené licence, náročná příprava kluků, ovšem
bez jediné soutěže z původně pěti
naplánovaných,“ kroutil hlavou
předseda klubu Jan Pianka.
Honzo, pojďme nejprve čtenářům přiblížit, kdy vůbec vznikl
váš klub?
Oddíl byl pod původním názvem Oddíl silového trojboje
Varnsdorf, o.s. založen 28. března
2008. Transformací došlo časem
ke změně názvu, který nyní zní
OST Varnsdorf, z.s.
Kolik máte aktuálně členů?
Aktuálně má OST Varnsdorf,
z.s. sedm stálých členů v odvětví
silového trojboje. Ovšem vzhledem k rozšíření silového sportu v našem městě, došlo letos
k zakoupení licence také v oblasti
kulturistiky, kde máme další dva
členy.
Vy máte na kontě řadu velkých
úspěchů. Které patří v historii
klubu k těm největším?
Velkých úspěchů dosáhl oddíl
opravdu nespočet, hrozně těžko
se vybírá to nejlepší. Držíme celou řadu světových i evropských
rekordů, dále máme hromadu
vítězství v absolutním pořadí bez
ohledu na národní, či nadnárodní

Členové OST Varnsdorf během Extriﬁt Cupu; foto OST Varnsdorf

soutěže.
Jak si podle vás stojí silový
trojboj v konkurenci ostatních
sportů?
Silový trojboj podle mě získává
na popularitě. Je to vidět hlavně na členských základnách a na
vzniku dalších oddílů. Za zmínku
určitě stojí, že se každoročně objevuje na soutěžích stále více dorostenců a juniorů, což věští našemu
sportu jistě dobrou budoucnost.
Finance neodbytně patří
k fungování sportovních klubů.
U vás to nebude výjimka, že?
Finanční stránka oddílu patří jistě k těm lepším v rámci Česka, a to
vzhledem k funkčnímu dotačnímu
systému města Varnsdorf „Koncepce podpory sportu ve městě
Varnsdorf“. Využíváme možnosti nadstandardní reprezentace,
protože se pravidelně účastníme
řady nadnárodních šampionátů.
Tyto ﬁnance pokryjí většinu ná-

kladů spojených s licencí, a hlavně
s náklady na jednotlivé soutěže,
jako je cestovné, startovné, nebo
ubytování.
Pokud si dobře pamatuji, vy
a bratr Daniel jste kdysi sbírali
také parádní úspěchy. Můžeme
vás ještě vidět v akci?
Já a bratr Dan jsem zakladatelé oddílu. Zhruba po 12-ti letech
jsem se sportovně odmlčel, ovšem oddíl vedl nadále, s klukama
jezdil po soutěžích a více si osvojil
roli rozhodčího. Návrat v loňském
roce nevyšel, protože těsně před
mistrovstvím republiky jsem si
utrhl levý biceps, což se následně
řešilo chirurgickou cestou. Druhý
návrat, který se měl konat v listopadu, zase zhatil koronavirus.
V roce 2021 budeme soutěžit opět
v plné sestavě, jako za starých
časů.
Asi se shodneme, že Matěj Syrovátka, který patří do vašich řad,

je obrovským českým talentem.
Matěj Syrovátka je jeden z největších talentů, se kterým jsem
se setkal. Je čest mít takové lidi
v oddílu. Kromě vynikajících výsledků je Matěj také skvělý parťák
na trénincích. Budoucnost silových sportovců určuje hlavně jejich zdraví. Přesto se jeho výsledky
posouvají dál těžce. Já ale vidím,
že v jeho silách je další zlepšení
více než reálné. Poslední evropský
šampionát ukázal, že rezervy ještě
má.
Máte v klubu výrazně mladší
závodníky?
V současné době už nemáme
závodníky v dorosteneckých kategorií, nejmladší závodníci našeho
oddílu jsou již v juniorské kategorii. Máme skvělé zázemí v OST
Gym, kterou vlastní právě naši
členové. Všichni pocházíme právě
z tohoto ﬁtnesscentra a zcela určitě se časem objeví další závodník,
co náš tým omladí.
Koronavirus zasáhl všechny
sportovní kluby. Jak je to u vás?
Koronavirus, který letos poškodil sport globálně, zasáhl výrazně
i náš oddíl. Došlo ke zrušení celé
řady soutěží, naštěstí se povedlo
absolvovat mistrovství republiky
v benchpressu a mistrovství Evropy v silovém trojboji. Ovšem i
Evropa byla poškozena absencí
závodníků z některých zemí z důvodu karantény, či jiných omezení.
Bohužel, kulturistické soutěže byly
zrušeny absolutně všechny.
Redakce

Skvěle! Jiří Šusta se stal v Itálii nejmladším šampionem
stavil v Barceloně, kde se konal
první letošní závod mistrovství
Evropy divize Super 1600. Josef
Šusta se za volant vrátil po havárii v Sedlčanech. Vůz si před startem vyzkoušel při krátkém testu
v Bělé pod Bezdězem. V Barceloně
skončil v prvním závodě v semiﬁnálové jízdě za druhým českým

reprezentantem, Janem Černým,
na pátém místě. V tom druhém
se, i přes to, že dojel semiﬁnále
na čtvrtém místě (penalizaci dostal Marius Bermingrud, který
Šustu vytlačil těsně před cílem
z tratě) dostal do ﬁnále, kde obsadil
šesté místo.
„Ani s jedním ze dvou závodů
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nemohu být spokojen. Je na mě
vidět, že jsem téměř celou sezonu
nejezdil a nepřidala tomu ani havárie v Sedlčanech. Ke konci víkendu jsem se už cítil lépe, ve ﬁnále se
mi ovšem nepodařilo odstartovat
a udělal jsem také dost chyb,“přiznal Josef Šusta.
Redakce
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Itálie Je mu teprve patnáct
let, přesto je velkým talentem
českého motoristického sportu.
Varnsdorfský Jiří Šusta dokázal
v italské Maggioře vyhrát závod
mistrovství Zóny střední Evropy a navíc se stal mistrem Itálie
v divizi Super 1600.
Jeho starší bratr Josef se před-

