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Město pokračuje v zateplování panelových domů

Podmínky na hraničních přechodech se zlepšily

Varnsdorf     Zbylé dva ze 
tří dvanáctipatrových panelo-
vých domů nedaleko plavec-
kého bazénu čeká v letošním  
roce zateplení obvodového pláš-
tě včetně opravy střech a vstu-
pů.

Město zvelebí další část sídliště 
nedaleko plaveckého bazénu. Re-
konstrukce se v letošním roce do-
čkají poslední dva panelové domy 
v Křižíkově ulici (č. p. 2740, č. p. 
2741). Předání stavby proběhlo  
v polovině března a hotovo by 
mělo být do konce tohoto roku. 
Společnost TERMI s.r.o., jež zakáz-
ku pro město realizuje, v součas-
né době provádí montáž lešení na 
oba panelové domy. Hned poté 
začnou první stavební práce.

Předmětem zakázky je zatep-
lení obvodového pláště obou 
domů, oprava střech a úprava 
předních i zadních vstupů. Sta-
vební práce vyjdou bezmála na 
dvacet sedm milionů korun včet-
ně DPH. Varnsdorf navíc uspěl  
s žádostí o dotaci v Integrovaném 
regionálním operačním programu 
Ministerstva pro místní rozvoj, 
která pokryje téměř osm a půl mi-
lionu korun.

Jeden ze tří je hotový
Třetí panelový dům, jenž sto-

jí hned vedle v Edisonově ulici, 
prošel rekonstrukcí v polovi-
ně roku 2018. Tehdy stavební 
práce trvaly rok, neboť zho-
tovitel doplatil na nedostatek 
pracovních sil, materiálu. Další  
komplikace navíc způsobily pří-
rodní živly. V tu dobu se městem 

prohnaly dvě silné vichřice a po-
škodily i část stavebního materiá- 
lu.

V zateplování se bude pokra-
čovat

Další panelový dům, jenž je 
ve vlastnictví města a čeká ho 

v příštích letech rekonstruk-
ce, se nachází v ulici Kmocho-
va (č. p. 3023). V současné  
době se zatím připravuje projek-
tová dokumentace na zateplení 
obvodového pláště.

                                               Tomáš Secký

Panelové domy v Křižíkově ulici dostanou nový kabát, hotovo by mělo být ještě letos; foto Tomáš Secký

Varnsdorf       V pondělí  
30. března byly na všechny chrá-
něné hraniční přechody doveze-
ny karavany a autohomy, které 
sponzorsky bez úplaty zapůjčily 
firmy, které jinak tuto techniku 
komerčně zapůjčují. 

Na hraničním přechodu do Seif- 
hennersdorfu převzal vedoucí 
místního oddělení OO PČR Varns- 

dorf Kamil Nováček zcela nový 
autohome značky Citroen, ar-
máda na hraničním přechodu do 
Großschönau dostala dvounápra-
vový přívěs. Obě vozidla tak nahra-
dí přívěs, který městu Varnsdorfu 
bezplatně zapůjčili rybáři z Krásné 
Lípy. Společně s chemickými zá-
chody, které zajistila firma SaM, se 
tak sloužící příslušníci obou složek 

konečně dočkali kulturnějšího zá-
zemí. Obě vozidla mají topení na 
PB. Přípojku elektro bezplatně za-
jistily firmy SČVaK (čistička) a Travel 
FREE shop. Zapomenout nesmíme 
ani na příslušníky vietnamské ko-
munity, kteří na obou hraničních 
přechodech sponzorsky zajišťují 
pro příslušníky IZS drobné občer-
stvení.                              Jiří Sucharda
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Hasiči: V ulici Husova shořelo odstavené vozidlo

Z kamionu zmizela nafta, ze zahrady zase traktůrek a pila

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Varnsdorf       V době nou-
zového stavu ubylo do-
pravních nehod i výjezdů  
hasičů k požárům. V pondělí  
30. března však vyjížděli do ulice 
Husova.

Ke garážím v ulici Husova  
ve Varnsdorfu vyjeli profesionální  
i dobrovolní hasiči k nahlášenému 
požáru odstaveného osobního 
vozidla.

V době příjezdu hasičů automo-
bil hořel celý. Hasiči natáhli vodní 
proud a plameny uhasili. Zabránili 
tak rozšíření na blízkou garáž a vý-
robní halu.

Hasiči Varnsdorf

Ilustrační foto, Městská policie Varnsdorf; foto miw.cz

Odstavené vozidlo v plamenech hasiči uhasili během chvíle; foto miw.cz

29.2.2020 v 8:00 hod.

Bylo na služebnu Městské poli-
cie Varnsdorf telefonicky oznáme-
no občankou města, že již několik 
dní neviděla svého souseda. Dále 
uvedla, že má od jeho bytu klíče 
a počká až na místo dorazí hlídka 
městské policie. Vyslaní strážníci 
na místě zjistili, že pán je doma 
a se strážníky hovoří přes dveře, 
které však z důvodu svého zdra-
votního stavu nemůže otevřít. Na 
žádost hlídky byl vyrozuměn Ha-
sičský záchranný sbor i zdravot-
níci. Hasiči otevřeli byt přes okno 
a poté otevřeli i dveře bytu. Zde 
byl nalezen starší muž se zdravot-
ními problémy, kterého strážníci 
pomohli zdravotníkům naložit do 
sanitky. Ta ho odvezla k dalšímu 

ošetření do nemocnice v Děčíně.

3.3.2020 v 10:55 hod.
Od ostrahy marketu bylo ozná-

meno, že zadrželi zákazníka, který 
prošel pokladní čarou bez zapla-

cení zboží. Vyslaní strážníci na 
místě zjistili totožnost ženy, která 
je podezřelá z přestupku krádeže. 
Hlídka provedla lustraci osoby na 
Obvodním oddělení Policie ČR. 
V centrálním registru přestupků 

však bylo zjištěno, že žena byla 
již v minulosti několikrát řešena 
za obdobné přestupky, a z toho-
to důvodu jí byl udělen příkaz na 
pokutu ve výši 6 000 tisíc korun.

6.3.2020 ve 23:25 hod. 
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo telefonicky ozná-
meno z jedné restaurace v našem 
městě, že při úklidu prostor nalez-
la obsluha peněženku s německý-
mi doklady. Provedenou lustrací 
přes Obvodní oddělení Policie ČR 
nebylo zjištěno žádné odcizení 
ani ztráta dokladů. Strážníci měst-
ské policie poté sepsali úřední 
záznam a peněženka i s doklady 
byla předána na hranicích němec-
kým kolegům.                  Martin Špička

                                 velitel městské policie

Varnsdorf     Ani současná si-
tuace s koronavirem nezasta-
vila zloděje. Ve Varnsdorfu ne-
známý pachatel odcizil naftu,  
další zase traktůrek a pilu ze za-
hrady.

Přibližně 200 litrů nafty zmi-
zelo z nádrže kamionu zapar-

kovaného ve Varnsdorfu. Ne-
známý pachatel po násilném 
odstranění víčka ukradl pohonné 
hmoty v hodnotě asi šest tisíc 
korun, asi patnáctitisícovou ško-
du způsobil poškozením nádrže.  
Policisté případ prověřují pro 
podezření ze spáchání trest-

ných činů krádeže a poškození  
cizí věci.

Přes vyhlášený nouzový stav a 
značnou solidaritu mezi lidmi se 
stále najdou tací, kteří i v dneš-
ní době okradou jiného člověka. 
Policisté pátrají po neznámém 
zloději, který ve Varnsdorfu pře-

konal oplocení pozemku a ze 
zahradní chatky ukradl mini trak-
tůrek a motorovou pilu. Celko-
vá škoda byla vyčíslena na více  
jak 35 tisíc korun, policisté  
případ prověřují jako trestný čin 
krádeže.  

                                   por. Bc. Daniel Vítek
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Krizový štáb: Boj s koronavirem je pro všechny nový

Organizace zápisů do základních škol pro školní rok 2020/2021

Není nutno nezpívat: Varnsdorf děkoval lidem v první linii

Vážení spoluobčané,
řada z vás se na představitele 

měst a obcí v našem správním ob-
vodu obrací s dotazem, jak je to 
s počtem nakažených na našem 
území, nebo ještě lépe v jejich 
konkrétních obcích.

Rádi bychom vám sdělili po-
drobnější informace, ale na zá-
kladě rozhodnutí ústředního 
krizového štábu, s odůvodněním 
na minimalizaci možné paniky 
a případného „honu na čaro-
dějnice“, jsou nám každý den 
ráno hlášeny pouze statistiky  
k 18 hodině předchozího dne na 
úrovni okresu – tedy v našem 
případě na úrovni okresu Dě-
čín. Pokud jakákoliv obec nebo 
její starosta zveřejňuje cokoliv 
jiného, pak je to možné jedině  
z důvodu, že se nakažený občan 
na radnici sám přihlásí. Jiná mož-
nost legálního a ověřeného zjiště-
ní skutečně není.

Na všech radnicích ve výběžku 
se snažíme ve vzájemné spoluprá-
ci zajistit dostatek ochranných a 
desinfekčních prostředků pro naši 
nemocnici, lékaře, pečovatelské a 
sociální služby a ty nejohroženěj-
ší – tedy staré občany. Děkujeme 
i za pomoc, které se nám dostalo 
ze sousedního Libereckého kraje.

Během dne se snažíme získat 
co nejvíce informací, které vám 
co nejrychleji zveřejňujeme na 
našich webových stránkách nebo 
na facebookových profilech. Jsou 
to zejména změny vyhrazených 
hodin na nákupy pro důchodce, 
hodiny pro veřejnost na obec-
ních a dalších úřadech, informace  
o možném získání roušek či des-
infekce, otevírací doby v obecních 
a dalších službách apod. Jsme  
v denním kontaktu s policií, lé-
kaři, s orgány krizového řízení a 
hygieny a hasiči. Využíváme všech 
možných zdrojů na získání, co 

největšího množství potřebného 
materiálu.

Chtěli bychom vám všem 
poděkovat. Za to jak jste zod-
povědní, jak se chováte sami  
k sobě, ale i k sobě navzájem. Jak 
si pomáháte, jak nezištně zajiš-
ťujete pomoc i pro druhé. Chtěli 
bychom poděkovat lékařům, zá-
chranářům, policistům, vojákům 
a hasičům, ale také třeba proda-
vačkám, pošťákům, komunálním 
službám, nebo těm, kteří v ome-
zené míře vaří a dodávají nám 
teplá jídla – to všechno jsou ti,  
kteří stojí v první linii a kterým pa-
tří naše úcta.

Nejdůležitějším úkolem součas-
né doby je maximálně zabránit 
šíření koronaviru v našem měs-
tě, výběžku a okresu a jedinou 
cestou je přísné dodržování na-
řízených opatření. Tím myslíme 
maximální používání ochranné 
roušky a péče o plátěné roušky, 

používání jednorázových ruka-
vic a jednorázových kapesníků, 
dodržování maximálního počtu 
dvou osob ve veřejném prostoru 
a v neposlední řadě omezení vol-
ného pobytu mimo naše bydliště. 
Máme omezená svoje lidská a ob-
čanská práva a nikomu z nás se to 
nelíbí. Ale jsme přesvědčeni, že je 
to skutečně jediná cesta, jak udr-
žet nákazu v minimální míře a jak 
se zachránit.

Boj s koronavirem je pro všech-
ny naprosto nový a každý se s ním 
vypořádává po svém. To vidíte 
a slyšíte dnes a denně v televizi, 
novinách i rozhlasu. Co platilo 
včera, již dnes neplatí, nebo platí  
v jiné verzi. Co z toho bylo správ-
né nebo špatné ukáže až čas. 
Proto vás ještě jednou žádáme, 
respektujme veškeré zákazy a 
nařízení a nepodceňujme součas-
nou situaci.
   Za krizový štáb ORP Varnsdorf Jiří Sucharda

Varnsdorf       Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
vydalo v souvislosti s mimořád-
nými opatřeními vlády k ochra-
ně obyvatelstva v souvislosti  
s koronavirem a onemocně-
ním COVID-19 opatření k orga-
nizaci zápisů k povinné školní  
docházce pro školní rok 
2020/2021. Zápisy proběhnou  
v dubnu bez osobní přítomnosti 
dětí ve škole.

Termín zápisů do základních 
škol zřizovaných městem Varns- 

dorf bude probíhat ve dnech  
28. dubna od 8.00 do 11.00 hodin 
a 29. dubna od 14.00 do 17.00 
hodin.

Možnost podání žádosti: do 
datové schránky školy, e-mai-
lem s uznávaným elektronickým 
podpisem, poštou, osobní po-
dání. Osobní podání žádostí: 
28.04.2020 (8.00 – 11.00 hodin), 
29.04.2020 (14.00 – 17.00 ho-
din). Náležitosti žádosti: jméno a 
příjmení dítěte, datum narození, 
místo trvalého pobytu, označení 

správního orgánu (konkrétní ZŠ), 
kopie rodného listu, podpis oso-
by, která podává žádost + jméno a 
příjmení zástupce (rodiče), místo 
trvalého pobytu tohoto zástupce.

V případě podání žádos-
ti jinou formou než osobní pak  
v termínu období zápisů: 01.04. 
– 30.04.2020. Formulář žádosti 
najdete na webové stránce pří-
slušné školy.

Zápis bude prováděn v těchto 
základních školách

Základní škola a Mateřská škola 

Varnsdorf, Bratislavská 994 (www.
zsms-bratislavska.cz)

Interaktivní základní škola Varns- 
dorf, Karlova 1700 (www.izskar-
lovka.cz)

Základní škola Varnsdorf, ná-
městí E. Beneše 469 (www.zs-na-
mesti.eu)

Základní škola Varnsdorf, Ediso-
nova 2821 (www.zsedisonova.cz)

Základní škola Varnsdorf, Vý-
chodní 1602 (www.zsvychodni.
cz)

Tomáš Secký

Varnsdorf         Lidé v celém 
Česku měli ve středu 25. břez-
na po obědě možnost zpěvem 
písně Není nutno vyjádřit po-
děkování a podporu všem lidem  
v první linii – lékařům, ses-
třičkám, lékárníkům, hasičům, 
policistům, vojákům, řidičům, 

lidem v obchodech a dalším.
Organizátoři ze spolku Piá-

na na ulici vyzvali lidi, aby se na 
chvíli zastavili, případně vzali do 
ruky hudební nástroj a společně 
zazpívali. K této akci se připojil i 
Varnsdorf, který píseň Není nutno  
od Zdeňka Svěráka pustil v daný 

čas prostřednictvím městského 
rozhlasu.

„Vyjádřili jsme poděkování a 
podporu všem, kteří v této neleh-
ké době bojují proti koronaviru. 
Je to pro všechny náročné. Zpěv 
vykouzlil nejednomu z nás úsměv 
na tváři a odlehčil od neustálého 

stresu,“ řekl starosta Roland So-
lloch.

Inspirací pro organizátory 
akce Není nutno nezpívat! byly 
další evropské země. V Itálii si 
zpívali sousedé na balkónech,  
ve Španělsku zase policisté zpívali 
v ulicích.            Tomáš Secký
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Osoby samostatně výdělečně činné mohou žádat o „ošetřovné“

Slovo starosty města Varnsdorf

Mateřské školy zřizované městem jsou zatím zavřené

Varnsdorf      Osobám sa-
mostatně výdělečně činným 
(OSVČ), které musí v souvislosti  
s karanténou zůstat doma s dí-
tětem nebo hendikepovaným 
člověkem a nemohou podni-
kat, pomůže stát. Při splnění 
stanovených podmínek budou 
moci dostávat dotaci, obdobu 
ošetřovného. A to ze speciál-
ního programu, který schválila  
vláda. Pomoc bude vyplácet Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu 
(MPO).     

„Ošetřovné“ pro OSVČ je for-
mou dotace, kterou MPO ope-
rativně připravilo v reakci na 
pandemii koronaviru. Žádat o ni 
mohou ty OSVČ, které vykonávají 
samostatnou výdělečnou činnost 

jako hlavní, tedy nemají jiný zdroj 
příjmů (například ze zaměstná-
ní, z důchodu apod.). Současně  
v aktuální karanténě v souvislosti  
s pandemií koronaviru pečují  
o dítě do 13 let (přičemž spodní 
věková hranice není určena) nebo 
se starají o osobu závislou alespoň 
ve stupni I.

OSVČ bude vyplňovat a posílat 
k rozhodnutí MPO žádost o do-
taci spolu s čestným prohlášením 
přímo Ministerstvu průmyslu a 
obchodu. Pokud bude „ošetřov-
né“ souviset s péčí o dítě, které 
chodí do školy, bude třeba přilo-
žit (stejně jako je to u ošetřovné-
ho u zaměstnanců, které vyplácí 
Česká správa sociálního zabezpe-
čení) také potvrzení o tom, že je 

škola kvůli pandemii koronaviru 
uzavřená. Podobně bude třeba  
v případě péče o hendikepova-
ného člověka, doložit potvrzení  
o uzavření zařízení sociálních služeb.  
V obou případech není nutný ori-
ginál, stačí fotka či sken z mobilní-
ho telefonu.  

O dotaci se bude aktuálně 
žádat za kalendářní měsíc bře-
zen 2020 od 1. dubna 2020 do  
30. dubna 2020. Nárok na ni, 
při splnění výše uvedených pod-
mínek, začíná 12. března 2020, 
tedy od okamžiku, kdy musel být 
v České republice v souvislosti s 
pandemií koronaviru vyhlášen  
nouzový stav. OSVČ v žádosti vždy 
označí dny, za které dotaci poža-
duje.

 „424 korun za každý den péče 
o dítě či hendikepovaného člo-
věka mohou dostávat OSVČ po 
dobu, co v kontextu s pande-
mií koronaviru platí karanténa. 
Informace jsou k dispozici na  
adrese www.mpo.cz/osetrovneo-
svc. Finanční podpora se bude vy-
plácet zpětně, tedy za uplynulý ka-
lendářní měsíc. OSVČ  budou moci  
žádat prostřednictvím inteligent-
ního on-line formuláře z počítače, 
mobilu i tabletu,“ říká vicepremiér 
a ministr průmyslu a obchodu Ka-
rel Havlíček.

Více informací o podání žá-
dosti, včetně formulářů a jejich 
doručení naleznete na webu Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu  
www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Varnsdorf        Město od úterý 
24. března 2020 uzavřelo mateř-
ské školy, jejichž je zřizovatelem. 
Celkem se jedná o osm zařízení. 
Důvodem je nulová docházka 
dětí.

„Mateřské školy jsme chtěli ne-

chat v provozu co nejdéle a pomoct 
tak pracujícím rodičům, kteří nema-
jí hlídání. Z důvodu nulové docházky 
jsme ale nuceni školky zavřít,“ řekl 
starosta města Roland Solloch.

Pro zaměstnance integrované-
ho záchranného systému, tedy 

Milí spoluobčané, přátelé,
když jsem na začátku ledna za-

sedl do křesla starosty města, ne-
tušil jsem, že se během následu-
jících měsíců náš svět, republika, 
město tzv. „přepne do nouzového 
režimu“. A všechno bude jinak. 
Najednou se objeví „cosi“, co na-
prosto změní náš způsob života. 
Zhatí naše plány a zkomplikuje 
naši budoucnost.  Na začátku řá-
dění koronaviru jsme si mysleli a 
doufali, že tato epidemie je pouze 
krátkodobý „blackout“. Porucha 
obvyklého chodu společnosti, 
kterou tak nějak přečkáme, a 
poté se všechno vrátí do starých 
kolejí. Bohužel nevrátí. Změní 
se spousta věcí. Změní se třeba 
i člověk – doufám, že k lepšímu. 
Jisté náznaky lidské solidarity a 
empatie jsme snad všichni pocítili  

i v našem městě.
Neskutečně rychle zareagovaly 

naše ženy na nedostatek roušek 
a začaly šít. Velký obdiv a dík, šijí 
zdarma už několik týdnů. Další 
dobrovolníci nezůstali pozadu. 
Skauti nabídli pomoc s roznáš-
kou jídla pro seniory a distribucí 
informačních letáků. Další ob-
čané ochotně nabídli jakoukoliv 
pomoc, včetně té finanční. Všem 
mnohokrát děkujeme. Vážíme si 
každého malého činu, i toho ma-
lého, který nám třeba zůstal skryt. 
Jako poděkování všem, kteří  
v této situaci nezištně pomáhají, 
jsme symbolicky zazpívali v rámci 
celostátní akce. 

Na sociálních sítích najednou 
přestal nešvar, nenávistné útoky a 
napadání. Umíme se stát v obdo-
bí nouze lidmi, kteří myslí nejen 

hasiče, policisty a záchranáře, 
ale i zdravotníky a pracovníky 
v sociálních službách je v MŠ Praž-
ská (ulice Pražská 2812) zajištěno 
hlídání dětí.

Pokud budou pracující rodi-
če potřebovat zajistit vzdělávání  

v mateřské škole, nechť se obrá-
tí na oddělení školství, kultury a 
tělovýchovy – tel. 417 545 141.  
To poté vyhodnotí celkovou potře-
bu rodičů a rozhodne o případném 
znovuotevření mateřských škol.

                Tomáš Secký

na sebe, ale i na ty ostatní. Kéž by 
nám to vydrželo co nejdéle. Toto 
číslo Hlasu severu se dostává do 
vašich domovů právě v době, kdy 
začínají Velikonoce. Svátky jara, 
vzkříšení, nového života. Přede-
vším jsou to však svátky naděje. 

Naděje, že život zvítězí nad bo-
lestí, nemocemi a smrtí. Naděje, 
že se my i okolní svět dokážeme 
změnit, a to k lepšímu. 

To nám všem lidem dobré vůle 
ze srdce přeji. Krásné Velikonoce!

                        Váš starosta Roland Solloch
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Z historie: Záhadný dům nedaleko centra…

Dům dětí a mládeže pomáhá, aktivně šije roušky 

Varnsdorf     Už od dob mého 
příchodu do města, prvních pro-
cházek a následných jízd s ko-
čárkem po malebných uličkách, 
jsem nedaleko Elitky narazil na 
malý rodinný dům, tedy spíše 
menší rodinnou vilku. Samotný 
objekt v Pletařské ulici (dříve 
Bankovní – Bankgasse), posta-
vený patrně v modernistickém 
slohu, by asi sám o sobě nebyl 
až tak zajímavý až na tu hlavní 
záhadu. A tou je nápis na čelní 
straně domu. 

Na levé straně od vchodu je po-
měrně velký nápis, pod ním zají-
mavý symbol a ještě níže nějaké 
otvory. Jenže ten nápis vlastně je 
a není. Text totiž někdo v nezná-
mé době velmi pečlivě odstranil 
(odsekal) a tak na zašlé fasádě 
zůstaly pouze hrubé obrysy po 
písmenkách a nepoškozený sym-
bol. A tím symbolem je šesticípá 
hvězda. A tak jistě chápete, že co-
koliv neznámé a nevysvětlitelné 
je zajímavé a záhadné. Od prvních 
chvil jsem se snažil ve spolupráci  
s muzeem, s kruhem přátel a 
městem zjistit, co to bylo za nápis, 
že musel být odstraněn a co tedy 
vlastně v domě původně bylo. 
Nikde však žádná zmínka, ani 
současní vlastníci nic nevěděli (a 
to také sami pátrali). Prostě nikde 
nic. A že se těch myšlenek hlavou 
honilo! Byl ten nápis odstraněn 
po vzniku československé republi-
ky, protože byl v rozporu se záko-
nem na ochranu republiky, nebo 
až za vzniku protektorátu, proto-

že byl majitel židovského původu 
(napovídala by šesticípá hvězda), 
nebo přežil válku a byl odstraněn 
jen proto, že byl německý a nové-
mu majiteli objektu se prostě jen 
nelíbil? Postupně jsme vyloučili 
protektorát, protože hvězda není 
Davidova (tedy židovská) a pokud 
by byla, byla by odstraněna pře-
devším ta hvězda a nikoliv jenom 
text. A tak plynul čas a já na záha-
du postupně zapomínal. Až vloni 
v září, kdy se přímo před domem 
natáčela jedna ze scén nového fil-
mu, a my měli zázemí na zahradě 
domu, mě to zase znovu nabu-
dilo v nutkání tu záhadu vyřešit. 
Znovu jsem tedy navštívil archiv 
stavebního úřadu, prohrabával 

se v dokumentech a stavebních 
plánech domu, ale i okolních 
staveb, až jsem konečně narazil 
na výkres, který záhadu objas-
nil. To rozluštění je v podstatě 
tak prozaické, že mě trošku zkla-
malo, ale na druhou stranu jsem  
rád, že je další městská záhada 
rozluštěna.

V domě č. p. 2084 sídlil stavitel. 
Svůj ateliér měl na konci zahra-
dy v malém zahradním domku, 
který později přestavěl a zvětšil. 
A pro potřeby a blaho své rodi-
ny, ale také jako svou referenční 
stavbu si postavil dům u silnice, 
na jehož přední straně se skvěl 
nápis – Baukanzlei, Anton Hüb-
ner, Baumeister, Spezialunterne-

hmen für Parkettböden. To také 
odpovídá inzerátu v místním 
adresáři z roku 1941, kde text 
ještě doplnil - Anton Hübner, Ar-
chitekt und Baumeister, Warn-
sdorf, Tel. 143, Baugeschäft für 
hoch-und. Tiefbau, spezialität: 
Trockenlegung feuchter Mauer,  
Spezialunternehmen für Par-
kettböden, Sperrplatten. Ve vol-
ném překladu se tedy jednalo  
o stavební kancelář pana Antona 
Hübnera, stavitele a specialistu 
na drenáže vlhkých stěn a parke-
tové podlahy.

Komu a kdy se nápis nelíbil, se 
již asi nedozvíme, ale jsem rád, že 
už víme, co znamenal.

              Jiří Sucharda

Dům s číslem popisným 2084 stojí v Pletařské ulici nedaleko Elite; foto archiv Jiřího Suchardy

Varnsdorf      Také Domu dětí 
a mládeže (DDM) se dotklo 
vyhlášení nouzového stavu a 
mimořádná opatření, na zákla-
dě kterých v polovině března 
musel přerušit svou činnost.  
Ze dne na den tak byly až do 
odvolání zrušeny všechny  
kroužky, plánované akce a další 
aktivity. 

Už nyní je jasné, že se v ob-
vyklém termínu neuskuteční na-
příklad Čarodějnický park, Den 
dětské radosti, Den pro maminky, 
Velikonoční tvoření nebo vystou-
pení pro rodiče v divadle. „Je nám 
to velice líto, na přípravě řady akcí 

jsme už pracovali a těšili se na 
ně. Některé se pokusíme přesu-
nout na jiný termín, na jiných se 
pravděpodobně sejdeme zase až 
příští rok,“ uvedla ředitelka DDM 
Marcela Louková. Co se týká let-
ní činnosti, ta zatím zrušena ne-
byla. Na příměstské tábory, jed-
nodenní akce i pobytový tábor 
MASH se pedagogové i nadále  
připravují a prozatím počítají  
s tím, že proběhnou v plánova-
ných termínech. 

A co vlastně pracovníci dělají, 
když je DDM uzavřen? Nezahálejí 
a od prvních dnů mimořádných 
opatření se snaží pomáhat. Když 

se roušky teprve začínaly nosit a 
jejich nositelé byli často terčem 
posměchu, zapojili se do osvěty a 
na jejich podporu pro město vyro-
bily dvě stě placek (např. se zná-
mým heslem moje rouška chrání 
tebe, tvoje rouška chrání mě). Od 
té doby také roušky aktivně šijí, 
už vyrobili a poskytli veřejnosti 
a potřebným stovky kusů. Mate-
riál pořizují převážně z vlastních 
zdrojů nebo od dárců. A až došijí 
roušky, kromě přípravy letní čin-
nosti se chystají na vylepšování 
prostředí DDM, výrobu učebních 
pomůcek či plánování činnosti a 
přípravu akcí na příští školní rok. 

„Nikdo v tuto chvíli neví, jak 
dlouho bude současná situace 
trvat. Jsme ale optimisté a věří-
me, že se ještě v tomto školním 
roce s dětmi zase sejdeme. Jsme 
připraveni okamžitě pokračovat 
tam, kde jsme byli nuceni skončit,“ 
říká Marcela Louková. „Na přelo-
mu května a června chceme jako 
obvykle zahájit nábor do kroužků 
na školní rok 2020/2021 a už nyní 
plánujeme, jaké novinky nabídne-
me. Všem zájemcům proto dopo-
ručujeme sledovat naše webové a 
facebookové stránky, kde budeme 
o všem informovat.“ dodala.

                          Barbora Hájková
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

Společnost 14/2018Společnost, inzerce 7/2020

VZPOMÍNKA BLAHOPŘÁNÍ

Dne 12. dub-
na uplynou 2 roky 
od úmrtí pana  
Františka Borovičky. 
Stále vzpomínají 
manželka a synové  

s rodinami.

Dne 30. břez-
na 2020 oslavila 
krásných 80 let 
v plné síle paní  
Irena Červinková. 
Ještě jednou vše 

nejlepší přejí syn Jaroslav, dcera Vra-
tislava s rodinami, a hlavně všechna 
její vnoučata a všichni nejmilejší 
přátelé.

Svozy bioodpadu
14.4.2019 od 6.00 hod.

SVOZY BIOODPADU

Svozy pytlového tříděného odpadu
16.4.2020 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

SBĚRNÝ DVŮR TS
Sběrný dvůr v ulici Svatoplu-
ka Čecha 1277 ve Varnsdorfu 
je od 27. března 2020 až do 
odvolání pro veřejnost uza-
vřen. Zájemci si mohou ob-
jednat přistavení kontejneru 
za symbolických 100 korun u 
spo-lečnosti Technické služby 
Varnsdorf s.r.o. nebo u EKO 
servis Varnsdorf a.s. Zbylé ná-
klady ve výši 700 korun za vás 
uhradí město Varnsdorf.

Technické služby města Varns- 
dorf s.r.o. - tel.: 412 372 576

EKO servis Varnsdorf a.s. -  
tel.: 493 645 749

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

10. - 11. 4.2020   
MUDr. Charvát Pavel  
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588

12. - 13. 4.2020   
MUDr. Charvát Tomáš  
U Přívozu 18/4, Děčín III  
Tel. 412 511 619

18. - 19.4.2020   
MUDr. Křemenová Alena   
Sokolská 129, Děčín IX  
Tel. 412 544 539

 
 

ZUBNÍ POHOTOVOST

Úmrtí v únoru

Věra Kozáková  85 let
Věra Vašíčková  79 let
Milan Kettner  49 let
Andrea Vöröšová  46 let
Drahomíra Bartošová  84 let
Jiřina Saidlová  77 let
Ladislav Petrányi  79 let
Anna Paulová  72 let
Johana Štolbová  93 let
Miroslav Polák  92 let
Jana Janáčková  81 let
Dietmar Schilling  75 let
Jiří Lupoměský  72 let
Zdenka Černohlávková  69 let

ÚMRTÍ
Společnost Quick Bus ruší 

autobusovou linku

Provoz autobusové linky 
Rumburk – Česká Lípa – Praha 
(č. 510901) pozastavuje spo-
lečnost Quick Bus a.s. v sou-
vislosti s koronavirem.

Poznáte mě? Hádej, kdo jsem!

Varnsdorf      Seznamte se 
hravou formou s významnými a 
zajímavými osobnostmi Varns- 
dorfu.

Narodil jsem se v Rumburku  
v roce 1847. Po ukončení obecné 
školy jsem studoval gymnázium 
v Litoměřicích. Tíživá finanční si-
tuace mě donutila školu před-
časně ukončit a poohlédnout se 
po nějakém výdělku. U Pfeifera  
v Rumburku jsem prodával knihy 
a věnoval se tiskařskému řemeslu. 

V roce 1872 jsem přišel do 
Varnsdorfu, kde jsem převzal tis-
kárnu a nakladatelství vydávající 
starokatolické noviny Abwehr. 
Můj společenský status pomalu 
rostl. Brzy jsem se stal obecním 
zastupitelem a městským radním, 
až konečně v roce 1901 jsem byl 
zvolen starostou města. Spolu s 
mými kolegy jsme se zasloužili 
o jeho rozvoj. V době mého úřa-
dování se začaly regulovat břehy 
Mandavy, rozestavěla se budova 

gymnázia, rozšířilo se náměstí a 
začaly se systematicky budovat 
chodníky podél ulic. Byl jsem na-
dšený příznivec tělocvičného hnutí 
a idejí jeho zakladatele Friedricha 
Ludwiga Jahna. 

Všimněte si, že můj oblek zdobí 
spolkový odznak. Ženatý jsem byl 
dvakrát. Poprvé s Annou Hesseo-
vou z Rumburku, se kterou jsme 
měli syna Roberta, který po mně 
převzal i tiskařskou a nakladatel-
skou firmu a dvě dcery.  Podruhé 
jsem se oženil se sestrou podnika-
tele Arnolda Fröhlicha Louisou. 

Mé jméno je:

a. Johann Gruss
b. Eduard Strache
c. Philip Morris

Správnou odpověď naleznete  
v dalším čísle Hlasu severu.

                             Josef Rybánský

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

Výplata? Zatím jí normálně dostáváme, říká kapitán FK Varnsdorf

Matěj Syrovátka: Přišel jsem o závody na Slovensku, je to škoda

Varnsdorf       Sportovci po celé 
republice díky nařízením vlády 
ohledně nebezpečí šíření koro-
naviru strádají. Nemohou na zá-
pasy, turnaje, závody. Nemohou 
společně trénovat. Mohou jen 
čekat, kdy se situace zlepší. 

Týká se to i sportovců ve Varns- 
dorfu. Matěj Syrovátka, talento-
vaný silový trojbojař z OST Varns- 
dorf, je z celé situace opravdu 
špatný. „Je opravdu těžké, když 
nemůžeme nic dělat. Zvláště to, 
v čem jsme nejlepší,“ posteskl si 
v rozhovoru.

Matěji, hádám, že už jste při-
šel o nějaké odložené závody. Je 
to pravda? 

Přišel jsem o veškeré závody do 

konce června. Bylo to Mistrovství 
republiky v benchpressu, Mistrov-
ství republiky v trojboji a Mistrov-
ství Evropy v trojboji, které mělo 
být na Slovensku. Po červnu se 
pak uvidí, co bude dál.

Jak trénujete? Posilovny jsou 
zavřené. Můžete cvičit doma? 

Momentálně netrénuji vůbec. 
Doufám, že si alespoň moje tělo 
lehce odpočine. Ale nebudu cho-
dit okolo horké kaše, já bych raději 
pořád trénoval. 

Můžete prozradit, jaké závody 
byste mohl letos absolvovat? 

Doufám, že mě letos na podzim 
čeká mistrovství světa. Nebo Čes-
ký pohár. Pak je tam také Mistrov-
ství republiky v mrtvém tahu. A 

pak také dalších pár „pohárovek“.
A doufáte, že to stihnete? 
Pokud budou, tak je určitě stih-

nu. Věřím, že se na ně dokážu kva-
litně připravit. 

Hrozí, že hranice budou velmi 
dlouho uzavřené. Vy jste měl zá-
vody i v zahraničí, je to pravda? 

Měl jsem mít závody na Sloven-
sku. Myslím si, že byly hned tři.  
A ty se prostě nekonají. Například 
to zmíněné mistrovství Evropy. 
Co na to říct? Je to opravdu velká 
škoda. 

Myslíte si, že opatření, které 
vydala česká vláda, jsou správ-
ná? 

Těžko říct. Mně se třeba nemusí 
líbit nic z toho, co se děje. Ale nic  

s tím neudělám. Asi je to prostě 
tak, jak to má být. 

Jak trávíte karanténu, když 
člověk vlastně nemůže skoro 
chodit ven? 

Karanténa je pro mě osobně do-
slova děsná. Žádný příjem, veške-
rá omezení. Chodí se maximálně 
na zahradu, nebo do lesa na pro-
cházku. Ale problémy má spousta 
lidí, nic s tím neuděláme. 

Pro sportovce, kteří jsou zvyklí 
na pohyb každý den, je to ob-
zvláště těžké, co? 

Je opravdu těžké, když nemů-
žeme nic dělat. Zvláště to, v čem 
jsme nejlepší. Pro mě osobně je 
celá tahle situace prostě nic moc. 
Je to vlastně špatné.             Redakce

Varnsdorf     Na jaře odehráli 
jediný zápas. Letošní druholi-
govou premiéru na domácím 
hřišti už ale nestihli. Fotbalisté 
Varnsdorfu ještě stále neví, zda 
se FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA do-
hraje. Druholigová soutěž má za-
tím odklad.

Hráči se musí udržovat v kon-
dici, ale nesmí spolu trénovat. 
Poměrně zvláštní situace. „Je to 
nepříjemné. První zápas jsme pro-
hráli a teď je dlouhá pauza. Je to 
těžké, když nevíte, co bude,“ vy-
světlil varnsdorfský fotbalista Pav-
lo Rudnytskyy.

Jak jste přijali fakt, že po prv-
ním jarním zápase přišel díky 
vládě odklad dalšího programu 
druhé ligy?

Přijali jsme to prostě tak, jak to 
je. Jsou teď daleko důležitější věci, 
než fotbal. Jde o zdraví lidí, to je 
na prvním místě. Fotbal teď pros-
tě musí jít stranou. 

Věříte, že se letošní sezóna 
druhé ligy ještě stihne dohrát? 

Teoreticky by to asi ještě šlo 
dohrát. Ale všechno se bude  
odvíjet od toho, jaká bude v re-
publice situace. Těžko to teď od-
hadnout. 

Nemůžete trénovat pohro-
madě, máte tréninkový plán.  

Jak vypadá? 
Samozřejmě jsme dostali indivi-

duální plán, který musíme všichni 
dodržovat. Je tam nějaké běhání, 
posilování. Je potřeba se udržovat 
v kondici, kdyby se druhá liga ještě 
rozběhla. 

Dostáváte výplatu? Nebo 
máte s klubem nějakou dohodu? 

Výplatu zatím normálně dostá-
váme. S klubem žádnou jinou do-
hodu nemáme. 

Co děláte v době karantény? 
Snažím se udržovat v kondi-

ci. Dopoledne si udělám něja-

ký trénink, pak už většinu času 
trávím v domácím prostředí.  
Teď ani nejde dělat moc jiných 
věcí. 

Vy jste absolvovali zimní pří-
pravu a stihli odehrát jeden jarní 
zápas. Ten jste navíc v Chrudimi 
prohráli 2:5.

To vůbec není nic příjemného. 
Navíc, když se nám ten zápas  
v Chrudimi vůbec nepovedl. A teď 
je zase pauza, u které ani nevím, 
jak dlouho bude trvat. Prostě ta-
ková divná situace. 

Dokázal byste si představit, že 

by se druhá liga nedohrála a vý-
sledky se anulovaly? 

Je to určitě jedna z variant. Já 
osobně věřím, že se celá situace 
bude zlepšovat a všechno prostě 
dobře dopadne. 

Jste nějak v kontaktu se spolu-
hráči? 

Máme založenou skupinu na 
WhatsAppu (pozn. redakce – mo-
bilní aplikace na komunikaci), kde 
mezi sebou komunikujeme. Takže 
mám přehled, jak se mají ostatní 
kluci. 

Jsou hráči na sebe nyní opatr-
nější?

Všichni mají díky médiím 
dost informací, jak se má člo-
věk chovat. Je to na každém. 
Každý je strůjcem svého štěstí.  
Ale každý by se měl chovat ma-
ximálně zodpovědné vůči všem i 
sobě. 

Redakce

Pavlo Rudnytskyy

přezdívka: Rudňa

záložník

13.07.1988

170 cm

Pavlo Rudnytskyy obléká dres Varnsdorfu již desátý rok; foto archiv
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Jakub Schilling: Ještě jsem si neuvědomil, že je konec…

Sezóna volejbalového „Béčka“ je předčasně u konce

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 70

Varnsdorf  Celý basketbalo-
vý klub TJ Slovan Varnsdorf má 
kvůli koronaviru předčasně po 
sezóně. Od týmu mužů, hrající 
Severočeskou ligu, až po nej-
menší basketbalové naděje. 

Jak celou situaci vidí hrající 
asistent A týmu a trenér kate-
gorie U13 Jakub Schilling? „S 
pozice hráče je to hodně div-
né, ale spíš z důvodu chtíče hrát 
basketbal a dělat to, co člověka  
naplňuje a baví,“ přiznal v rozho-
voru. 

Jakube, jak jste přijali nejprve 
odklad a následné zrušení bas-
ketbalových soutěží? 

Ještě si to ani tak moc neuvě-
domuji, že je pro letošní sezónu 
konec. Je ale důležité respektovat 
tato opatření. Myslím si, že to byl 
od vlády a následně České federa-
ce basketbalu rozumný krok. Z mé 
pozice hráče a trenéra kategorie 
U13 mě to velmi mrzí, protože 
letošní sezóna byla jak z pohledu 
mládeže, tak z pohledu mužů, cel-
kem úspěšná.

Všechno šlo strašně rychle – 
nejprve omezení počtu diváků, 
pak hra bez diváků, pak odklad a 
nakonec předčasný konec. 

Všechno se to odehrálo v jed-
nom týdnu, ve kterém nás čekalo 
s muži soutěžní utkání. V první po-
lovině týdne se za dva dny rozhod-
lo nejenom o zrušení diváků, ale 
následně i o utkání a tréninku ve 
všech věkových kategoriích. Bylo 
to hektické, ale jak už jsem říkal, 
rozumné opatření. 

Vy jste kromě mužů museli 
pozastavit činnost mladších ka-
tegorií. Jak to přijaly samotné 
děti? 

U mladších hráčů panoval 
i velký smutek, protože jsme 

měli celkem dobrou sezónu a 
dost se vyhrávalo. Bohužel se 
nedalo nic dělat a nezbylo, než 
přijmout veškerá opatření. Mo-
mentálně pracujeme na všech 
možných sociálních sítích s hrá-
či, kde jim je pravidelně zasílána  
dávka tréninkové jednotky,  
kterou by měli plnit doma v karan-
téně. 

Může mít předčasné ukončení 
sezóny nějaký dopad na samot-
ný basketbal ve Varnsdorfu? 

Myslím si, že ne. Všichni v klubu 
preferujeme jedno heslo – vrátí-
me se silnější. 

Hádám, že jste ani nestihli díky 
sledu událostí rozlučku s koncem 
sezóny, je to tak? 

Rozlučka samozřejmě na zákla-
dě této situace s epidemií nebyla. 
Až se situace uklidní a pevně vě-
řím, že to bude co nejdříve, rozluč-
ku uspořádáme.

Je hodně divné, skončit sezónu 
dříve? Když ještě nejsou odehrá-
ny všechny zápasy?

Z pozice hráče je to hodně div-
né. Spíše z důvodu chtíče hrát bas-
ketbal a dělat to, co člověka napl-
ňuje a baví. Z pozice trenéra mě to 
spíše mrzí. Pro letošní sezónu jsem 
se dostal do kategorie U13 a velmi 
mě bavila práce s týmem. S kole-
gou trenérem Novotným a celým 
týmem jsme měli bilanci 22 výher 
a 4 porážky. Beru to za velmi so-
lidní výsledek už jen proto, že tato 

kategorie hraje teprve druhou 
soutěžní sezónu a někteří hráči 
vůbec první. 

Výsledky soutěže se anulova-
ly? 

Ano. Výsledky oblastních soutě-
ží mužů, žen a minižactva, stejně 
tak Nadregionální ligy žákyň a 
kadetek, jsou zrušeny a výsledky 
anulovány.

Jak trávíte vy čas karantény? 
Zatím to prožívám v režimu re-

generace. Měl jsem problém se 
zraněním a tak tomu dávám klid. 
Teď už je na čase abych zase začal 
něco dělat (smích).  Jak z pozice 
hráče, tak trenéra se musím při-
pravit na další sezónu. 

Redakce

Varnsdorf      Nečekané událos-
ti, které se v posledních dnech 
dějí, zasáhly i ženský volejbalový 
tým TJ Slovan Varnsdorf B. 

S ohledem na tyto událos-
ti byl Český volejbalový svaz 
nucen ukončit veškeré soutě-
že, a tedy i tu naší krajskou, ve  
které jsme měly odehrát ještě dvě 
kola.

Sezónu 2019/2020 jsme na-

startovaly soustředěním v Novém 
Městě pod Smrkem, které jsme si 
i přes náročný program velice uži-
ly a možná právě i díky tomu se 
nám začátek soutěže velice vyda-
řil. Po konci podzimní části jsme 
byly v tabulce na 4. místě.

Po vánočních svátcích a vydaře-
ném vánočním turnaji jsme začaly 
hned trénovat, protože na konci 
ledna už nás čekal první zápas jar-

ní části soutěže. Jarní část pro nás, 
bohužel už skoro tradičně, bývá 
těžší. Nevyhrály jsme tolik zápasů, 
jako na podzim, ačkoliv jsme se 
moc snažily. 

Po součtu bodů za celou soutěž 
máme nakonec bramboru (ro-
zuměj 4. místo), ale my to stejně 
oslavíme, jako kdybychom vy-
hrály ligu. Děkujeme všem, kteří 
nás podporovali, mysleli na nás i 

v nepříznivých dobách, trénin-
kovým spoluhráčům, soupeřům, 
spravedlivým rozhodčím a trpěli-
vým partnerům. Teď se budeme 
připravovat na další rok, už nám 
zbývá zlepšit jen fyzickou zdat-
nost, servis, příjem, nahrávku a 
útok. Děkujeme, my jsme si to 
užily!

Tým ženského volejbalu 
TJ Slovan Varnsdorf B

Jakub Schilling (v bílém dresu) v zápase proti BC Slaný; foto archiv


