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Do výkopu spadl pracovní stroj, začal unikat plyn
Varnsdorf
V Kollárově ulici
musely zasahovat dvě hasičské
jednotky poté, co do výkopu
spadl pracovní stroj a porušil
plynové vedení, ze kterého začal
unikat plyn. Evakuováno bylo
osm lidí.
Krátce po poledni v pondělí
6. dubna 2020 došlo v ulici Kollárova ve Varnsdorfu při výkopových pracích k pádu pracovního
stroje (dumperu) do výkopu.
Stroj spadl přímo na plynovou
trubku, kterou poškodil a začal
z ní unikat plyn. Na místo ústecké
operační středisko vyslalo nejprve
profesionální hasiče z Varnsdorfu,
velitel zásahu si následně povolal
také varnsdorfské dobrovolné hasiče.
Plynaři, kteří k události vyjeli, provedli zaškrcení poškozeného potrubí a následně Pracovní stroj spadl do výkopu a porušil plynové vedení; foto miw.cz
zbývalo jen pracovní stroj vytáhnout zpět na vozovku. Z Děčína byl odvolán – dumper byl vyproštěn
„Ulice byla uzavřena. Přívod plnu lidí,“ uvedl mluvčí hasičů Lukáš
Hasiči Varnsdorf, redakce
povolán jeřáb, který byl ale cestou pomocí dalších pracovních strojů. byl uzavřen. Evakuováno bylo osm Marvan.

Nadace ČEZ: Město získalo 50 tisíc na boj proti COVID-19
Varnsdorf
Město získalo
od Nadace ČEZ finanční podporu
ve výši 50 tisíc korun v grantovém řízení Krizová pomoc 2020.
Jedním ze subjektů, které se
rozhodly v nouzovém stavu pomáhat, je i Nadace ČEZ. Na boj
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s COVID-19 nabízí městům, ale
i dalším subjektům, částku až 50
tisíc korun. Vedení města Varnsdorf se tak rozhodlo podat žádost.
Celý proces probíhá pouze elektronicky a je neuvěřitelně rychlý.
Prakticky obratem přišla informace o registraci žádosti. Za další
dvě hodiny pak informace, že je
žádost v pořádku. Ještě během
téhož dne byla žádost schválena a

následující den byly finanční prostředky na účtu města.
Za získané finanční prostředky
město pořídí výkonné ionizační
přístroje, kterými bude vybavena městská policie, dobrovolní
hasiči, městská knihovna a městský úřad. Ionizační přístroje totiž
umí nejen provést dezinfekci samotných prostor, ale také rychlé ošetření ochranných pomů-

cek, zásahových a ochranných
oděvů a také vozidel. Za zbytek
finančních prostředků budou
nakoupeny ochranné pomůcky
pro domy s pečovatelskou službou a pracovníky, kteří jsou v tzv.
první linii.
Město Varnsdorf tímto děkuje
Nadaci ČEZ za finanční podporu
v boji proti COVID-19.
		

Tomáš Secký

Z nákladních aut zmizela nafta za desítky tisíc
Varnsdorf
Policisté pátrají
po neznámém pachateli, který ve
Varnsdorfu vnikl do areálu staveniště, kde z nádrží dvou zaparkovaných nákladních aut odcizil
naftu.
Zmizelo asi 380 litrů pohonných
hmot, celková škoda byla vyčíslena

na více jak 15 tisíc korun včetně
škody vzniklé poškozením nádrží. Policisté případ prověřují jako
trestný čin krádeže.
Pohonné hmoty zmizely také z
nákladního vozidla zaparkovaného
v Horním Podluží, kde neznámý
pachatel odstranil víčko a z nádrže

odčerpal asi 350 litrů nafty. Škoda
byla vyčíslena na necelých devět
tisíc korun, policisté se budou zabývat i verzí, že by mohl mít krádeže na svědomí stejný pachatel,
kterému s ohledem na nouzový
stav hrozí v případě dopadení až
osmileté vězení. por. Bc. Daniel Vítek
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K požáru bývalé slévárny vyjely čtyři hasičské jednotky
Varnsdorf
K nahlášenému
dýmu z budovy bývalé slévárny
vyjeli ve čtvrtek 9. dubna 2020
krátce před 14. hodinou profesionální i dobrovolní hasiči z Varnsdorfu do ulice Mladoboleslavská. Ještě, než hasiči stihli dojet
na místo, objevily se viditelné
plameny a okolí zahalil hustý
černý kouř.
Přístupovou cestu do budovy
hasiči již dobře znají, tentokrát na
ně ale čekalo překvapení. Hořelo
vlevo i vpravo. Vlevo pneumatiky uvnitř budovy, vpravo odpad
ve sklepení.
Vzhledem k rozsahu požáru
byly na místo vyslány také dobrovolné jednotky z Dolního Podluží
a Rumburku, jejich pomoc ale nakonec nebyla potřeba. Plameny
se podařilo zvládnout varnsdorfským hasičům.
Vzhledem k tomu, že hořelo na
dvou místech, nepřipadá v úvahu, K dalšímu požáru v bývalé slévárně vyjížděly čtyři hasičské jednotky; foto miw.cz
že by plameny ve sklepě zažehlo
hřející sluníčko.
osoba. Hasiči proto během chví- sičům, proto jsou aktuální zásahy
le zahájili vyprošťování osoby „komplikovanější“ o nutnost pouVážná nehoda na Studánce
pomocí hydraulických nástrojů. žívat ochranné prostředky – tedy
V pátek v podvečer 3. dubna Zraněného člověka dostali ven roušky, respirátory a další.
2020 vyjížděla varnsdorfská pro- během necelé čtvrthodiny od nafesionální jednotka k vážné neho- hlášení události.
Požár chaty v ulici Myslivecká
dě na silnici vedoucí na Studánku.
Dále se o pacienta starali zdraV pondělí 6. dubna 2020
Osobní automobil vyjel mimo vo- votníci, nejprve v sanitce, pak ve v noci se Varnsdorfem sirény
zovku, kde narazil do pevné pře- vrtulníku. Ten přiletěl z Liberce. rozezněly podruhé. V ulici Mykážky a zdemolovaný skončil na Hasičům na místě pomáhali také slivecká hořela chatka. V době
střeše.
státní policisté, příčinu dopravní příjezdu prvního zásahového voZ vozidla se v době příjezdu nehody pak zjišťovali dopravní zidla hořel celý objekt. Hasiči na
hasičů kouřilo, ale nehořelo. policisté.
likvidaci nasadili jeden vodní
Uvnitř byla zraněná zaklíněná
A koronavir se nevyhýbá ani ha- proud, po příjezdu dobrovolné

jednotky byl natažen další proud.
Do půlnoci byly plameny zlikvidovány.
Tradiční požár trávy
Tradiční požár louky v ulici Školní ve Varnsdorfu je každoročním
potvrzením toho, že jaro je tady.
Plameny byly zlikvidovány dvěma vodními proudy, nikdo nebyl
zraněn, škoda nevznikla. Vyjížděli
jak varnsdorfští profesionální, tak
dobrovolní hasiči.
Hasiči Varnsdorf

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
12.3.2020 v 16:00 hod.
Bylo na služebnu městské policie přes linku 156 telefonicky
oznámeno vedoucí marketu, že
po jejich prodejně pobíhá štěně
vlčáka a skáče po lidech. Na místo
byla vyslána hlídka městské policie, která psa odchytla a převezla
do záchytného kotce na stanici. Jednalo se o fenku cca 3 až 5
měsíců starou bez čipu (ověřeno
strážníky čtečkou na čipy) a tetování. Fotografie nalezené feny
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byla po dobu tří dnů umístěna na
Facebooku a webových stránkách
města. Poté byla strážníky přepravena do Útulku pro ztracená zvířata v Děčíně.
15.3.2020 v 11:25 hod.
Bylo od ostrahy marketu oznámeno, že zadrželi zákazníky,
kteří prošli pokladní čarou bez
zaplacení zboží. Vyslaní strážníci
na místě zajistili dvě ženy, které jsou podezřelé z přestupku

krádeže. Hlídka provedla lustraci osob na Obvodním oddělení
Policie ČR. V centrálním registru
přestupků však bylo zjištěno, že
jedna žena již byla v minulosti
několikrát řešena za obdobné
přestupky. Z tohoto důvodu jí byl udělen příkaz na pokutu ve výši 5000 korun.
U druhé ženy se recidiva nezjistila, tudíž byla řešena
příkazem na pokutu ve výši 2000
korun.

16.3.2020 v 15:40 hod.
Se na služebnu dostavil občan našeho města a odevzdal nález černé kožené pánské peněženky s doklady. Po
zjištění majitele a následné lustraci přes Obvodní oddělení policie
ČR se na služebnu dostavil
majitel peněženky a své věci si
proti podpisu úředního záznamu
převzal.
Martin Špička
velitel městské policie

Zprávy

8/2020
14/2019

Roland Solloch: Liberecký kraj pomáhal i našim obcím
Varnsdorf
V době karantény a nouzového stavu odpovídal
starosta města Roland Solloch
na několik otázek Děčínskému
Deníku.
Co je v současnosti největším
problémem ve vaší obci?
Nejsou ochranné, gumové rukavice. Ostatních ochranných
pomůcek je docela dost. Poté, co
na začátku epidemie byl tak trochu chaos a stát „zaspal“, tak se
teď dostáváme do fáze, kdy distribuce pomůcek probíhá rychle
a účinně. Druhá věc, která nesouvisí s koronavirem a která začíná

být problémem ve městě, je opět
dodržování rychlosti na místních
komunikacích. Po opravě silnice
v Karlově ulici, kde se položil nový
asfaltový povrch, si tam naši řidiči udělali „závodní dráhu“. Asi
v brzké době se do Varnsdorfu
opět vrátí měřící zařízení.
Koho byste u vás rád pochválil
či ocenil?
Moc chválím všechny občany, kteří se během jednoho dne
po vyhlášení nouzového stavu
zapojili do šití roušek. Ve svých
volných chvílích, zadarmo, nezištně. Moc jim za to děkuji. Je

vidět, že se v době nouze umíme
dát dohromady a nemyslíme jen
na sebe. Děkuji skupině dobrovolníků, kteří se starají o naše
seniory a rozvážejí potřebné věci.
Nakonec velký dík vietnamské komunitě, která přispěla šitím roušek a finančním darem, za který
jsme koupili další materiál na šití
roušek.
Co pro vás dělá kraj, případně
naše vláda? Jak hodnotíte jejich
aktivity?
Tato situace jak pro stát, tak
pro kraj a obec je naprosté novum. Nemáme zkušenosti s tak

velkým počtem nemocných, nakažených a lidí v karanténě. Proto
možná tak trochu omlouvám stát,
popřípadě kraj, že na začátku byl
chaos a nedostatek všeho. To, co
mě ale mrzí, je to, že sousední
Liberecký kraj se dokázal velmi
rychle zorganizovat, a dokonce
pomáhal i našim obcím (poznámka redakce – dodal obcím ve Šluknovském výběžku dezinfekci). Patří jim za to poděkování. A myslím
si, že i ostatní starostové ve svých
městech a obcích jsou lidé na
svých místech.
		
Deník

Město ruší pálení čarodějnic i městské slavnosti
Varnsdorf S ohledem na trvající riziko nákazy koronavirem a
vyhlášený nouzový stav ruší Varnsdorf tradiční pálení čarodějnic,
místo něj obyvatelům nabídne
ohňostroj. Ruší se také městské
slavnosti, které měly proběhnout
v polovině června.
Poslední dubnový den tradičně
patří pálení čarodějnic. Zapálené
vatry a slavnosti spojené s Filipo-

jakubskou nocí letos ale neproběhnou. Ne v tom rozsahu, jak jsme
všichni zvyklí. Město pro své občany chystá alespoň ohňostroj, který
byl každoročně součástí oslav. Ohňostroj se bude odpalovat z louky
pod vodárnou v ulici Polní (nebo z
louky pod vysílačem v ulici Raisova
- v době uzávěrky HS se o odpališti
jednalo), ve 21:45 hod. ve čtvrtek
30. dubna 2020. „Žádáme občany,

aby na odpalovací místo nechodili.
Zvolili jsme jeden z místních kopců právě proto, aby byl ohňostroj
dobře vidět z většiny míst,“ vysvětluje starosta města Roland Solloch.
Vedení města zároveň zrušilo
městské slavnosti, které měly proběhnout v termínu od 19. do 20.
června 2020. Hlavním trhákem letošních slavností měl být Miroslav
Žbirka. „Zdraví je pro nás prioritou

a na slavnosti vždy chodilo několik
tisíc lidí, to nemůžeme riskovat.
Navíc nevíme, jak se situace bude
vyvíjet. Je více než pravděpodobné, že budou povolené maximálně
akce jen malého rozsahu s několika
lidmi,“ dodal Solloch.
Nejbližší městskou akcí budou
nejspíš až podzimní Svatomartinské oslavy a rozsvícení vánočního
stromu.
Tomáš Secký

Organizace zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021
Varnsdorf
Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády vydalo opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2020/2021.
Zápisy do mateřských škol budou probíhat bez přítomnosti dětí
a zákonných zástupců od 2. do
14. května 2020. Každému dítěti
bude přiděleno registrační číslo.
Registračním číslem uchazeče
bude číslo za lomítkem rodného čísla + iniciály jména (příklad
2334JN). V pátek 29. května 2020
zveřejní ředitelka mateřské školy
seznam přijatých dětí pod registračním číslem na webových stránkách mateřské školy.
Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání:

Potřebné dokumenty (žádost,
čestné prohlášení) je možné si
stáhnout a vytisknout z webových
stránek mateřských škol i z webových stránek města Varnsdorf,
v nutných případech vyzvednout
v tištěné podobě na MěÚ Varnsdorf (vstupní hala).
Do obálky je nutné vložit tyto
dokumenty s podpisem zákonného zástupce: Čitelně vyplněnou žádost, doložení řádného
očkování dítěte, v případě možnosti – potvrzení přímo na žádosti o očkování dítěte, nebo doloží
kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení o řádném očkování
dítěte, kopii rodného listu dítěte,
kopii doporučení PPP či SPC –
pokud dítě bylo již vyšetřeno ve
školském poradenském zařízení,
u cizinců platnost potvrzení o po-

volení k trvalému pobytu (delší
než 90 dní).
Všechny písemnosti vložte do
obálky označené „ZÁPIS DO MŠ“
a doručte jedním z možných způsobů: Vhozením všech požadovaných dokumentů do poštovní
schránky dané mateřské školy –
UPŘEDNOSTŇUJEME, do datové
schránky školy (každá škola má
svou datovou schránku zveřejněnou na svých webových stránkách), e-mailem s uznávaným
elektronickým podpisem (nelze
jen poslat prostý email, email naleznete na webových stránkách
mateřských škol), poštou.
V nezbytně nutném případě:
Osobní podání dne 14.5.2020.
V případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné organizovat příjem

žádostí tak, aby nedošlo k vyšší
koncentraci a k vyššímu pohybu
osob v prostorách školy, proto si
zákonný zástupce nejpozději dne
13.5.2020 do 16 hodin telefonicky sjedná čas osobního setkání
s ředitelkou dané mateřské školy.
Místo trvalého pobytu dítěte
ověří ředitelka MŠ na městském
úřadě, který vede evidenci obyvatel. Podmínkou přijetí dítěte
do MŠ je podle § 50 zákona o
ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním,
nebo mít doklad, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné
předškolní vzdělávání.
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Jak jsme plnili sliby voličům
Varnsdorf
V současné
době, kdy většina z nás žije
v obavě, jak se dál bude vyvíjet
pandemie koronaviru, je možná vhodné obrátit pozornost a
zamyslet se i nad jinými věcmi.
Třeba nad tím, co se kolem nás
děje a co se změnilo. Nemyslím
tím celkovou náladu ve společnosti, která přičiněním pražských politiků je rozdělena a ani
problém celkového ohrožení nevede k sjednocení lidí. Mám na
mysli především dění ve Varnsdorfu, kdy někteří současní
představitelé města negují vše,
co se v poslední době ve městě
udělalo.
Vždy jsem byl přesvědčený, že
za člověka mluví hodnoty vytvořené jeho prací a nikoli plané řeči
či spekulativní články. Nikdy jsem
se nesnížil k tomu, abych nekorektním a vypočítavým způsobem
hodnotil práci předchozích vedení města. Dnes se bohužel mění
názory na charakterové vybavení
a serióznost vyjadřování osob působících ve veřejném prostoru.
Vrcholem byl anonymní článek
v č. 6/2020 Hlasu severu, kdy
„někdo“ za Radu města Varnsdorf
při hodnocení její dvouměsíční činnosti uvádí, že vše, co bylo
dřívějším vedením uděláno, bylo
nekoncepční, chaotické, netransparentní, nedodržující stanovené
předpisy a pravidla a tím ohrožující hospodaření města. Jeho
přístup svědčí o tom, že sám není
schopen přijít s vlastní strategií
rozvoje města a tak volí jednodušší cestu k zviditelnění. Negovat a
zpochybnit vše, co se udělalo. Koneckonců, anonym má cenu sběrného papíru a nebýt poznámky,
že píše za Radu města Varnsdorf,
vůbec bych se o něm nezmiňoval.
Tak tedy jaká byla vizevítěze
voleb před 5 lety? Co jsme slíbili
našim voličům a co jsme z toho
realizovali? O tom bych chtěl tímto článkem informovat varnsdorfskou veřejnost.
Našim hlavním cílem a hlasitým
požadavkem veřejnosti bylo nastartování rozvoje města po jeho

dlouhodobé stagnaci. Bylo zřejmé, že se nemůže jednat o jednu
velkou investici za volební období, která zcela vyčerpá městské
finance, jak to bylo předchozím
zvykem, ale o vytvoření souboru
investičních záměrů, ke kterým
se budou vyhledávat příslušné
dotační tituly a rozhýbat práce
i na menších investičních akcích,
hlavně na opravách zanedbaného majetku města. K tomuto
postupu jsme vedli řadu diskuzí
s laickou i odbornou veřejností,
přijímali jejch náměty, hodnotili
jejich společenské opodstatnění
a vymezovali podmínky jejich případné realizace.
Nepochybuji o tom, že jsme
byli v našich aktivitách úspěšní a
že se nám to z velké části podařilo. Varnsdorf nastartoval nový
rozvoj a postupně mění svoji tvář.
Není to jen naše proklamace.
Ukázal nám to bezprecedentní
výsledek komunálních voleb a
potvrzují nám to osobně mnozí
naši občané i pravidelní návštěvníci města. Z dřívějšího hodnocení, že se u nás zastavil čas, dnes
hovoří o výrazných změnách
k lepšímu. Diskutovali jsme to
často při debatách se seniory
v klubu Pohádka či při pravidelných setkáních s jubilanty v prostorách městského úřadu, která jsme
zavedli a která mě vždy pozitivně
nabíjela.
Rozvoji města napomohla
úspěšná dotační politika. V posledních 4 letech jsme získali cca
100 mil. Kč na rozvojové investiční
akce. Připomeňme některé již dokončené, které by se bez dotační
podpory jen těžko uskutečnily.
K nim patří například autobusový
terminál, zastřešení zimního stadionu s výměnou chladící technologie, zateplení a rekonstrukce
střechy „lékařského“ domu v Lesní ulici, revitalizace rybníků Gerhus, a další drobnější akce. Podařilo se nám získat další dotační
peníze na výstavbu nové moderní školky (cca 60 mil) a nového
sběrného dvoru (cca 20 mil). Tyto
akce jsou již projektově připrave-

ny a s realizací by se mělo začít již
v letošním roce.
Úspěšnou dotační politikou
vznikl v městském rozpočtu prostor pro zařazení dalších investičních akcí, hrazených z vlastních
zdrojů. Zmíním jen několik z nich.
Zahájili jsme rekonstrukci Evangelického kostela (tzv. Červený kostel) a Hrádku, kde nám finančně
pomáhá částečně i Ústecký kraj.
Postupně provádíme opravy
veškerých školských zařízení, vybudovali jsme nová víceúčelová
hřiště u ZŠ, zahájili celkovou revitalizaci sídliště Západní, modernizovali veřejné osvětlení, opravujeme chodníky a komunikace,
navyšujeme kapacitu parkovacích míst, zateplujeme panelové
domy. Vytvořili jsme nová sportoviště pro veřejnost ve sportovním
centru u sportovní haly, výrazně
se zlepšilo okolí rekreačního rybníku, kde znovu vznikla oddechová zóna nejen pro obyvatele
Varnsdorfu. Masivně se investuje
do rekonstrukce budovy nemocnice, ve které se nám bohužel
nepodařilo poskytnout nevyužité
prostory Krajské zdravotní, a.s.
a tím zlepšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče. Prosadili jsme
však nákup nového zubařského
křesla a zřízení stomatologické
ordinace v prostorách polikliniky
a tím motivovat příchod nového
stomatologa.
Naši občané nejvíce kritizovali
neutěšený stav náměstí, vlakového nádraží a Hrádku. I tady jsme
se výrazně posunuli kupředu. Na
opravách Hrádku se průběžně
pracuje a nyní se upravuje prováděcí dokumentace pro celkovou
rekonstrukci. Vznikne zde znovu
výletní restaurace s dostatečnou
kapacitou pro pořádání společenských akcí. Ve spolupráci se
SŽDC se nám podařilo alespoň
částečně rekonstruovat vlakové
nádraží o 7 let dříve, než bylo naplánováno. Na celkovou změnu
náměstí může dojít v dohledné
době. Je zpracována studie, která byla projednána s veřejností
a nyní je na řadě vypracování

prováděcí dokumentace. S rekonstrukcí je reálné začít již
v příštím roce. Všechny stavební
akce, které v tuto chvíli ve městě
probíhají i ty které teprve čekají
na zahájení, připravilo minulé vedení města.
Velmi stručně se vrátím k problematice měření rychlosti. Po
regulaci na městských vozovkách
volali občané mnoho let. Variantu nájmu jsme zvolili z důvodu
nulových finančních a personálních nákladů a tím i minimalizaci
rizika finančních ztrát po realizaci. Zcela zásadní bylo, aby systém
„uměl“ zpracovávat i neukázněné zahraniční řidiče. Netvrdím,
že některé související věci jsme
nemohli řešit lépe. Zásadně však
odmítám tvrzení, že jsme městu
způsobili finanční ztráty v řádu
desítek milionů. I když prioritou nebyl výnos pro město, ale
zklidnění dopravy, do městského
rozpočtu nateklo cca 50 mil. Kč.
Správní řízení, jejichž výtěžnost
je, pro množství nezaplacených
pokut a některé aktivisty nabádající k neplacení, problematická,
spadají do kompetence Odboru
správních agend. Je to orgán státní správy a samospráva nemá
právo do jeho činnosti zasahovat.
Mohu však potvrdit, že správní
řízení byla postoupena na kraj,
který potvrdil správnost udělení
sankce za nedodržování rychlosti
v měřených úsecích.
Naše hnutí dnes nemá možnost
rozhodovat o postupu realizace
zahájených a připravených akcí
ani o pokračování v přípravě nových investic a jejich financování.
Přesto doufáme a budeme rádi,
když nové vedení města převezme odpovědnost a bude pokračovat v nastoleném rozvoji. Jsme
připraveni poskytnout potřebnou
součinnost a splnit svůj závazek
vůči občanům Varnsdorfu.
Našim občanům touto cestou
přeji hodně trpělivosti a duševní
pohody v boji proti korovinarovému nebezpečí a hlavně opravdu
hodně zdraví nám všem.
Ing. Stanislav Horáček, zastupitel města
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Martin Švarc: Rozvezli jsme přes sto litrů dezinfekce
Varnsdorf
V situaci, která
není milá asi pro nikoho z nás,
musíme hledat alternativy k trávení času ve svých domácnostech. Náš život je nyní protkaný
a okleštěný mnoha povinnostmi
a nařízeními.
Musíme si zvykat na situaci, kterou známe možná tak z nějakého
filmu či knihy sci-fi žánru. Častokrát si někteří z nás posteskli, že
nic nestíhají, že nemají na nic čas
a nyní jsme dostali „příležitost“
k tomu, všechny své resty dohonit. Jelikož je to pro nás naprosto
nová skutečnost, na kterou si teprve zvykáme a není lehké se v ní
orientovat, je pro duševní hygienu důležité najít si to správné rozptýlení a dát co nejméně prostoru
strachu a obavám.
Na celou tuto situaci pohotově
reagoval i tým Lidové zahrady ve
Varnsdorfu, který se svým nápadem online přenosů určitě pomohl rozveselit nejednu domácnost.
U toho ale neskončili. Rozhodli se
zmobilizovat své síly a nabídnout
pomoc místním. Jak? Na to jsme
se zeptali zástupce týmu z Lidové
zahrady Martina Švarce.
V současné době je situace
opravdu nelehká, jelikož zakazuje všechny hromadné akce. Jak
toto období zvládáte?
V tyto dny je to pro všechny těžké. Spousta podniků je v ohrožení

a bez nadsázky bojují o přežití.
U nás to není jinak. Snažíme se
minimalizovat dopad současné situace a také se chceme co nejlépe
připravit na dobu po skončení mimořádných opatření. Na druhou
stranu je to ideální příležitost dodělat vše, co se dlouho odkládalo.
Pracujeme tedy na tom, aby se
u nás lidem líbilo třeba zase o trochu víc. Doufáme, že nám alespoň
částečně pomůže stát a hlavně,
že k nám naši zákazníci zase rádi
přijdou, až to všechno pomine. Těšíme se na ně, na všechny.
Jaké akce musely být zrušeny?
Stihly se všechny naplánované
plesy?
Jsme moc rádi, že mohly proběhnout všechny maturitní plesy. Nestihli jsme pouze plánovaný Sousedský ples (propojení s obcemi
Seifhennersdorf a Großschönau)
a Skautský ples, který už má ale
svůj podzimní termín. Sezóna
plesů byla jinak skvělá a my za
ni děkujeme všem maturantům,
firmám i všem návštěvníkům. Kromě zmíněných dvou plesů jsme
bohužel museli zrušit Oldies-Retro
párty, dále jednu akci, jejíž téma
mělo být překvapením, tradiční
WitchParty, a také neproběhne
v květnovém termínu ani druhý
ročník FightNight, na kterou jsme
se moc těšili. Zrušeno muselo být
bohužel i několik dětských před-

stavení a koncert Báry Basikové.
Snad to vše vyjde v druhé polovině roku.
Zároveň jste přišli s nabídkou
online koncertů. Jak nápad vznikl a jaké koncerty již proběhly?
Tento nápad vznikl ze dvou
důvodů. Začali nám rychle chybět lidi, nebo alespoň interakce
s nimi, a také jsme se chtěli pokusit všechny alespoň trochu potěšit a přivést na jiné myšlenky.
První online přenášenou akcí byla
naše oblíbená Oldies párty. Bylo
nám líto, že nemůže proběhnout
obvyklým způsobem, a ještě více
líto by nám bylo, kdyby neproběhla vůbec. Skvělá byla reakce lidí
z týmu, kteří se na našich akcích
podílejí. Všichni včetně hlavní
hvězdy Miloše Kostlána byli nápadem nadšeni a byli ochotni věnovat čas a energii jen proto, aby
to třeba někoho pobavilo a aby
Lidovka žila.
Za to bych jim chtěl všem moc
poděkovat. Protože se nám online
streamování docela zalíbilo, a protože cokoliv je lepší než nic, přenášeli jsme další sobotu z Lidovky live koncert místní kapely The
PIX. Pozvání na v pořadí třetí live
stream přijal i skvělý varnsdorfský
muzikant Vláďa Málek. Vzhledem
k prodlužující se neveselé situaci
chystáme další přenosy, kterými
bychom chtěli lidi pobavit. Snad

už jich nebude potřeba tolik.
Rozhodli jste se zapojit i do
pomáhání místním. Jakým způsobem?
Inspirovali nás lidé, kteří začali
nezištně pomáhat všem, kteří to
potřebovali. Bylo hezké vidět kolik
jich v našem městě je. Chtěli jsme
také přiložit ruku k dílu. A aby měl
příležitost pomoci opravdu každý,napadlo nás využít náš dosah a
nabídli jsme možnost přispívat na
transparentní účet (nejen) během
našich online přenosů. K našemu
velkému překvapení se to setkalo
s velkým ohlasem. Při naší Online-Oldies jsme pořád běhali mezi
pódiem a kanceláří a nadšeně aktualizovali stav konta. To bylo moc
hezký.
Jak to pokračovalo?
Přemýšleli jsme, jak nejlépe použít vybrané peníze. Protože se šití
roušek už věnovala v našem okolí
spousta šikovných a obětavých
lidí a také proto, že jsme zjistili,
že nikdo z nás nikdy nepřišil ani
knoflík, rozhodli jsme se pustit do
něčeho, co je nám bližší – práce
s alkoholem, tedy příprava dezinfekce. Připravili a rozvezli jsme už
přes sto litrů dezinfekce, ochranné rukavice, velké množství látek
a dalšího materiálu na roušky.
To vše díky těm, kteří přispěli na
náš transparentní účet. Děkujeme
Vám!
Barbora Hájková

Varnsdorfská škola se zapojila do výroby roušek
Varnsdorf
V minulých
dnech se dílna oboru Fashion
design na Vyšší odborné a
střední škole ve Varnsdorfu
změnila na výrobnu textilních
roušek. Ušilo se zhruba kolem
dvou tisíc.
Roušky tam šijí zaměstnanci školy, učitelé, vychovatelé a
ruku k dílu přiložil i ředitel Petr
Kotulič. Ústecký kraj dodal dokonce nanomateriál, ze kterého
šijí zaměstnanci školy filtry do
roušek. Část hotových roušek si

převzal kraj zejména do domovů seniorů, zhruba 130 se jich
našilo pro Nemocnici Varnsdorf
a pár jich putovalo do místních zdravotnických zařízení.
V příštích dnech by se měly šít
roušky pro žáky školy.
Velké díky patří zejména zaměstnancům školy a učitelům,
kteří pomáhají šít roušky, aniž by
s tím měli nějaké zkušenosti.
Marie Kucerová, VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb
Do šití roušek se zapojili zaměstnanci školy; foto Marie Kucerová

a cestovního ruchu Varnsdorf
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Společnost, inzerce
Zprávy
Společnost
VZPOMÍNKA

Stálou vzpomínku na naše rodiče
Ingrid a Josefa Jančekovi věnují
děti Josef, Jan a Dagmar. Kdo jste je
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 10. dubna to
bylo 10 let, co nás
navždy opustil pan
Jan Šišulák. S láskou stále vzpomíná
manželka Emílie a
děti a vnoučata s rodinami.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
30.4.2020 od 9.00 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Pečovatelky Dana Maščuchová,
Helena Paulová a obyvatelé domu
s pečovatelskou službou v kasarnách,
děkují paní Jiřině Rokosové-Hafnerové, Lence Dudek, Haně Hanzalové, Jolaně Holubářové, Daně
Turkové, Anděle Malinové, Vendule
Bourkové a Aleně Boháčkové za bezplatné a rychlé ušití roušek. Všem patří velké Díky.

Městská policie Varnsdorf děkuje
zaměstnancům VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb
a cestovního ruchu Varnsdorf za ušití
roušek s označením MP, které zároveň
ladí k policejní uniformě. Děkujeme.
		
Martin Špička

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 26. dubna oslaví své 85. narozeniny
paní Jaroslava Březinová. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a pohody do dalších let
přejí manžel Miroslav, dcera a syn s rodinami.

SVOZY BIOODPADU
Svozy bioodpadu
28.4.2020 od 6.00 hod.
ZUBNÍ POHOTOVOST

ZUBNÍ POHOTOVOST
25.- 26.4.2020		
MDDr. Kadlecová Daniela		
Teplická 1850/60A, Děčín 		
Tel. 412 531 330
1. - 3.5.2020		
MUDr. Hladík Pavel		
Weberova 1537/7, Děčín VI		
Tel. 412 539 298

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.
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Poznáte mě? Hádej, kdo jsem!

Sběrný dvůr v ulici Svatopluka Čecha 1277 ve Varnsdorfu je úterý 14. dubna
2020 opět v provozu pro veřejnost.

Pro zaměstnance integrovaného záchranného
systému a pracovníky
v sociálních službách je
v MŠ Pražská zajištěno
hlídání dětí. Pro starší
děti školního věku je k
dispozici ZŠ Náměstí.

Jméno Vám ještě neprozradím, mohu ale říci, že jsem se
narodil v roce 1844 ve Fellbachu
u Stuttgartu. U mého tatínka
jsem se vyučil sedlářem a kolařem. Po roce 1865 mě to hnalo za
lepším. Stejně jako mnoho mých
známých jsem přeplul oceán a
snažil se najít svůj americký sen.
V Ohiu jsem pracoval ve firmě
na výrobu kočárů, kde jsem se
naučil mnoho nového, ale hlavně jsem tam potkal Adolfa Hermanna z Dolního Podluží. Adolf
mě přesvědčil, že nejlepší místo
pro podnikání je jakýsi Varnsdorf
v Rakousku-Uhersku.
Nakonec jsem mu uvěřil a vypravili jsme se i s rodinami zpátky do Evropy. V roce 1878 jsme
společně založili ve Varnsdorfu
podnik na výrobu praktických
kočárů podle amerických vzorů.
Naše továrnička na americké vozy
ovšem neprosperovala tak dobře,

jak jsme si v Ohiu vysnili. Adolf se
vrátil do Dolního Podluží a mně
zbyly dluhy.
V roce 1893 jsem se ale podruhé oženil. Moje drahá polovička
Paulina byla velmi chytrá a prohnaná, takže dovedla naši firmu
k velkému rozkvětu. V novém
století jsme museli začít vyrábět
automobilové karoserie, protože
starým dobrým koňským spřežením už odzvonilo. Naše firma sídlila vedle divadla. Moje pozemská
cesta skončila v roce 1937.
Mé jméno je:
a. Alois Palme
b. Reinhold Klaus
c. Karl Neef
Správná odpověď z minulého
čísla: b. Eduard Strache (* 1847,
Rumburk – † 1912, Varnsdorf).
		

Josef Rybánský

Sport
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Ještěd 24 hodin: Karel Valenta s parťákem vybojovali třetí místo
Varnsdorf
Běžec Karel Valenta stihl v roce 2020 několik
závodů. Například s parťákem
Jaroslavem Hriadelem obsadili
třetí místo na závodech Ještěd
24 hodin.
A právě závody v Liberci Karel
Valenta podrobně popsal v následujícím článku.
„Ještě stále cítím v nohách to
Ještědské řádění, to neustávající
nahoru, dolů. Ale už teď jsem si
jistý, že tohle vážně chci zažít znovu!
Jára tvrdí, že jsem to byl já, kdo
vymyslel, že půjdeme společně
v týmu běhat 24 hodin po Ještědu.
Já bych za to ruku do ohně nedal,
ono je to ale skoro jedno. Takže,
je jedno, kdo to vymyslel, důležité
je, že se ten druhý chytil a akce je
v tuto chvíli za námi. Povedla se
totiž naprosto parádně a máme
oba další neuvěřitelné zážitky do
sbírky, která už je poměrně velká.
Honza Dušánek, ten, který
běžecké akce na Ještědu řídí, je
záruka kvalitní zábavy od začátku do konce. To jsem si ověřil již
mnohokrát. Nejinak tomu bylo i
tentokrát, už při studování trasy
bylo jasné, že tohle bude řádná
fuška a nohy si po trase moc nikde
neodpočinou.
Příjezd a ubytování proběhlo bezproblémově, za pár minut
jsme měli všichni svůj koutek
v buňce a stanovili si okamžitě
pravidlo, aby nám do něj nikdo
jiný své věci nedával. Jinak ty své
ponožky už nikdy nenajdeme.
Atmosféra byla v místě startu a
cíle neuvěřitelná, všude tváře plné
očekávání a odhodlání. Ani já nebyl klidný, nikdy jsem podobný závod neabsolvoval. Navíc jsem byl
v týmu. Nesu odpovědnost za oba
a konečnou oboustrannou spokojenost. Jak dlouho asi vydržím
tempo, které jsem vypočítal s tím,
že bychom oba chtěli minimálně
sedmkrát vrchol překonat? Doufám, že to nebude úplný propadák, čas na kolo nesměl přesáhnout 1:40 hod. Docela úsměvné,
když si uvědomíme, že kolo mělo
„jen“ 10,5 km. To přeci umím
uběhnout za 40 min! Ale tady
jsme na Ještědu! Tady se běží kilometr i 12 minut! Nehledě na to,
že je zima, všude spousty sněhu,
ledu a ve finále i bahna. Inu uvidíme, přijeli jsme si to hlavně užít.
Ale makat budeme, ne že ne!
Dvanáctá hodina, čas startu,
se krutě přiblížila. Moc jsem chtěl
startovat první. Už připravený a
vybavený (povinná výbava vážila

téměř 2 kila!) poskakuji pod startovní bránou spolu s další, zhruba stovkou běžců. První stoupání
k lanům vyletím tak, že se skoro
nestačím vyhýbat soupeřům,
chci mít na první lezení pod lany
trochu prostoru. Trochu bručím,
všude je to samá hůlka bojím se,
abych nebyl zapíchnut, leckteří s
nimi šermují jak mušketýři.
Na 2,5 km přecházím do chůze
přichází totiž zmíněná pasáž, šplhání pod lany kabinkové lanovky.
Když si uvědomuji, že má jen 350
metrů a trávím na ní hned poprvé
víc než 7 minut děsím se, co přijde
třeba v pátém kole (smích). Nicméně na to, jak umí být tato pasáž děsivá, líbí se mi. Kameny pod
Ještědem jsou hodně zasněžené,
zatím to ani neklouže a jsem hnán
soupeři v zádech, bylo to parádní
lezení! Nahoře zadýchaný podlézám svodidla a vydávám se na
seběh, který má několik kilometrů
a kde jsem počítal, že nabereme
nějaké minuty k dobru. To jsem
však netušil, že většina míst bude
spíš řízený skluz, mokrého sněhu
se válí všude hromady a je mi jasné co s ním udělá to „stádo“ běžců
po pár kolech.
Valíme dolů k Pláním, nechápu
některé ze soupeřů, jakým stylem
sbíhají, to je let! Já jsem opatrnější, chci zůstat nezraněn a řízeně
padat neumím. Úzká cestička se
„doklikatí“ až pod Pláně, tady
začínáme po širší cestě stoupat
k Pláním, kde se to opět láme a
prudkým seběhem po pěšině opět
sklouzáváme na širokou štěrkovku, kde se poprvé dá říci, běžíme!
Po ní se už v pěkně roztrhaných
houfech dostáváme na nejnižší bod trasy u otočky tramvaje
v Horním Hanychově.
Sněhu tu moc není, občas trochu ledu, dá se do toho pěkně
opřít, tak se opírám a začínám
stoupat zpět k můstkům. Podle domluvy hlásím Járovi, že mi
zbývá 12 minut do cíle a že půjdu
plánovaně i druhé kolo, sil je ještě
dost. Čas na kolo 1:09 hod? Tak to
jsem nečekal ale je úplně jasné, že
takhle dobře to dál nepůjde ani
náhodou. A taky ne, hned druhé
bylo za 1:17 (smích).
Každopádně i druhé jsem ustál
dobře, dovalil, zařval na parťáka
a ten vyrazil vstříc prvním kilometrům. V prostoru cíle potkávám
Péťu a Miloše, přijeli na chvíli
fandit, a to hodně potěšilo! Jsou
zvědaví na pocity, ve zkratce jim
to odvyprávím a prchám na toaletu kde doznívají následky mé prv-

ní zkušenosti s „Edgarem“. Ten mě
prohnal již před startem takovým
způsobem, že jsem měl obavy,
abych vůbec odstartoval! To mám
z toho, že těsně před startem testuji neznámé energetické drinky!
Sleduji Járu, jak pokračuje na
trase, valí neskutečně! Snad mu
to vydrží, hlavně ať ho nezradí
kotník jak na Lysé hoře! První kolo
dobíhá o 7 minut rychleji než já!
(úsměv) Neskutečný, trochu se
stydím a napjatě očekávám, jak
mu to půjde dál, jestli to takhle
vydrží, je jasné, že si pro příští
podobné eventy bude hledat jiného parťáka, budu na něj pomalý.
Druhé kolo je však už o dost pomalejší, uvědomil si, že to není
naposledy, co se na vrcholu byl
podívat.
Já napjatý jak struna, jak se mi
po odpočinku poběží, vybíhám
a beru hole, věc s kterou jsem
nikdy závod neběžel, čili opět nějaké pokusy (smích). Toto se však
záhy ukázalo jako výborný nápad,
i v mírných stoupáních píchám do
sněhu a cítím tu oporu, paráda!
Při šplhání po kamenech nedokážu pochopit, jak jsem to bez nich
předchozí kola vůbec mohl dávat.
Běžím a cítím, že toto bude ještě hodně bolet! Chci vůbec běžet
opět dvě kola? Jistý si moc nejsem.
Začíná pracovat hlava, koukáme
na průběžné výsledky, zjišťujeme,
že na třetí místo máme pár minut,
to bude honička! Začínám si všímat s kým běžím, hledám, kdo je
naše největší konkurence. Konečně dobíhám startovní číslo 201, to
jsou oni! Předbíhám v kopci a při
seběhu jsem opět předběhnut já.
Takhle se to stále otáčí ale cílem
v prvním kole probíhám první.
Jára vyráží a já za ním hulákám, koukej to udržet, jde nám
o bednu! Sice máme před sebou
celou noc a další půlden ale už teď
je to napínavé! Já se cítím vyždímaný, vůbec netuším, kde a jak
vezmu síly na další kolečka, sotva
stojím a jsem tak potěšením pro
Tomáše, který přijel také fandit a
poprvé mě vidí vyřízeného.
Ve velkých křečích při převlékání napjatě kontroluji průběžné
výsledky a zjišťuji, že jsme stále
na čtvrté příčce. Sakra, jak se to
mohlo stát, jsem si přece jistý,
že mě ta modrá čelenka nepředběhla! Co naplat čipy nelžou, asi
došlo ke změně taktiky a jinému
střídání. Jsem trochu zklamaný,
vše mne bolí nemohu se ani postavit ale parťákovi, který zrovna
bojuje na trati, to říkat hned ne-

budu. Bude mít tak motivaci se o
umístění rvát! Já pochybuji, že ještě vyběhnu. Mám však dvě hodiny
na to dát se dohromady, kombinuji vše možné, nejvíc mi chutná
kombinace kofola, magnesium a
banán. Naštěstí cítím, že křeče ustupují, už se můžu normálně protáhnout,aniž bych skučel, a tak intenzivně pracuji na tom, abych byl
ready (připraven) na další kolo,
naštěstí bude jen jedno. Jára dobíhá, stále svěží, prohodíme pár
slov, prozradím mu pozici.
Mám další hodinku, tu strávím
ve stanu, kde probíhá neskutečná
párty, hodně mi to zvedá náladu.
DJ pouští jednu pecku za druhou,
tancuje se, soutěží se, přijde mi
to, jako bych byl úplně někde jinde. To, že se za chvíli zase octnu
po tmě v lese, mi připomínají jen
běžci, kteří se jdou po doběhu do
stanu občerstvit.
Utíká to neskutečně, krátce
po desáté vyrážím znovu. Tohle kolo mi ale vážně nechutná,
jsem hodně utrápený a přesvědčený, že to zabalím. Jestli chce
parťák kroužit dál, ať si krouží, já
už zůstanu dole. Pět kol v těchto
podmínkách mi stačí, obdivuji ty,
kteří krouží bez přestání celých
24 hodin. Hodně zklamaný se
ozývám Járovi, oznamuji, jak na
tom jsem, že musí běžet opět dvě
kola a vůbec neslibuji, zda ještě
vyrazím, nejspíš opravdu končím.
Bere to, rozumí a akceptuje, ono
taky moc jiného nezbývá, neznáme se příliš dlouho, ale zažili jsme
při závodech už mnohé. On ví, že
nejsem plačka, je mi vážně zle.
Totálně upachtěný se doplazím
do cíle, předám mu čip a plazím
se do buňky.
Křeče nejsou, jen jsem bez šťávy a chutě. Něco, co také moc
neznám. Co jen provedu, abych
v tom kamaráda nenechal? Tohle
běhání v týmu má své přednosti,
nikdy nechceš nechat kámoše na
holičkách, chceš si s ním užít další
akce, když to však zabalíš, bude
mít strach, aby se to nestalo někdy znovu. Vše se mi to motá hlavou a rozhodnu se pro další experiment. Ač nemám vůbec hlad ani
chuť, začnu do sebe soukat jídlo.
Toust, čokoláda, trochu směsi
ořechů, víc ořechů, všechny ořechy! Nakonec mne napadá zajít se
podívat co, mají za teplé jídlo ve
stanu a tam je senzace – dýňová
polévka! Senzace proto, že jsem jí
nikdy nejedl, a tedy zapadá přesně do toho experimentu s jídlem
(pokračování na str.8)
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Ještěd 24 hodin: Karel Valenta s parťákem vybojovali třetí místo
(dokončení ze str.7)

(smích). S velikou chutí jí sním, je
vážně výtečná. Zajedl jsem jí zbytkem čokolády a cítím se o něco
lépe, možná bych ještě kolečko
zkusil, nemůžu, nechci ho v tom
nechat. Jára dobíhá, už není vůbec
fresh, rád by střídání ale rozumí
mi, já ještě nemůžu, nejde to. Už
je však jasné, že pokud další kolo
nevyběhnu závod pro nás končí.
Sám by nepokračoval. Dávám se
tedy ještě trochu dohromady a
chuť pomaličku stoupá jako bych
a zdá se mi, já se snad zase na trať
těším (smích). Asi vážně ano i když
to absolutně nechápu!
Jára už nejede jak stroj, stále sleduji ten modrý puntík na
trackingu, tempo už dávno není
tak závratné, jako na začátku.
Když už se mi konečně ozývá,
slyším, že je vážně vyřízený. Hodně napjatě očekává informaci,
jak jsem na tom já. Když slyší, že jsem nachystaný další
kolečko zaběhnout, hodně se mu
uleví. Dobíhá, předáme si, plácneme a já vyrážím.
Nevím co vše bylo v té polévce,
ale běží se mi krásně, mám chuť
si povídat s každým, koho potkám
a je mi to opětováno, cesta tak

ubíhá parádně. Navíc po chvíli
Jára píše, že aktuálně druhý tým
zůstal v depu a zatím se nehýbe.
To však nic neznamená, měl velký náskok, klidně může hodinu
odpočívat! Je tu však naděje, že
se celé pořadí posune! Pod lany,
i s tou nadějí na třetí flek, to vyšplhám jak kamzík, a ještě si zaběhnu z trati 70 metrů k vrcholku,
kliknu body do Horobraní a udělám fotku Ještědu ještě za tmy. Při
seběhu pod Pláně přemýšlím, že
půjdu ještě jedno kolo ať si parťák
odpočine.
Rozhodnutí však nechám na
dobu, až když budu stoupat zpátky
k můstkům, podle pocitů, energie.
A tam je rozhodnuto, nohy sice
bolí jak čert, ale další kolo zvládnou, to bude totiž již sedmé a tím
si splním cíl! Navíc, kdybych vyslal
na trať Járu, tak bych ve finále měl
o kolo nebo dvě méně, než on a to
bych asi moc dobře nenesl. Znáte
to, ego (smích).
Jára tu zprávu slyší moc rád,
potřebuje oddech a vymýšlí hned
taktiku na poslední kola. Navrhuje střídání po jednom, já zas to,
aby opět běžel dvě. Podle toho,
jak druhé kolo doběhne, by se pak
vidělo, zda má cenu, abych ještě

zkusil jedno já. Už je to boj s časem, svítá! Druhé moje kolo, tedy
sedmé, bylo fajn. Svítalo, viděl
jsem všechno to bahno a mohl se
i trochu vyhýbat, vypínám čelovku! Supím na předávku a dohodneme se na strategii posledních
kol. Jára si dá dvě a já uvidím. Pak
už to šlo ráz na ráz, než jsem se
vzpamatoval, měl to ten výborný
parťák zaběhnuté a bylo krátce po
deváté. Původně druhý tým zůstal
už v depu, nás to tak posunulo
na třetí místo a tým za námi měl
ztrátu kolo a hodinu, nebylo co řešit. Dám si poslední, osmé kolo a
můžu ho jít výletem, mám na něj
necelé tři hodiny. Ani nevím, proč
jsem tedy všude, kde to šlo zas
utíkal (smích). Dokroužil jsem ho
za zhruba za 100 minut.
V cíli jsem plácl do ředitele Honzy a hlásil, že nejspíš končíme, že
nám 16 kol stačí. Ten gratuloval
k výkonu a já si říkal, co asi povídá
těm, kteří jsou na trati nepřetržitě. Těm, kterým se já osobně budu
klanět ještě dlouho. Bylo 10:47
hod. a já věděl, že by stačilo na
Járu zakřičet, že si zvládne dát ještě jedno kolo pod 1:10, že jich tedy
budeme mít 17. Ale když jsem
ho našel stočeného do klubíčka

v buňce, zůstal jsem potichu.
S konečným pořadím by to stejně
nic neudělalo a bylo tedy úplně
zbytečné ho z pelechu vyhnat.
Navíc tak bude příště prostor pro
zlepšení. Sakra, co to povídám?
Příště? Ano příště, já tohle prostě
chci ještě zažít!
Tak je to za námi, zvládli jsme
to, oba. Pouští se do mě opět vlna
emocí, vlhnou mi oči, to byl zase
neuvěřitelný zážitek! Všechno to
ve mně hraje, zaběhl jsem si už
hodně závodů sám, ale i s tímto
parťákem. Ale to, co připravuje
Honza Dušánek na Ještědu, mě
vždy totálně rozštípe. Emočně i
fyzicky. A to já, ani vlastně nevím
proč, strašně miluju!
Díky všem, kdo nám fandil během akce, díky těm, kteří na kopec osobně dorazili. Tome, Péťo,
Kulčo, Miloši, Herby, Pavlínko –
bez vás by to nešlo! Velké díky za
senzační společnost a za azyl Pavlovi a Peťule, buňka byla parádní
a vy ještě víc! Každý z nás uběhl
86 km, 8x přes vrchol Ještědu, což
dalo 5200 metrů převýšení, Jára
za 11:12 hod. a já za 11:29 hod.
Naše snažení stačilo na třetí místo v kategorii dvojic.“
		
Karel Valenta

Krácení výplat? Ne! Vždyť by klukům nic nezbylo, zdůraznil Gabriel
le nevíme, kdy se bude dohrávat.
Vedení soutěží naposledy prohlásilo, že by měly 1. května začít
pravidelné tréninky a 15. května
zápasy. Podle mě je to sci-fi. Je
tady samozřejmě určitá smlouva
s O2 TV, takže je snaha soutěže
dohrát,“ zdůraznil.
Velkou otázkou totiž je, jak to
bude v dalších státech Evropy. Koronavirus řádí v Itálii, Německu,
Anglii, Francii, Španělsku, Belgii,
nebo Holandsku. „Je možné, že
u nás se podaří zastavit. Ale co
ostatní státy? Tam to bude určitě
delší,“ prohlásil.
Podle Gabriela se o termínech
na dohrání soutěží můžeme bavit
na konci dubna. „Já si myslím, že
se to v květnu nepodaří. Ligu můžeme podle mě dohrávat až do
konce července. Ale uvidíme, teď
to prostě ještě nevíme,“ poznamenal.
Tým z Kotliny zatím finanční

problémy nemá. Je ale samozřejmě závislý na plnění finančních
„slibů“ od sponzorů. „Jasně, to
už jsem říkal v březnu. Modlím
se, aby vždy přišla nějaká splátka.
K 30. dubnu nám třeba končí partner Seat. Oznámili nám, že máme
vrátit auta a hotovo,“ pokračoval
šéf fotbalu ve Varnsdorfu.
Krácení platů? Nebo snad rozpuštění týmu? Ne, Varnsdorfu
tohle aktuálně dle slov jeho sportovního ředitele nehrozí. „Že bych
zítra skončil? To ne. Rozhodně to
nejdeme rozpustit. Uvidíme, jak
to bude pokračovat. Problém by
byl, kdyby se měly krátit příjmy od
FAČR, nebo LFA či od ministerstva.
To by už nebylo dobré,“ má jasno.
Hráči druholigového celku zatím dostávají plné mzdy. „U mě
mají hráči dvacet tisíc. Co bych jim
měl jako vzít? Odvedou pět tisíc
na sociální a zdravotní pojištění.
A co jim pak zůstane? Někteří hrá-
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či mají rodinu, přítelkyně. Někde
jsem četl, zda budou hráči bráni jako OSVČ a měli by nárok na
těch 25 tisíc od státu. To bychom
pak měli duben dobře pokrytý.
V opačném případě by to byl problém,“ pokrčil rameny.
Takže nezbývá než čekat, co
přinesou další dny, týdny a měsíce. „Já hlavně všem hráčům přeji
pevní zdraví. Řada z nich má u nás
smlouvu do 30. června. Pokud by
se druhá liga dohrávala v červenci, musela by se smlouva prodloužit. Věřím, že to není problém,“
doufá Vlastimil Gabriel. Vzápětí
vše uzavřel: „Když si vzpomenu,
jak jsem byl po jediném jarním
zápase v Chrudimi naštvaný, co
tam s námi udělali rozhodčí, tak
jsem měl obavy, jak to bude dál.
A když vezmu, co se děje teď, tak
ty události v Chrudimi beru jako
banalitu.“
Redakce
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Varnsdorf Fotbalový Varnsdorf, jako řada dalších klubů
z první a druhé ligy, aktuálně
čeká, co se bude dít. Není jasné,
kdy a jak se budou obě soutěže
dohrávat. Není jasné, jaké budou finanční příjmy v dalších
měsících.
Hodně otazníků má v hlavě právě sportovní ředitel FK Varnsdorf
Vlastimil Gabriel. Toho pobavil
článek v celostátním médiu, kde
se autor článku zmínil, že fotbalový Varnsdorf má finanční trable.
„To jsem se musel smát. Pan redaktor to asi někde slyšel, tak to
napsal. Už byla asi velká námaha
vzít telefon a zavolat mi,“ zakroutil
hlavou. „Radši, ať napíšou, které
kluby problémy mít nebudou,“ dodal.
Druholigový tým ze severu
Čech zůstává ve stejném módu.
„Hráči se připravují individuálně,
mají od trenéra jasné pokyny. Stá-

