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Rada města zrušila plánovaný ohňostroj

Nakažení v březnu z okresu Děčín jsou již uzdraveni

Varnsdorf                          Rada města  
Varnsdorf na svém zasedání  
ve čtvrtek 23. dubna 2020  
rozhodla  o zrušení plánovaného  
ohňostroje v den pálení čaroděj-
nic.

Vážení spoluobčané,vzhledem 
k tomu, že kvůli COVID-19 jsou a 
budou letos minimálně do konce 
léta zrušeny veškeré kulturní a 
sportovní akce, rozhodli jsme se 
na základě doporučení kulturní 
komise a po projednání v radě 
města zachovat alespoň malou 
část letošních výročí, a svátek 
pálení čarodějnic oslavit pouze 
ohňostrojem viditelným prakticky  
z celého území města. Pečlivě 
jsme proto vytipovali vhodnou a 
dobře viditelnou lokalitu, proved-
li její průzkum na místě a navrhli 
vhodná bezpečnostní opatření. 
Jelikož se jednalo pouze o část 
našich čarodějnických oslav, zvo-
lili jsme také jinak její název, aby 
nedošlo k záměně za naší tradiční 
akci.

Tradiční ohňostroj se po-
slední den měsíce dubna koná 
v našem městě již více jak 25 
let a vždy jsme na něj zazna-

menávali pouze kladné ohlasy.  
Tradiční pálení čarodějnic (dří-
ve Rampušačka) si za dobu své-
ho trvání vydobyla v našem 
městě statut jedné z nejlep-
ších kulturních akcí, které naše 
město pořádá a několik tisíc  

obyvatel našeho, ale i okolních 
měst a obcí nám dávali každý rok 
jasný signál o našem správném 
snažení.

Vzhledem k velké řadě nesou-
hlasných, leckdy až militantních, 
stanovisek pisatelů z České i Slo-

venské republiky, nejen na sociál- 
ních sítích, nás na schůzi rady 
města přiměly k přehodnocení 
našeho rozhodnutí s tím, že se 
náš tradiční ohňostroj letošní rok 
neuskuteční.

                                 Rada města Varnsdorf

Ilustrační foto. Takhle vypadala oslava pálení čarodějnic minulý rok; foto miw.cz

Děčínsko      Koronavirová si-
tuace v okrese Děčín se rychle 
zlepšuje. Pozitivní informace 

nám potvrdila ředitelka Krajské 
hygienické stanice (KHS) v Ústí 
nad Labem MUDr. Lenka Šimůn-
ková.

KHS zveřejňuje každý den pře-
hledné informace o nakažených a 
uzdravených v kraji s členěním na 
jednotlivé okresy. Z každodenně 
aktualizovaných tabulek však ne-
jsou k dispozici data, ze kterých 
by byl zřejmý vývoj v čase, bez 
neustálé kumulace s daty o nově 
nakažených.

Získat zpřesňující data za celý 
Ústecký kraj je prakticky nemož-
né, protože zaměstnanci hygienic-
kých stanic jsou v současné době 
pracovně přetíženi. Toto nám při-
šlo v první reakci jako odpověď na 

náš dotaz: „Bohužel z časových 
důvodů nemůžeme vyhovět vaší 
žádosti. Moje kolegyně chodí do 
práce od šesti, odchází po osmé 
i déle večer a pracují i v sobotu 
a v neděli, a to už druhý měsíc. 
Píšeme karantény repatriantům, 
píšeme elektronické žádanky, 
protože ne všichni praktičtí lékaři 
jsou ochotni to dělat. Nevíme, co 
dřív, “ napsala nám Šimůnková.

Vznesli jsme proto zjednodu-
šený dotaz zaměřený pouze na 
okres Děčín. K datu 28.4. (v době 
sepsání článku), zde bylo již 88 % 
uzdravených. V děčínském okre-
se zbývalo v té době pouze 5 ze 
všech 43 pacientů, u kterých byla 
nemoc Covid-19 prokázána. Cel-

kem 38 pacientů už bylo uzdra-
veno. Zároveň od 19.4. do 28.4. 
nebyl v našem okrese potvrzen 
žádný nový případ. Stačilo tedy 
rozebrat jen 5 případů. Dostali 
jsme odpověď: „Všichni nemocní 
z března se již uzdravili.“ potvrdila 
nám MUDr. Šimůnková.

Doufejme, že je to pro nás 
všechny pozitivní zpráva. Náš 
okres je v tomto směru na dobré 
cestě. Data za celý Ústecký kraj  
k  3.5.2020 (17.00 hod.): celkem 
nakažených 494 (z toho žádný 
nový případ za posledních (24 
hod.), celkem uzdravených 313. 
Zemřelo 13 osob, nejvíce z nich  
z okresu Litoměřice.  

                         Renáta Hambálková (RH)
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Hasiči likvidovali požár přístřešku v Západní ulici

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

18.3.2020 v 19:10 hod.
Bylo od ostrahy marketu ozná-

meno, že zadržela zákazníka, který 
prošel pokladní čarou bez zaplace-
ní zboží. Vyslaní strážníci na místě 
zajistili ženu, která byla podezře-
lá z přestupku krádeže. Hlídka z 
důvodu zjištění totožnosti ženu 
předvedla na Obvodní oddělení 
Policie ČR a provedla lustraci oso-
by. V centrálním registru přestup-
ků však bylo zjištěno, že žena byla 
již v minulosti několikrát řešena za 
obdobné přestupky, a z tohoto dů-
vodu jí byl udělen příkaz na pokutu 

ve výši 10 000 korun. 

20.3.2020 v 17:10 hod.
Bylo při provádění preventiv-

ní kontroly strážníky zjištěno, že 
před prodejnou s potravinami je 
skupina tří mužů, kteří sedí na 
schodišti bez roušek a popíjejí al-
koholické nápoje v rozporu s vy-
hláškou města a nařízením vlády 
ČR. Po provedení zjištění totož-
nosti osob byly všem třem mu-
žům uděleny příkazy na pokutu  
v hodnotách 2 000 korun a z mís-
ta byli vykázáni. 

22.3.2020 v 16:50 hod.
Od ostrahy marketu bylo ozná-

meno, že zadržela zákazníka, 
který prošel pokladní čarou bez 
zaplacení zboží. Vyslaní strážníci 
na místě zajistili muže, který je 
podezřelý z přestupku krádeže. 
Hlídka provedla lustraci osoby na 
Obvodním oddělení Policie ČR. 
V centrálním registru přestupků 
však bylo zjištěno, že muž byl již 
v minulosti několikrát řešen za 
obdobné přestupky, a z tohoto 
důvodu mu byl udělen příkaz na 
pokutu ve výši 5 000 korun.

23.3.2020 v 11:30 hod.
Na služebnu městské policie bylo 

telefonicky oznámeno občanem 
města, že v ulici Novoměstská ně-
kdo kácí a řeže stromy. Na místo 
byla vyslána hlídka, která zjistila, 
že na jedné ze zahrad je pokácený 
smrk cca 20 metrů vysoký a hroma-
da ořezaných větví. Strážníky byla 
pořízena fotodokumentace a celé 
podezření z přestupku bylo formou 
úředního záznamu předáno na Od-
bor životního prostředí při MěÚ 
Varnsdorf.                           Martin Špička

                            velitel městské policie

Varnsdorf       Dvě hasičské 
jednotky likvidovaly v úterý  
21. dubna 2020 požár přístřešku 
v ulici Západní.

V průběhu úterního odpoledne 
bylo na tísňovou linku nahlášeno, 
že u pivnice Saigon ve Varnsdor-
fu hoří přístřešek. Na místo byli 
vysláni profesionální i dobrovolní 
varnsdorfští hasiči.

Profesionální jednotka najela 
ze strany sídliště k plotu a zahájila 
hasební zásah, hrozilo rozšíření na 
blízko stojící strom, tráva pod ním 
už začínala hořet. Dobrovolná 
jednotka byla nasměrována z dru-
hé strany k bráně, skrze kterou po 
odemčení byl veden požární útok 
přímo k hořícímu přístřešku. 

Hasiči zasahovali v dýchací 
technice několika vodními prou-
dy, museli rozebrat konstrukci  
a z přístřešku vytáhnout míchač-
ku.

Požár trávy ve Školní ulici
Další, už poněkud větší, pla-

meny likvidovala varnsdorfská 
profesionální jednotka v uli-
ci Školní po 17. hodině v pátek  
17. dubna 2020. Nedávné spáleni-
ště, o požáru jsme vás informovali  
v předešlém čísle Hlasu severu, se 
opět o kousek rozšířilo.

Další požár bývalé slévárny
Ještě, než profesionální ha-

siči odjeli od požáru louky  
v ulici Školní, do hasičárny už míři-
li i hasiči dobrovolní. Obě jednot-
ky, společně s kolegy z Rumburku, 
byly vyslány do bývalé slévárny  
v ulici Mladoboleslavská, kde ho-
řelo v horním patře.

Došlo k požáru trámu pod stře-
chou, který byl uhašen jedním 
vodním proudem. Okolí ohniska 
hasiči museli odkrýt a důkladně 
prolít vodou.

Planý poplach zaměstnal čtyři 

jednotky
Plameny šlehající z přízemí ro-

dinného domu v ulici Závoznická 
ve Varnsdorfu byly v sobotu večer  
11. dubna 2020 důvodem vyhlá-
šení poplachu hned čtyřem jed-
notkám. 

Kromě varnsdorfských profesio-
nálních a dobrovolných hasičů vy-
jely i jednotky z Dolního Podluží a 
Rumburku.

Jako první na místo dorazili poli-
cisté, jen chvíli před první cisternou 

hasičů. Na místě však zjistili, že se 
jednalo jen o „ohýnek“, který ma-
jitelé objektu pálili malý kousek od 
domu. 

Oznamovatel rozhodně udělal 
správnou věc, tedy oznámil možný 
požár na tísňovou linku. I když se 
ukázalo, že šlo o planý poplach, ni-
kdo nemohl vědět, zda požár oprav-
du nezachvátil celý dům. Závěrem 
snad jen dodat, že zapalovat oheň 
blízko svého domu je nezodpověd-
né.                                   Hasiči Varnsdorf

Požár přístřešku v Západní ulici zaměstnal dvě hasičské jednotky; foto miw.cz
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Dopravní omezení v ulici Legií potrvá do konce roku

Městské divadlo Varnsdorf vrací vstupné za zrušená představení

Část ulice Karlova prošla rekonstrukcí za 8 milionů

Varnsdorf        Rekonstrukce vo-
dovodu a kanalizace uzavře po 
etapách ulici Legií ve Varnsdor-
fu. Řidiče čeká dopravní omeze-
ní do konce letošního roku.

Práce budou probíhat po jed-
notlivých etapách v úseku od kři-
žovatky ulic Legií x Poštovní až ke 
křižovatce ulic Legií x Východní od 
21. dubna do prosince letošního 
roku z důvodu realizace výkopo-
vých prací v rámci rekonstrukce 
dožilého vodovodu a kanalizace.

V době úplných uzavírek budou 
pro řidiče vyznačené objízdné tra-
sy.

                                                Tomáš Secký

Varnsdorf     S ohledem na 
vyhlášení nouzového stavu  
a další opatření v důsledku ší-
ření nemoci COVID-19 jsme byli 
nuceni zrušit či odložit všechny 
akce pořádané Městským diva-
dlem Varnsdorf do 30. června 
2020. 

Vstupné vracíme za tato před-
stavení: Zamilovaný sukničkář 
(10.3.), Threefor Silver (13.3.), 

PLI (18.3.), Hnízdo na nitkách 
(22.3.), Harfový duet (2.4.), 
Zahrada (19.4.), Pan Kolpert 
(20.4.) a Jak jsem vyhrál válku  
(1.4.), Prosíme, vracejte vstupen-
ky vždy na místech, kde byly za-
koupeny.

Za vstupenky zakoupené online 
či uhrazené platební kartou, vám 
budou peníze vráceny převodem 
na účet. Žádosti zasílejte na adre-

su: ekonom@divadlo.varnsdorf.cz. 
V platnosti zůstávají pouze vstu-
penky na představení Carmen 
(nový termín 18.9.) a 4TET (nový 
termín 30.9.).

U předplatného budeme vracet 
poměrnou část za neodehraná 
představení odečtem v nové fak-
tuře na sezónu 2020/2021. Nové 
předplatné začneme prodávat 
od 1. června 2020. V případě, že 

nebudete mít zájem o nové před-
platné, vyplatíme vám poměrnou 
část v hotovosti na pokladně diva-
dla.

Pokladna divadla je opět ote-
vřena od pondělí 27. dubna den-
ně od pondělí do čtvrtka od 12 do 
16 hodin. Děkujeme za pochope-
ní a budeme se těšit na setkání  
s vámi v hledišti našeho divadla.

        Městské divadlo Varnsdorf

Varnsdorf     V úterý 28. dub-
na 2020 došlo ke slavnostnímu 
otevření zrekonstruované části 
ulice Karlova.

Stavební práce probíhaly od 
podzimu minulého roku, hotovo 

bylo letos ke konci dubna. Pět set 
metrů dlouhý úsek od křižovatky 
ulic Karlova x Československých 
letců ke křižovatce ulic Karlova x 
Kostelní dostal kompletně nové 
chodníky, asfaltový povrch, veřej-

né osvětlení, vznikl nový přechod 
pro chodce před místní základní 
školou a byla podél cesty vysaze-
na zeleň.

Radnice bude nyní přemýš-
let o revitalizaci stávajícího par-

koviště, které je naproti škole.  
V příštím roce by se mohlo začít 
s druhou etapou rekonstrukce uli-
ce Karlova – se spodním úsekem  
k viaduktu.

                                Tomáš Secký

Ulice Legií bude uzavřená v pěti etapách; foto mapy.cz
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Dobrovolníci ve městě pomáhají pod záštitou skautů

Poznáte mě? Hádej, kdo jsem!

Varnsdorf      Situace s vy-
hlášenou pandemií koronavi-
ru aktivizovala dobrovolníky 
ve městě. Svou činnost pro-
vádějí zcela zdarma. Zajišťují 
nákupy, ochranné roušky, vy-
zvednutí léků z lékárny, zapla-
cení složenek, zaslání nebo 
vyzvednutí zásilky na poště  
i venčení domácích mazlíčků. 
Zaslouží si za to alespoň velké 
poděkování.

Na svatého Jiří slaví svátek 
všichni skauti. Svatý Jiří symbo-
lizuje boj dobra proti zlu a je pa-
tronem skautů již více než 100 let. 
Právě v tento den, tedy 24.dubna, 
jsme se sešli s Romanou Cupa-
lovou, zástupkyní místní skaut-
ské organizace a koordinátorkou 
skupiny Dobrovolnická pomoc 
Varnsdorf, která vznikla začátkem 
dubna ve spolupráci s městem 
Varnsdorf.  Romana letos tento 
den slaví prací, tedy mimo jiné 
pomocí seniorům. Příslušnost ke 
skautům symbolizuje šátek, který 
má na krku.

Místní skautské středisko Lužan 
pomáhá seniorům, jimž se v sou-
vislosti s koronavirem nedopo-
ručuje navštěvovat místa s vyšší 
koncentrací osob. Už v polovině 
března skauty oslovil starosta Ro-
land Solloch. „Přemýšlel jsem, 
jakým způsobem nejvíce pomoci 

ohroženým skupinám našich ob-
čanů, (seniorům a chronicky ne-
mocným), pokud by se dostali do 
nouze, co se týče nákupů, donáš-
ky letáků a podobně,“ řekl staros-
ta. Dobrovolníci v současné době 
zajišťují nákup a donášku nákupů, 
ochranné roušky, vyzvednutí léků 
z lékárny, zaplacení složenek, za-
slání nebo vyzvednutí zásilky na 
poště i venčení domácích mazlíč-
ků.

Začátky nebyly lehké. V době 
vyhlášení pandemie byl abso-
lutní nedostatek roušek. Proto 
město ve začalo už 15. března šít 
roušky. Povinné nošení roušek 
na veřejnosti vstoupilo v plat-
nost dne 19. března. Distribuce 
mezi potřebné i ostatní zájemce 
vázla, pomohli však dobrovolní-
ci. Ovšem v té době byla pomoc 
dobrovolníků nekoordinovaná, 
vzájemně o sobě nevěděli, tím se 
pomoc tříštila. Proto se 3. dubna 
sešlo vedení města s provozova-
teli dobrovolnických služeb a do-
hodlo se na zastřešení dobrovol-
nické práce pod místní organizaci 
Junáka – Českého skauta. Město 
nechalo vytisknout dva tisíce letá-
ků s kontaktními telefonními čísly 
a informacemi pro seniory.

„Mezi dobrovolníky nejsou jen 
skauti, máme i lidi zvenku,“ říká 
zástupkyně místní organizace. 

„Například dvě asistentky peda-
gogů ze ZŠ Edisonova. S roznáš-
kou obědů nám pomáhají dva 
naši členové – patnáctiletí klu-
ci. Jeden ze ZŠ Náměstí, druhý  
z varnsdorfského gymnázia. Sami 
se přihlásili. Aktivní jsou i dvě 
naše členky ze SPŠ Děčín. Jde  
o to, že my shromažďujeme  
přehled o těch dobrovolnících, 
když přijde nějaká zakázka, ať je 
to venčení, nákupy, roznos obě-
dů nebo cokoli, tak já na základě 
časových možností se s těmi dob-
rovolníky domlouvám. Kapacitně 
momentálně stačíme, máme ještě 
pět dobrovolníků v záloze. Náku-
py dělám já, protože mám auto. 
Máme ho bezplatně zapůjčené od 
ŠKODA AUTO. Pokud vím, Škodov-
ka poskytla v Ústeckém kraji tři 
taková auta – v Ústí nad Labem, 
Roudnici a nám ve Varnsdorfu. 
Město pomohlo s polepem auta, 
kde je uveden telefonní kontakt,“ 
vysvětluje Cupalová.

Stálých klientů, kterým zajiš-
ťuje nákupy, má Cupalová zatím 
sedm. „Lidé se často ostýchají nás 
oslovit. Dokonce mi paní řekla, 
že jí naše pomoc velmi vyhovuje, 
ale její rodina si myslí, že využívá-
ním této naší pomoci dělá rodině 
ostudu, že jsou schopni jí pomoci 
s nákupem sami. My to takhle ale 
vůbec nebereme. Tím, že mám  

k dispozici auto, jsem schopná 
dojet kamkoli si klient řekne. Když 
je zvyklý nakupovat v Albertu, 
dojedu do Alberta. Máme veli-
ce pozitivní ohlasy. Je to vlastně  
pomoc celé rodině,“ říká koordiná-
torka.

Místní skautské středisko má 
asi 60 členů. Ani malí skauti ne-
zahálejí, přestože scházet se nyní  
v klubovnách nesmí. Jsou se svý-
mi vedoucími v kontaktu on-line 
na dálku a nyní mají za úkol malo-
vat obrázky pro seniory v nemoc-
nicích a domovech pro seniory ve 
Varnsdorfu i okolí.

A co se ještě chystá? Izolace 
seniorů může být pro některé ne-
bezpečnější než samotný virus. 
Romana prozradila, že nyjí rozjíždí 
další akci. „V LDN ve Varnsdorfu 
rozjíždíme projekt videohovory 
s rodinami. V posledním týdnu 
v dubnu jdu poprvé k lidem do 
nemocnice. Místostarosta slíbil, 
že nám dají k dispozici telefon  
s datovým tarifem abychom moh-
li tyto videohovory uskutečnit.  
Moc se na ně těším.“

Nezbývá, než uvést telefonní 
číslo například pro ty, kteří pře-
hlédli leták v Hlasu severu a ne-
mají ani přístup na internet. Vo-
lejte 775 181 283 od pondělí do 
pátku 8 – 18 hodin.

             Renáta Hambálková (RH)

Nejsem sice varnsdorfský ro-
dák, ale dlouho jsem zde žil a pra-
coval, a tak věřím, že mě snadno 
poznáte, i když se Vám zpočátku 
budu představovat v hádankách. 
Když v roce 1890 město Varns- 
dorf hledalo vedoucího jedno-
ho svého úřadu, neváhal jsem, 
byť mi bylo pouhých 26 roků a 
přihlásil se. Vzali mě, hned jsem 
se přestěhoval a s chutí a ver-
vou se pustil do práce. Školy jsou  
v těchto dnech zavřené, ale až 
znovu žáci usednou do lavic ve 
školách v ulici Východní, Karlova  
či v gymnáziu, vězte, že tyto 
byly postaveny podle mých 
plánů. Do výčtu škol ještě  
přidám tu v Seifertově ulici 
nebo i ve Cvikově. Chodíte na 
procházky kolem Mandavy?  

Těší mě, že hráze se stále opravují. 
Na ty první stavby hrází jsem do-
hlížel už v letech 1904–1911.

Kostel v Karlově ulici určitě zná-
te dobře. Na dostavbu věže jsme 
tehdy neměli peníze a koukám, 
že se ještě nenašly. Není to jedi-
ný kostel postavený z mého pera, 
další stojí v Rybništi, v Českých 
Budějicích na Lineckém náměstí, 
v Plzni s klášterem dominikánů, 
v Rotavě a je jich ještě mnoho 
dalších. Teď mi trochu ukápla slza 
nad mojí velkou pýchou z roku 
1899. Dalo to práci, než jsem to 
vymyslel, ale nic netrvá stále. 
Tak i má vzorová jatka odcházejí 
do lovišť věčných. Proč vzorová? 
Protože podle nich bylo posta-
veno mnoho dalších jatek nebo 
přistaveno chladírenské zařízení. 

Například v Kraslicích, České Lípě, 
Neugersdorfu, Jablonci nad Ni-
sou. Zato s Hrádkem, s tím jste mě 
velice potěšili. Stále stojí a stále je 
krásný. Vyhrál i první místo v ce-
lostátní soutěži Fasáda roku 2005. 
Blahopřeji.

Až půjdete Masarykovou uli-

cí na úřad, hned vedle něj sto-
jí hezká vila. Ta je taky ode 
mě. Samozřejmě, že jsem po-
stavil vilu i pro svoji rodinu.  
Dodnes stojí v Seifertově ulici. 
Kdo tedy jsem? Ano, uhádli jste, 
jsem architekt. A víte, jaké je 
moje jméno?

Mé jméno je: 

a. Wilhelm Czech 
b. Johann Eduard Mildner
c. Anton Möller

Správná odpověď z minulého 
čísla: c. Karl Neef (* 1844, Fell-
bach u Stuttgartu - † 1937, Varns- 
dorf)

                      Renata Procházková
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Jan Uher z Knihkupectví Papírová loď: Šest týdnů mimo 
provoz je pro malé živnostníky obrovskou komplikací

Varnsdorf     Připravili jsme 
rozhovor s pětatřicetiletým Ja-
nem Uhrem, který s manželkou 
Veronikou provozuje už dva roky 
Knihkupectví Papírová loď ve 
Varnsdorfu v Národní ulici. Mož-
ná znáte i jejich pobočku v Rum-
burku a ve svém týmu mají ještě 
dvě další zaměstnankyně, které 
se spolu s nimi starají o chod 
obou knihkupectví.

Vůně nové knihy, těšit se na 
dobrodružství, ponořit se do 
jiného světa. To všechno je ur-
čitě pro každého z nás, koho 
literatura zajímá, více než blíz-
ké. Zeptali jsme se na pár zají-
mavostí, zrekapitulovali jsme  
s nimi jejich začátky a samozřej-
mě nás zajímalo, jak se „perou“ 
se současnou mimořádnou situa-
cí, kdy jejich obchod musel být na 
čas uzavřen.

Mohli bychom pro čtenáře  
v úvodu zrekapitulovat, jak jste 
se k otevření Knihkupectví Papí-
rová loď dostali?

Může za to náš kamarád, kte-
rý věděl, že bychom s mou ženou 
Veronikou něco takového hodně 
chtěli. Oba jsme studovali historii 
a literaturu a práce mezi kniha-
mi byla naším snem. Martin nás 
spojil se svým strýcem panem 
Kalivodou, dlouholetým knih-
kupcem, který už nějakou dobu 
uvažoval o tom, že svá knihku-
pectví ve Varnsdorfu a v Rumb-
urku někomu předá. Několikrát 
jsme se během roku 2017 sešli a 
domluvili podrobnosti. Definitivní  
předání proběhlo v únoru násle-
dujícího roku.

Jak se obchod po vašem pře-
vzetí proměnil?

Tady je potřeba nejprve zmínit, 
že jsme převzali zavedený podnik, 
fungující desítky let. Manželé Kali-
vodovi vedli knihkupectví úspěšně 
velmi dlouhou dobu a celý proces 
předání nám usnadnili tím, že 
nám se vším ochotně pomohli.  
I díky tomu jsme neskočili do úplně 
neznámých vod a s nejistými vy-
hlídkami. Zároveň jsme ale chtěli 
udělat změny, přinést něco nové-

ho a vlastního. Proto vznikl název 
Papírová loď, abychom dali vědět, 
že se něco děje. Udělali jsme po-
měrně velké změny v uspořádání 
varnsdorfské prodejny a máme 
další plány. V Rumburku jsme se 
přestěhovali do nového prostoru 
ve stejné budově. Nejdůležitější 
je ale koncept, který nám během 
těch dvou let vykrystalizoval: sna-
žíme se soustředit na spolupráci  
s malými nakladateli, ke kterým 
je pro čtenáře těžší se dostat. Čes-
ká nakladatelství jako Verzone, 
Nová beseda, Baobab, Poketo, 
Bylo nebylo, Zanir a další, vydá-
vají krásné knihy, ale ve velkých 
knihkupeckých řetězcích nedo-
stávají tolik prostoru nebo vůbec 
žádný. Velmi rychle nám došlo, 
že podstatou nezávislého knihku-
pectví, jakým jsme, je poskytovat 
čtenářům velkou různorodost ve 
výběru knižních titulů doprová-
zenou kvalitou poskytovaných 
informací a služeb. Snad se nám 
obojí daří dobře. Tím se snažíme 
odlišit, a to je také jediná šance, 
jak konkurovat řetězcům nebo 
internetovým obchodům, které si  
na rozdíl od nás mohou dovolit 
velké slevy.

Aktuální situace v České re-
publice vás donutila provozovnu 
pro zákazníky dočasně uzavřít. 
Co to pro vás znamenalo a jak 
vás to ovlivnilo?

Je jasné, že současná situace 
je vážná a že bylo potřeba ji ra-
dikálně řešit. Na druhou stranu 
si nejsem úplně jistý systémovostí 
určitých vládních kroků. Zavřeno 
jsme museli mít šest týdnů, a to i 
přesto, že jsou oba obchody malé 
a více lidí najednou se v nich skoro 
nikdy nesejde. Bylo těžké se dívat 
na přeplněná parkoviště marketů 
a zároveň nesmět mít otevřeno 
z důvodu nebezpečí nákazy. Šest 
týdnů mimo provoz je pro malé 
živnostníky obrovskou komplikací, 
která je posouvá na hranici exis-
tence. To jsme nechtěli dopustit, a 
proto jsme se rozhodli pro novou 
službu – vzdálenou objednávku 
přes telefon, email nebo Face-

book s místním rozvozem knih pří-
mo k zákazníkům. Nevěděli jsme, 
co od toho čekat, ale odezva byla 
pozitivní a motivovala nás. Přes-
tože jsme velkému propadu tržeb 
nezabránili, tento krok nám je 
pomohl zmírnit a udržel nás nad 
vodou. Velmi si toho vážíme a dě-
kujeme všem, kteří objednali! Kro-
mě toho se nám během uzavření 
prodejen povedlo konečně doladit 
e-shop s dětskými knihami (www.
malypirat.cz), se kterým máme 
velké plány, ale všechno potřebuje 
nějaký čas.

Můžete nám už něco z plánů 
do budoucna prozradit?

Celý koncept Malého piráta je 
postaven na myšlence kvality nad 
kvantitou. Rádi bychom jeho pro-
střednictvím nabízeli hlavně hezké 
dětské knihy s důrazem na tvorbu 
malých nakladatelství. Přičemž 
přidanou hodnotou by v budoucnu 
mohly být vlastní texty o knihách, 
které nás zaujaly, nebo třeba roz-
hovory s autory, ilustrátory a po-
dobně. Zároveň máme také další 
plány s kamennými prodejnami. 
Chtěli bychom například rozšířit 
sortiment o některé papírenské 
výrobky. V minulém roce jsme se 
stánkem Papírové lodi také zú-
častnili mnoha veřejných akcí, 
jako jsou trhy a festivaly. Tento 
druh kontaktu se čtenáři nás hod-
ně baví a doufám, že do budouc-
na budeme mít ještě víc takových 
příležitostí. A pomalu pokukujeme 
po pořádání vlastních kulturních 
akcí, například autorská čtení 
nebo besedy, třeba ve spolupráci 
s knihovnou, ale uvidíme. Všech-
ny tyto plány do budoucna jsou 
podmíněny buď přebytkem času, 
nebo financí a naší filozofií je věci 
neuspěchávat. Navíc máme dvě 
malé děti, kterým se chceme co 
nejvíc věnovat, takže je to taky 
trochu na nich, kdy se které plány 
budou realizovat.

Vím, že jste velmi aktivní na 
facebookových stránkách. Co na 
nich najdeme? Podle čeho vybí-
ráte tituly knih, které pak poten-
cionálním zákazníkům prezentu-

jete?
O pravidelné plnění Facebooku 

se z velké části stará naše knih-
kupkyně Slávka z rumburské 
prodejny, která knihy fotí a sdílí. 
Standardně dáváme na Facebook 
zajímavé knižní novinky. Dále také 
tímto způsobem informujeme o 
tom, že máme v sortimentu no-
vého nakladatele, nebo že prodá-
váme knihy regionálních autorů. 
V době uzavření jsme to trochu 
změnili. Každý den jsme sdíle-
li tituly podle odvětví, abychom 
lidem připomněli, co všechno  
u nás v knihkupectví najdou. Ode-
zva byla velmi dobrá a zákazníky 
to inspirovalo.   

Proces rozvolňování opatření 
se mění každým okamžikem. Od 
kdy mohou zákazníci přijít k vám 
do obchodu?

Od 27. dubna už máme opět 
otevřeno, takže ideální je při-
jít přímo do obchodu a knihy si 
prolistovat. Vedle toho ale přijí-
máme objednávky přes všechny 
dostupné kanály, tedy telefonicky, 
mailem nebo přes zprávy na Face-
booku či Instagramu. Dlouhodobě 
se také snažíme napojit na místní 
instituce, jako jsou školy, městské 
úřady a další. Ve spoustě přípa-
dů se nám to už podařilo. Věřím  
v posilování lokální ekonomiky 
podporou místních obchodů a 
služeb. Jako rodině se nám tu žije 
dobře, máme naši práci moc rádi 
a doufám, že jsou naše knihku-
pectví pro region přínosem.

Facebook
Knihkupectví Papírová loď
 
Instagram
@papirovalod
 
Telefon
725 522 948
  
E-mail
knihkupectvi@papirovalod.cz

Barbora Hájková
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VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 12. května 
uplyne 10 smutných 
let od úmrtí pana 
Pavla Šimka. Stále 
s láskou vzpomínají 
manželka a dcera a 

syn s rodinami.

Dne 6. dubna 2020 se ve zdraví do-
žila krásných 80 let námi milovaná 
Gizela Hindráková. Mnoho zdraví a 
spokojenosti do dalších let přejí man-
žel, dcera, syn, vnoučata, pravnouča-
ta a příbuzní.

Dne 4. května 
uplynulo 5 let, 
kdy nás opusti-
la moje maminka  
Věruška Škachova. 
S láskou vzpomíná 

celá rodina. Moc nám chybíš mamin-
ko.

Svozy bioodpadu
12.5.2020 od 6.00 hod.

SVOZY BIOODPADU

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Hledáme ze 70. let (rok 1970) 
váženou paní, která byla roz-
vedená s členem SNB, měla 
6-7letou dceru a pracovala jako 
šatnářka v restauraci Babeta. 
Bydlela pod Hrádkem v dom-
ku za restaurací Zelený strom. 
Ozvěte se na tel. 723 652 593

(Parkoviště na Národní ul.)
Středa 20.5. od 8.00  - 16:30 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY

Svozy pytlového tříděného odpadu
14.5.2020 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Úmrtí v dubnu

Luděk Rudolf  87 let
Libor Valašík  52 let
Libuše Kulhavá  70 let
Josef Kuranda  61 let
Josef Kozma  85 let
Iva Mísařová  74 let
Isolde Jáchymstálová  76 let
Štefan Pongo  55 let

ÚMRTÍ

ZUBNÍ POHOTOVOST

8. -10.5.2020   
MUDr. Vojtěch Vladimír  
Teplická 1850/60A, Děčín   
28. října 110, Děčín I
Tel. 412 151 056  

16.- 17.5.2020   
MDDr. Kadlecová Daniela  
Teplická 1850/60A, Děčín   
Tel. 412 531 330

 
 

ZUBNÍ POHOTOVOST

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

Knihovna je od úterý 28. dubna 2020 znovu otevřena!

Městské informační centrum je od úterý 28. dubna 2020 znovu otevřené!

Otevírací doba pro veřejnost a 
poskytované služby

Pro veřejnost bude knihovna 
otevřena:

dospělé oddělení út, st, čt 9:00 
– 12:00 13:00 – 17:00 hod.,

výpůjční hodiny mezi 9.00 - 
11.00 hod. jsou určeny především 
pro seniory starší 65 let,

pondělí, pátek a sobota bude 

knihovna uzavřena
dětské oddělení bude prozatím 

uzavřeno (důvodem čerpání OČR 
knihovnic) – je možné po dohodě 
zajistit v omezeném množství též 
knihy z dětského oddělení (poža-
davky prosím pište na mail dets-
ke@mkvdf.cz)

vstup do knihovny je povolen 
jen registrovaným čtenářům a zá-

jemcům o registraci
knihovna poskytuje pouze vý-

půjční služby tzn. vrácení a půjče-
ní knihovního fondu, ostatní služ-
by není povoleno využívat

vracení knih ze všech odděle-
ní – bude probíhat ve spolkové 
místnosti, na dospělém oddělení 
bude možné pouze knihy a časo-
pisy vypůjčit

Otevírací doba pro veřejnost a poskytované služby
út, st, čt 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.

Provozní doba od 9.00 - 11.00 hod. je určena především pro seniory starší 65 let. V pondělí, pátek a sobo-
tu bude MIC uzavřeno.
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Cyklistický závod Tour de Feminin se letos nepojede

FK Varnsdorf: Pět let od historického postupu do první ligy

Varnsdorf    Organizační pre-
miéra nového pořadatelského 
týmu tradičního UCI etapového 
závodu žen Tour de Feminin se 
odkládá na rok 2021. 

Vzhledem k současnému ce-
losvětovému dění není reálné 
závod v červenci zorganizovat  
v plném rozsahu. Některé etapy  
měly proběhnout i ve Varnsdorfu. 
Diváci si tak musí jeden rok po-
čkat.

„Situace nejen ve sportu je vel-
mi nepřehledná. Každým týdnem 
se pravidla mění a jen těžko mů-

žeme predikovat, co se bude dít 
začátkem července. Omezeních 
je celá řada a my nechceme dělat 
kompromisy! Po sportovní strán-
ce byl závod skvěle připraven. 
Bohužel si ale musíme počkat na 
další rok“, smutně přiblížil situaci 
ředitel organizačního výboru Jan 
Novota.

Ředitelka závodu Simona Da-
vídková doplňuje: „Moc jsme se 
na organizaci věhlasného UCI zá-
vodu těšili, rádi jsme po předcho-
zím organizačním týmu převzali 
odpovědnost udržovat a možná i 

vylepšit dlouholetou tradici mezi 
ženami oblíbeného závodu. Je 
velká škoda, že nám to COVID-19 
takto znemožnil. Bohužel místní 
podmínky neumožňují závod pře-
sunout na pozdější období, proto 
se budeme těšit na ročník 2021.“

Závod by v dalších letech roz-
hodně neměl letošním zrušením 
nijak utrpět. „V době koronaviro-
vé to problém nebude, protože 
takhle trpí úplně všichni na celém 
světě. Horší by bylo, kdyby sezóna 
byla normální, ale Tour de Femi-
nin by nebylo,“ zdůraznil Novota.

Finanční újma není pro orga-
nizátory velká. Naštěstí. „Ma-
linko jsme tratili, ale stopli jsme 
to právě v době, kdy už se mělo 
začít utrácet,“ přiblížil. Čas, kte-
rý organizátoři věnovali letoš-
nímu ročníku, se „přenese“ do 
dalšího ročníku, který se bude  
konat příští rok. „Trochu nás 
mrzí, že přípravy letos přijdou 
vniveč. Ale tak 80 % toho času 
přeneseme do dalšího roku.  
A díky tomu to bude lehčí,“ dodal  
s úsměvem.

                      Redakce

Varnsdorf       V neděli 24.květ-
na 2015 se děli ve varns- 
dorfské Kotlině velké věci. Tam-
ní druholigoví fotbalisté totiž 
ve šlágru předposledního kola 
sezóny 2014/2015 remizovali  
s první Olomoucí 0:0. To ale ne-
bylo hlavní událostí sportovního 
odpoledne. Právě ten jeden bod 
zajistil skromnému týmu ze se-
veru Čech druhé místo v tabulce 
a s tím spojenou možnost postu-
pu do nejvyšší soutěže. 

Na stadionu se tehdy mačkalo 
2500 diváků, fotbal to tedy moc 
záživný nebyl, po jeho skonče-
ní ale slavily oba týmy. „Já jsem 
šťastný jako blecha. Jsem místní a 
hrozně to pro mě znamená. Čtyři 
roky jsme tady pospolu, výborná 
parta, skvělý trenér. To rozhodlo,“ 
měl tehdy jasno domácí záložník 
Matěj Kotiš.

Varnsdorf měl tehdy několik ta-
hounů. Radim Breite patřil tehdy 
k těm hlavním, však si také vyslou-
žil cenu pro nejlepšího hráče dru-
holigové sezóny. „Upřímně? Ani 
jsem nevěděl, že nějaká podobná 
cena vůbec existuje. Jestli si dobře 
pamatuji, tak zrovna tahle sezóna 
byla první, ve které se tahle cena 
udělovala. Vůbec jsem nečekal, 
že bych to mohl vyhrát. Tehdy 
jsme slavili na hřišti a najednou 
za mnou přišel trenér Frťala a řekl 
– pojď se mnou. On navíc vyhrál 

trenéra sezóny. Pro mě to byla ta-
ková třešnička na dortu,“ vzpomí-
ná záložník prvoligové Olomouce. 
Ten právě v roce 2015 přestoupil 
do Teplic, odešel také trenér Frťa-
la, který zkusil štěstí ve slovenské 
lize, konkrétně v Podbrezové.

Bohužel to všechno ale nemě-
lo pro varnsdorfský fotbal šťast-
ný konec. Díky nevyhovujícímu 
zázemí se Varnsdorf ligy nako-
nec nedočkal. Nemohl hrát ani 
v azylu, ve hře byl Jablonec nad  
Nisou. Místo Severočechů tak do 
nejvyšší soutěže tehdy putoval 
Zlín. 

„Rozhodli jsem se tak po zralé 
a racionální úvaze. Možnost star-
tu v nejvyšší soutěži pro nás byla 
velmi lákavá, ale zároveň bychom 
na sebe brali až příliš velké riziko,“ 
řekl v létě 2015 předseda před-
stavenstva FK Varnsdorf Vlastimil 
Gabriel.

„Bylo to tehdy opravdu velké 
zklamání. Pořád jsme doufali, že 
by se to odehrálo někde v azylu. 
Bohužel nám to nebylo umožně-
no. Ale dopadlo to tak, jak to do-
padlo,“ vzpomíná kapitán týmu 
Pavlo Rudnytskyy. Ten je společně 
s brankářem Mírou Samoelem 

jedinými aktivními hráči ve Varns- 
dorfu, kteří patřili před pět lety do 
postupového kádru. 

„Ten čas strašně letí. Na tuhle 
sezónu prostě nejde zapomenout. 
Vím, že je to ohraná písnička, ale 
my tenkrát vážně měli skvělou 
partu. Byli jsme tým, sedli jsme 
si. Navíc trenér Frťala věděl, jak  
s námi pracovat. I když se nakonec 
nepostoupilo, tohle vám prostě ve 
vzpomínkách navždy zůstane,“ 
dodal brankář Radek Porcal, který 
aktuálně hájí barvy prvoligového 
Slovácka.

Redakce

Historický postup do první ligy v sezóně 2014/2015; foto Deník
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Mysleli jsme, že to půjde samo, a to byl kámen úrazu, 
přiznává hokejový kapitán Ondřej Černý
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Varnsdorf     Hokejisté Varns- 
dorfu neprožili vůbec dobrou se-
zónu. Čtyři vítězství za celý roč-
ník stačily hokejovým Vikingům 
na předposlední místo v Krajské 
lize Libereckého kraje. 

Spokojenost tak vůbec neby-
la na místě. To potvrdil i kapitán 
týmu Ondřej Černý.  „V jednu chví-
li to vypadalo, že se nám skoro 
rozpadne tým. Málem to skončilo 
fiaskem,“ přiznal v rozhovoru ho-
kejista Varnsdorfu. 

Ondro, předposlední místo asi 
vůbec nesplnilo vaše předsezón-
ní očekávání. 

Máte pravdu. Máme stejné 
pocity, jako po předešlé sezóně. 
Velké zklamání. Snažili jsme se do 
sezóny vstoupit s jasným cílem, 
chtěli jsme se umístit do čtvrtého 
místa a tím si zajistit účast v play
-off. Začátek soutěže, kdy jsme  
z prvních čtyř zápasu dokázali po 
sympatické hře vybojovat dvě ví-
tězství, vypadal slibně. Tím jsme 
si dokázali, že by to mohlo šlapat. 
Nevím proč, ale myslím si, že od 
té doby jsme k tomu přistupova-
li tak, jako by to snad mohlo jít 
samo. A to byl kámen úrazu. 

Pak následoval jeden neú-
spěch za druhým.

Přišly prohry jak s favority sou-
těže, tak i se soupeři, kteří pro nás 
byli naprosto hratelní. Situace na 
ledě i mimo něj nebyla optimální. 
Někteří hráči se rozhodli pro po-
zastavení kariéry, nebo dokonce 
odchod do jiného týmu. Nebylo to 
jednoduché období a přiznám se, 
že jsem se bál, aby pro nás sezó-
na neskončila totálním fiaskem či 
dokonce rozpadem zbytku týmu. 
Možná jsme působili, že jsme jen 
banda nějakých „nazdárků“ co si 
chodí párkrát v týdnu zabruslit a 
poté schytat porážku po laxním 
výkonu. A že nám to je jedno. 

Jenže situace se zlepšila, je to 
tak? 

Něco jsme si k tomu řekli a 
vedení klubu se povedlo přivést 

několik nových hráčů, kteří doká-
zali naprosto adekvátně nahradit 
naše ztráty. Vytvořila se konku-
rence a zároveň byla z týmu cítit 
chuť, síla a odhodlání. Ukázalo se, 
že jsme skvělá parta, která doká-
že táhnout za jeden provaz. Naše 
výkony se zcela jistě zvedaly a my 
dokázali potrápit i soupeře jako je 
Frýdlant či Jičín. To byly týmy, kte-
ré dominovaly celé soutěži.

Na co jste v sezóně nebyl vů-
bec pyšný? 

Určitě nejsem pyšný na to, jak 
kolísavou formou jsme během 
sezóny měli. Také mě mrzelo, jaké 
problémy jsme měli v koncovkách 
zápasů. V mnoha případech jsme 
měli slibně rozehraná utkání, ale 
v závěru třetí dvacetiminutovky 
jsme umožnili svému soupeři oto-
čit skóre. Díky tomu jsme odchá-
zeli, řekl bych až nezaslouženě, 
bodově naprázdno. Myslím, že 
tím jsme přišli i o značnou část fa-
noušků, kteří nás předtím dokázali 
svou návštěvou hnát dopředu. 

Co se vám naopak povedlo?

Měl jsem radost z toho, že bě-
hem sezóny dostali v týmu šanci i 
mladší kluci včetně juniorů, kteří 
se popasovali se svou rolí na vý-
bornou a mohou tak být velkým 
příslibem do budoucna. Druhou 
věcí, která se povedla a kterou 
bych rád zmínil, jsou nové dresy. 
Po několika letech se totiž, hlavně 
díky sponzorům, za což jim patří 
velký dík, podařilo ke konci soutě-
že nastoupit k utkáním s Vikingem 
na hrudi.

Jak dlouho vůbec hrajete ve 
Varnsdorfu? 

Pro mě to byla druhá sezóna ve 
varnsdorfském dresu.

Je pro vás těžké skloubit ama-
térský hokej se zaměstnáním? 

Musím se přiznat, že pro mě to 
je docela těžké. Přes týden bývám 
v Praze, kde studuji vysokou školu 
a také pracuji. Do toho trénuji a 
hraji zápasy za místní univerzitní 
tým UK Hockey Prague. Víkendy 
pak trávím na severu, kde stíhám 
jednou potrénovat a poté hájit 
varnsdorfské barvy.

Vikingové z Varnsdorfu – to je 
vaše přezdívka? Kde to vzniklo? 

Začalo to s příchodem pana 
trenéra Hrona. Řekl bych, že je 
fanatik, co se týče severského ho-
keje a tamějších zemí. Dokonce 
tam byl i na stáži. Když se vrátil 
a prezentoval nám jejich praktiky 
a pracovitost na ledě, bylo to jas-
né. Skandinávie – severské země, 
Varnsdorf – sever Čech. Vlastně 
jsme si uvědomili, že i náš herní 
projev je spíš o bojovnosti než  
o nějaké technice. Proto Vikingo-
vé.Na ledě zkrátka válčíme jako 
kdysi ti bojovníci ze severu, nebo 
alespoň se o to pokoušíme.

Můžete už teď prozradit, jaké 
máte cíle pro další sezónu? Há-
dám, že opět chcete proklouz-
nout do play-off.

Přesně jak říkáte, play-off je pro 
nás jasným cílem a já v náš tým 
věřím, takže doufám, že to koneč-
ně urveme. Lidé okolo hokeje si to 
tady ve Varnsdorfu určitě zaslou-
ží!

                     Redakce

Ondřej Černý (vpravo) hájí barvy Varnsdorfu druhou sezónu; foto Jiří Laštůvka


