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V ulici Dolní Nábřeží dělníci usadili hlavní část nové lávky

Dělníci usadili šestnáct metrů dlouhou a deset tun vážící hlavní část lávky přes Mandavu; foto Tomáš Secký

Varnsdorf Dělníci v pondělí
2. listopadu usadili pomocí jeřábu mezi ulicemi Dolní Nábřeží a
Ostrovní hlavní část nové lávky
přes Mandavu.
Přes řeku Mandavu je na území
Varnsdorfu téměř třicet mostů
a lávek. V koordinaci s Povodím
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Ohře, které provádí rozsáhlou
opravu nábřežních zdí, nechalo
město Varnsdorf vyměnit dožilou lávku pro pěší spojující ulice
Dolní Nábřeží a Ostrovní za novou.
Přes šestnáct metrů dlouhou a
deset tun vážící hlavní část lávky

musel na místo přesunout a usadit jeřáb. Během následujících
dnů proběhne instalace zábradlí
z pozinkované oceli, poté přijdou
na řadu terénní úpravy spojené
s opravou nábřežní zdi koryta
Mandavy.
V daném úseku tak došlo

během posledních let k výměně dvou lávek pro pěší.
Ty jsou od sebe vzdálené tři sta
metrů. Stavební práce za dva miliony korun bez DPH provádí společnost SaM silnice a mosty Děčín
a.s.
Tomáš Secký

Začala topná sezóna, nezapomeňte na kontrolu komínu
Varnsdorf
Před nástupem
zimy by měl každý majitel nemovitosti nechat zkontrolovat
komín. Bezpečný komín je totiž
jen ten, který je správně postaven, ale také poctivě a pravidelně udržován.
Své o tom ví i místní hasičská
jednotka, která má za sebou s příchodem zimy první takový výjezd.
Začínají opět požáry komínů.

K jednomu takovému v sobotu
7. listopadu před polednem vyjížděla profesionální jednotka do
Krásné Lípy, ke „stoletému“ rodinnému domu. Kolem popraskaného komína na zakouřené půdě už
byla žhavá prkna, stačila by ještě
chvíle, jeden větší závan větru a
celá půda by se brzy ocitla v plamenech.
Hasiči tak přijeli za pět minut

dvanáct, tentokrát skoro doslova
(vzhledem k času vyhlášení poplachu). Žhnoucí saze z komína strhli
a vynesli, majiteli zakázali v kamnech topit, dokud situaci nevyřeší
kominík.
Občas to chce komín vizuálně
zkontrolovat, sem tam se může
objevit spára a neštěstí na sebe
nenechá dlouho čekat.
Hasiči Varnsdorf, redakce
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S příchodem podzimu přibývá na silnicích dopravních nehod
Varnsdorf
S příchodem
podzimu musí řidiči přizpůsobit
styl své jízdy. Mlhavá rána, tma
a mokrá vozovka jsou důvody,
proč v tuto dobu tradičně narůstá počet dopravních nehod.
Na stoupání od Benteleru na
Studánku vyjížděla v pondělí
26. října večer profesionální jednotka z Varnsdorfu společně
s dobrovolnými kolegy z jednotky
SDH Rumburk k nehodě osobního vozidla, která byla nahlášena
s nutností vyproštění osob.
Když varnsdorfští profesionálové na místo přijeli, již zasahovali zdravotníci. Zraněny byly dvě
osoby, hasiči vyprošťovat nakonec
nemuseli. Auto vyletělo ze silnice
a narazilo do propustku.
Dopravu na místě řídili nejprve
hasiči, poté policisté. Jak k nehodě došlo, to na místě zjišťovali dopravní policisté.
Dopravní nehoda pod Šébrem
Společně s dobrovolnou jednotkou z Horního Podluží vyjeli
v sobotu 31. října odpoledne
varnsdorfští profesionální hasiči
pod kopec Šébr, kde na ústecké
straně v zatáčce došlo k nárazu
osobního vozidla do stromu.
Před příjezdem hasičů poskytovali první pomoc svědci události,
hasiči v ní poté společně se zdra-

Na podzim na silnicích přibývá nehod, řidiči by měli jezdit opatrněji; foto miw.cz

votníky pokračovali.
Jednu zraněnou vyproštěnou
osobu do nemocnice transportoval vrtulník, druhého člověka sanitka. Jak k nehodě došlo,
to na místě zjišťovali dopravní policisté.
Netradiční zásah
Zásahy u dopravních nehod a
požárů si profesionální varnsdorfští hasiči zpestřili zvířecím zásahem. V neděli 1. listopadu pozdě

večer vyjeli na Špičák, kde si ve
stáji lehl kůň a vzhledem ke svému požehnanému věku by už sám
nevstal.
Fyzicky skvěle připravení hasiči
spolu s majiteli ze všech sil zabrali, zapřeli se kde mohli a na druhý
pokus se podařilo zvíře, vážící více
než 400 kilogramů, postavit a zachránit.
Kuriózní událost
Chvilka nepozornosti a záměna

rychlosti stála v pondělí 2. listopadu ráno za poněkud kuriózní událostí u garáží v ulici Husova.
Auto naštěstí stačilo jen malinko opatrně nadzvednout Unimogem a šťastný majitel mohl
konstatovat, že jeho plechovému
miláčkovi nenastala žádná újma.
Zásah byl ukázkou vzorné spolupráce profesionálních a dobrovolných hasičů.
Hasiči Varnsdorf

Neznámý pachatel ukradl nářadí, hrozí mu až osm let za mřížemi
Varnsdorf
Policisté pátrají ny u rodinného domu.
dl pásovou brusku v hodnotě pat- trestné činy porušování domovní
po neznámém pachateli, který
V nočních hodinách vnikl na náct set korun. Zloději, který kradl svobody a krádeže až osmileté věse ve Varnsdorfu vloupal do díl- oplocený pozemek a z dílny ukra- v době nouzového stavu, hrozí za zení.
por. Bc. Daniel Vítek

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
15.9.2020 v 11:39 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf bylo přijato oznámení od operátora RZS Ústí nad
Labem ohledně osoby v bezvědomí v ulici Horní nábřeží. Do
lokality byla ihned vyslána hlídka městské policie, která zjistila,
že se jedná o dopravní nehodu
cyklistky s chodkyní. U obou žen
došlo ke zranění, hlídka od přítomných občanů převzala poskytování první pomoci. Po pří-
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jezdu přivolané sanitky RZS byly
ženy předány posádce sanitky
k dalšímu ošetření a převozu
jedné z nich do nemocnice v Děčíně.
15.9.2020 v 16:35 hod.
Na služebnu městské policie
se dostavila slečna, která odevzdala nalezený mobilní telefon.
Dozorčím směny byl učiněn pokus o zjištění majitele – telefon
byl však uzamčen a nešlo se
dostat ke kontaktům. V 16:42

hodin bylo na nalezený telefon voláno manželkou majitele.
Volající
bylo
sděleno,
že
se mobilní telefon nachází jako nález na služebně
městské policie a manžel si
ho může kdykoliv proti podpisu vyzvednout. V 16:55 hodin
se na služebnu dostavil majitel
telefonu, který si ho s radostí
v očích převzal.
19.9.2020 ve 234:0 hod.
Na služebnu Městské po-

licie Varnsdorf bylo přijato
oznámení, že v ulici Strakonická leží silně podnapilý muž.
Na
místo
byla
vyslána
hlídka městské policie, která zjistila, že muž je silně
podnapilý, ale zraněn není.
Strážníci zjistili jeho trvalé bydliště a kontaktovali jeho manželku,
která si svého muže na místě vyzvedla a dopravila domů.
Martin Špička,
velitel městské policie
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Město ruší akce, tradiční rozsvícení
vánočního stromu neproběhne
Varnsdorf
Kvůli špatné epidemiologické situaci přistoupila
radnice ke zrušení dalších tradičních akcí ve městě.
Lidé tak na první adventní neděli přijdou o oblíbené rozsvícení
vánočního stromu doprovázené
stánkovým prodejem a hudebním
programem. „Velice nás to mrzí,
ale vzhledem k situaci kolem koronaviru jsme se ve spolupráci s kulturní komisí rozhodli letošní rozsvícení vánočního stromu zrušit.
Chápeme, že jde o tradiční akci a
lidé si ji velice oblíbili, i proto jsme
s rozhodnutím čekali a oddalovali
ho. Bohužel zatím nic nenasvědčuje ani tomu, že by mělo dojít
k uvolňování vládních opatření,“
komentoval situaci starosta města Roland Solloch.

O vánoční strom ale obyvatelé
Varnsdorfu nepřijdou. Také v letošním roce bude během první
adventní neděle 29. listopadu
rozsvícen živý strom mezi autobusovým nádražím a náměstím,
ovšem bez přítomnosti diváků.
Vánoční výzdoba po městě bude
rozsvícena o dva dny dříve, teda
27. listopadu.
Nejistá situace je také kolem
Silvestrovského běhu. Zatím to
vypadá, že se s největší pravděpodobností 56. ročník oblíbeného
závodu v běhu poprvé v historii
neuskuteční.
Město muselo letos zrušit celou
řadu kulturních i společenských
akcí. Neuskutečnily se slavnosti
města, ani Svatomartinská oslava.
Tomáš Secký

Město zavedlo možnost nákupu
seniorům a lidem v nouzi
Varnsdorf
Město nabízí
osamělým seniorům a lidem
v nouzi, kteří si v době nouzového stavu nemohou sami obstarat nákup základních potravin,
drogerie a léků, zajištění této
služby.
Jak nákup objednat?
Nákup potravin, drogerie a léků
si mohou senioři objednat od
pondělí do pátku v čase od 08:00
do 16:00 hodin na telefonním
čísle 601 156 724. Službu zajišťují pověřené pracovnice pečova-

telské služby – Šárka Fibigerová
a Monika Čermáková. Služba je
zdarma, nákup hradí objednatel.
Kdo může nabídku pomoci využít?
Služba je určena pro osamělé
seniory, kterým nemá základní
potraviny kdo obstarat. Dále pro
lidi v nouzi (např. handicapovaní,
vážně nemocní, v karanténě či
izolaci). Služba je k dispozici občanům města Varnsdorf. Službu
zajišťuje město Varnsdorf.
Tomáš Secký

PÍŠETE NÁM
Poděkování za vstřícnost a ukázkovou spolupráci Městskému
úřadu Varnsdorf při realizaci investičního celku na rozvodny VN
na 35 kV v areálu firmy KWL s.r.o.
Varnsdorf. Tímto krokem se firma zbavila technické zastaralosti
a předešla případným závažným
problémům dodávek vysokého
napětí 6 kV od společnosti Termika a.s. a došlo k napojení na páteřní síť skupiny ČEZ.
Tento investiční celek se podařilo realizovat v poměrně krátkém
časovém úseku a nebylo nutné
přistoupit ke snižování počtu pracovních míst ve firmě KWL s.r.o.
Nedošlo tak ke zvýšení nezaměstnanosti v tak ohroženém regionu
jako je Šluknovský výběžek.
Poděkování patří skupině ČEZ

a jejich dodavatelským firmám,
ale hlavně Městskému úřadu
Varnsdorf, kde veškerá povolení
a schvalování probíhala ve velice krátkém čase a ani jednou od
úředníků nezazněla slova: „máme
na to dle zákona měsíční lhůtu a
pak se Vám vyjádříme“.
Konkrétně bych chtěl poděkovat těmto odborům: Stavební
úřad – Ing. Martin Togner, Odbor
správy majetku a investic, Odbor
životního prostředí – Ing. Přemysl
Brzák.
Vstřícnost úředníků, se kterými jsem se setkal a vedl jednání,
by nám mohli závidět v okolních
městech. Vedení města a jejich
úředníkům přeji hodně zdaru
v jejich další práci a věřím, že jejich vstřícnost bude i nadále ukázkou, jak by to mělo fungovat.
KWL - Vedoucí údržby, správa budov
a majetku Pavel Vaňáč

Platnost řidičáků se v nouzovém stavu
prodlužuje, průkaz není potřeba měnit
Česká republika
Ministerstvo dopravy se domluvilo s Ministerstvem vnitra na toleranci
neplatných řidičských průkazů
v rámci nouzového stavu na území České republiky. Lidé s propadlým průkazem tak mohou
dál řídit, na doklad se hledí jako
na platný a nehrozí žádné pokuty.
Ministerstvo navíc navrhuje
prodloužení platnosti řidičských
průkazů do 31.3.2021. „Za předpokladu, že uplynula doba platnosti dokladů (řidičský průkaz;
průkaz profesní způsobilosti řidiče) v době trvání nouzového sta-

vu, se hledí na tyto doklady jako
na platné, resp. držitelé těchto
dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem,
jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti,
v přestupkovém řízení postihováni,“ stojí v metodickém stanovisku
Ministerstva dopravy.
Opatření zatím platí na období
nouzového stavu a pouze v České
republice. Ministerstvo dopravy
jedná s Evropskou komisí o návrhu prodloužení platnosti propadlých řidičských průkazů do
31.3.2021.
Ministerstvo dopravy
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Dvě třetiny hlavního nádraží ve Varnsdorfu jdou k zemi
Varnsdorf
Správa železnic
se pustila do optimalizace výpravních budov. Ta se dotkla i
hlavního nádraží ve Varnsdorfu,
které jde ze dvou třetin k zemi.
Do budovy se pustily těžké stroje.
Státní organizace pro tak
velkou budovu nemá využití.
Nádraží ve Varnsdorfu patřilo
ještě dva roky dozadu k nejvíce zpustlým v České republice.
Téměř sto metrů dlouhá budova, jenž je tvořena ze dvou
„věží“ a střední části, prošla rekonstrukcí z jedné třetiny až
v loňském roce za téměř pět
milionů. Zbylá část výpravní budovy půjde k zemi. „Budova
je pro potřeby Správy železnic
značně naddimenzována. Její
velikost je poplatná době, kdy
sloužila jako pohraniční stanice a poskytovala prostor mimo
jiné také celním orgánům,“ uvedl mluvčí Správy železnic Marek
Illiaš.

Do budovy hlavního nádraží se pustily těžké stroje. Dvě její třetiny půjdou k zemi; foto Tomáš Secký

Místo po budově by mohlo
nahradit nové parkoviště, které
v současné době nádraží chybí.
Smlouvu na demolici podepsala Správa železnic se společností
STRABAG Rail a.s. Celá akce by

měla vyjít na více než 25 milionů
korun s DPH.
„Správa železnic se zhruba před
dvěma lety obrátila na město,
zdali nechce dlouhodobě prázdný objekt využít. Po zvážení všech

okolností jsme museli nabídku
odmítnout. Sami máme ve městě
několik budov, pro které hledáme
využití,“ řekl starosta Roland Solloch.
Tomáš Secký

Na Špičáku se těží kůrovcové dřevo, obnova lesa už začala
Varnsdorf
Kůrovcem napadené dříví se těží také na
varnsdorfském Špičáku. Koncem
října tam začala strojní těžba
zhruba 2 200 metrů krychlových kalamitního dřeva, které
se průběžně sváží především na
skládku na konci Zhořelecké ulice.
Menší část dříví už z lesa

odvezla nákladní auta, odvoz
čeká ještě zhruba 60 kamionů.
„V zimě ručně dokácíme asi 300
metrů krychlových dřeva, které
se nedalo vytěžit harvestorem.
Tím by mělo kalamitní kácení
v místě skončit. Na jaře začneme
zalesňovat,“ řekl lesní správce
Jan Drozd.
Lesy České republiky vysadí

smíšený les na části zcela odlesněných pozemků. Na zbývající vytěžené ploše ale už obnova začala, a to přírodní formou
takzvaného přirozeného zmlazení lesních dřevin. „Kromě zalesňování dále odstraníme škody
po lesní technice. Zároveň tam,
kde jsou k tomu vhodné podmínky, provedeme opatření, která

zadrží vodu v krajině. Konkrétně vyčistíme a upravíme přeliv
rybníčku nad ulicí Komenského,
provedeme údržbu pramenišť a do budoucna také obnovíme rybníček nad ulicí Hájenská,
to vše v rámci podnikového programu Vracíme vodu lesu,“ doplnil Drozd.
Jiří Sucharda

11. listopadu jsme si připomněli Den válečných veteránů
Varnsdorf
Jedenáctého listopadu si kromě svátku svatého
Martina také připomínáme Den
válečných veteránů.
Dne 11.11.1918 od 11 hodin totiž zavládlo, na základě podepsání
příměří téhož dne v 5.30 hodin
ráno německou generalitou ve
štábním vagóně vrchního velitele
dohodových vojsk, francouzského

maršála Ferdinanda Foche v Compiègne, na všech frontách příměří
a nastal v podstatě konec Velké,
resp. 1. světové války.
I díky novým zbraním během
pět let trvajícího konfliktu přímo
v boji či kvůli zraněním a nemocem zemřelo přibližně 9,5 milionů
vojáků a přibližně 21 milionů jich
bylo ve válce zraněno. Odhaduje

se, že masakry civilistů, nemoci a
strádání ve špatně zásobeném zázemí si navíc vyžádaly i dalších 6
milionů civilních obětí.
Ani tato strašná čísla bohužel
nezabránila o dvacet let později
ještě horší 2. světové válce, která
měla na svědomí celkové ztráty
na životech ve výši více jak 72 milionů lidí. Z toho civilní oběti před-

stavují asi 47 milionů, včetně asi
20 milionů lidí, kteří zemřeli během války v důsledku hladu a nemocí, a to včetně 6 milionů obětí
židovského holocaustu. Vojenské
ztráty představují asi 25 milionů,
včetně 5 milionů válečných zajatců. I v našem městě měly tyto
válečné události za oběť téměř
1000 jeho obyvatel.
Jiří Sucharda
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Lepší zázemí, nová kabina na zimním stadionu je hotová
Varnsdorf
Stavební práce
na zimním stadionu ve Varnsdorfu jsou u konce. Město dokončilo vestavbu nové kabiny za
tři miliony korun.
Na varnsdorfské hokejisty čeká
lepší zázemí. Využít ho však budou moci až se zlepší situace
kolem koronaviru. „Na zimním
stadionu běžně probíhají pravidelné tréninky domácích mužstev, ale i týmů z okolí. Konají
se zde také hokejové turnaje a
bývá problém s nedostatečnou
kapacitou kabin, proto jsme se
rozhodli pro vestavbu nové kabiny“ vysvětlil záměr starosta Roland Solloch.
Nová šatna je umístěna v patře
vedle a je napojena na současnou
budovu restaurace. Vstup do šatny je po ocelovém schodišti. Kabina tak bude určena především
pro dospělé hokejisty. Součástí
stavebních prací bylo i vybudování sociálního zařízení a úklidové

Nové zázemí. Hokejisté se dočkali nové kabiny a sociálního zařízení; foto Tomáš Secký

komory. Stavební úpravy na zimním stadionu vyšly na 3 miliony
korun bez DPH a byly hotovy během měsíce října.
V tu dobu se finišovalo s pří-

pravami na nadcházející sezónu,
kterou přerušila pandemie koronaviru. „Ledová plocha je připravena více než měsíc, ale zatím zeje
prázdnotou. Všichni netrpělivě če-

káme, kdy se vládní opatření uvolní a bude se moct vyjet na led,“
řekl vedoucí zimního stadionu Jan
Šimák.
Tomáš Secký

Do modernizace a rozšíření veřejného osvětlení se letos
investovaly téměř čtyři miliony korun, bude se pokračovat
Varnsdorf
Při večerní procházce po Varnsdorfu si lidé
mohou všimnout narůstajícího
počtu nových pouličních svítidel
v různých částech města. Radnice pokračuje v modernizaci a
rozšíření veřejného osvětlení,
letos v tomto směru investovala
téměř čtyři miliony korun.
S výměnou veřejného osvětlení
za úspornější světelné zdroje začal Varnsdorf již v roce 2015. Stará svítidla se sodíkovou výbojkou
jsou postupně nahrazována novými, vybavenými LED technologií.
Někde dochází pouze k výměně
svítidel, jinde je jejich výměna
spojena s celkovou rekonstrukcí
veřejného osvětlení, tedy i s výměnou stožárů a zemního kabelového vedení. V letošním roce
proběhla taková kompletní výměna v ulicích Nádražní, U Nádraží a
v části ulice Tyršova včetně parko-

S modernizací a rozšířením veřejného osvětlení se bude pokračovat; foto Tomáš Secký

viště u městského divadla.
Současně byly vybudovány i některé zcela nové úseky a osvětlení se tak dočkala i ulice Plavecká,
komunikace vnitrobloku obytných
budov v ulici Boženy Němcové a
„esíčko“ spojující ulice Hřbitovní
– Děčínská.
V současné době dále probíhá modernizace osvětlení v ulici

Šafaříkova, Na konci a v části ulice Národní. Rozšíření stávajícího
úseku o další veřejné osvětlení
bylo zahájeno u základní školy
v ulici Edisonova. Radnice má již
připraveno dalších šest projektových dokumentací pro výstavbu a
rekonstrukce veřejného osvětlení
většího rozsahu a další se připravují. S modernizací se tak bude

pokračovat i v příštím roce.
Celkem je ve městě v provozu
přes dva a půl tisíce světelných
bodů veřejného osvětlení. Práce
na modernizaci a výstavbě veřejného osvětlení provádí Technické služby města Varnsdorf, které
zároveň zajišťují i servis a údržbu
celé soustavy veřejného osvětlení
města Varnsdorf včetně Studánky. Letos Varnsdorf investoval do
modernizace téměř čtyři miliony
korun.
Nasvícení historických budov
Kromě výměny veřejného
osvětlení začala radnice s nasvícením fasád historických budov.
V loňském roce byl takto nasvícen
kostel sv. Petra a Pavla na náměstí, lepšího nasvícení se dočká také
Starokatolický kostel. V plánu je
dále Červený kostel a kostel sv.
Karla Boromejského.
Tomáš Secký
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Nezaměstnanost ve Varnsdorfu zatím dramaticky neroste
meziročního nárůstu je mimo jiné
situace související s pandemií Covid-19.“ Nezaměstnanost oproti
loňskému roku mírně stoupla,
podle Úřadu práce se ale nejedná
o masivní nárůst.
I když je aktuální ekonomická
situace složitá, dlouhodobý vývoj zaměstnanosti v regionu je
příznivý. Na přelomu tisíciletí se
Varnsdorf potýkal s výrazně vyšší
nezaměstnaností, která se pohybovala okolo 12 %, před deseti
lety dokonce překročila 15 %. Pak
už začala pomalu klesat na současnou úroveň.
V současné době nabízí ÚP
Varnsdorf několik desítek pracovních míst. Požadováni jsou zejména řidiči a pracovníci v technických oborech.
V souvislosti s koronavirovou
krizí apeluje ÚP na občany, aby
důkladně zvážili svou osobní návštěvu. Většinu záležitostí lze

vyřídit i jinou cestou – podatelnou ÚP ČR, zasláním dokumentů
poštou, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky.
Zaměstnance ÚP ČR můžete
kontaktovat telefonicky nebo
e-mailem. Do odvolání jsou

úřední hodiny pro veřejnost
v pondělí a ve středu od 8 do 13
hodin, v další dny na objednání. Veškeré kontakty jsou uvedeny i na webových stránkách
www.uradprace.cz/varnsdorf.
Barbora Hájková

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu
ve věku 15-64 let ve Varnsdorfu
Období

Uchazeči
celkem

Obyvatelé
15-64 let

Nezaměstnanost
(v %)

říjen 2020

527

9 489

5,13

září 2020

546

9 489

5,36

duben 2020

493

9 680

4,75

říjen 2019

408

9 680

3,88

Meziměsíční rozdíl
(říjen 2020 vs.září 2020)

Meziroční rozdíl
(říjen 2020 vs. říjen 2019)

-0,23

1,25

Blížíme se do finále, poznáte mě? Hádej, kdo jsem
Dobrý den. Narodil jsem se
v malém dřevěném domku pod
Špičákem. Učil jsem se hře na
housle a do tajů malování mě zasvěcoval malíř Johann Gruss. Můj
otec byl tkalcem a přál si, abych
v této rodinné tradici pokračoval.
Já si to však vůbec nedovedl představit. Když jsem pracoval v továrně
u pana Rungeho, volné chvíle
jsem věnoval malování a soukromému studiu malířství.
Školu jsem ukončil s vyznamenáním, ale na pražskou Akademii
umění mě nevzali. Rozhodl jsem
se, že odejdu do Vídně. Pěšky, samozřejmě, stejně jako jsem pěšky
došel do Prahy. Po několika nepříjemných zkušenostech, se mi podařilo začít studovat na Akademii
výtvarného umění. Během studií
se mi dařilo v plastické tvorbě.
V roce 1842 jsem byl Akademií
vyznamenán Gundelovou cenou,
o rok později Fügerovou cenou za
sochařství. Roku 1844 jsem obdržel dokonce dvě ceny - Dvorskou a
Reichelovu, a aby to nebylo málo,
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Tam jsem vytvořil například reliéf Cesta tří králů. Jeho sádrový
odlitek si můžete prohlédnout
u vás ve Varnsdorfu ve starokatolickém kostele. Moje díla potkáte
v Čechách, na Moravě, v Německu, dokonce i za velkou louží, ale
především ve Vídni. Mohli byste
mě mít za velkého chlubila, kdybych psal o všech svých dílech, a
také bych vám hodně napověděl,
tak povím o jednom z posledních,
které jsem věnoval Varnsdorfu a
které také můžete ve vašem městě vidět – sochu Krista z kararského mramoru.
Mé jméno je:
ocenila Akademie mé dílo i následujícího roku Neulingerovou cenou. Díky Dvorské ceně jsem mohl
později putovat na studijní cestu
do Říma.
Kvůli nemoci jsem musel studium na nějaký čas přerušit. Několik
týdnů jsem se zotavoval v Rychlově u Jihlavy. Během té doby jsem

a. Albert Pilz
v tamějším kostele opravil náb. Josef Florián Pilz
stěnné malby. Po návratu do Vídc. Vincenz Pilz
ně jsem znovu studoval a pilně
pracoval.
Správná odpověď z minulého
Mojí první soukromou zakázkou byla kamenná Nymfa pro zá- čísla: c. Karl August Jungmichl
mecký park hraběte Strachwitze (* 1785, Frankenberg, Sasko – †
v moravském Šebetově. V letech 1870, Varnsdorf).
Muzeum Varnsdorf
1850–1855 jsem pobýval v Římě.

Zdroj dat: Úřad práce ČR

Varnsdorf
V souvislosti
s vývojem epidemie Covid-19
hodnoty nezaměstnanosti zatím dramaticky nestoupají.
Ve Varnsdorfu byla nezaměstnanost k 31. říjnu 2020 celkem
5,13 %, došlo k mírnému poklesu oproti měsíci září, kdy byla
hodnota nezaměstnanosti na
5,36 %. Od jarní koronavirové situace ale nezaměstnanost
v našem městě mírně stoupla.
Na úrovni republiky byla nezaměstnanost v desátém měsíci
letošního roku 3,7 %, což je nejnižší hodnota od června letošního roku.
Jak vypadají říjnová čísla ve
Varnsdorfu v porovnání se stejným měsícem loňského roku? Na
to jsme se zeptali tiskové mluvčí Úřadu práce ČR (ÚP) Kateřiny
Beránkové. „V říjnu 2019 činila
nezaměstnanost v tomto regionu 3,9 %, letos 5,1 %. Důvodem

Společnost

20/2020

Vlastivědný sborník Mandava letos dvoujazyčně a barevně
Varnsdorf
Aktivity Kruhu
přátel muzea Varnsdorf koronavirová epidemie sice přibrzdila,
ale to neznamená, že by se nic
nedělo.
Redakční kolektiv, který každoročně připravuje nové vydání
vlastivědného sborníku Mandava, se naopak může vykázat
velkou porcí práce navíc. Díky
získaným grantovým příspěvkům
mohla k vydání připravit rozšířený dvoujazyčný sborník, tak jako
tomu bylo od roku 2005 každých
pět let.
Česká část je sestavena z celkem 32 příspěvků. Německým
čtenářům určená část Mandau
2020 obsahuje patnáct textů.
Dva z nich byly česky publikovány
v předchozích ročenkách, zbývajících třináct je v letošním sborníku
tištěno souběžně česky i německy. Na závěr je jako vždy připojena „Ročenka KPMV“, čili zpráva o
činnosti spolku za uplynulou sezonu. Dotační podpora letos navíc
umožnila barevný tisk obrázků a
fotografií. Mandava s letopočtem
2020 tím bude zcela výjimečná.
Financování publikace umožnil
grantový příspěvek z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa
na projekt „Spolupráce českých a
německých muzeí – Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen“ a Dotační program
města Varnsdorf. Německým partnerem projektu je FördervereinzurEntwicklung der Grenzregion
„Obere Mandau/ Spreequellen“
e. V. (Eibau). Redakční práce zajiš-

Náhled obálky Mandava 2020; foto KPMV

ťovali za českou stranu Filip Mágr,
Ivo Vondrovský a Josef Zbihlej, za
německou stranu Jarmila Winklerová a Dieter Winkler.
Ve sborníku se setkáte mimo
jiné s tématy: mauzoleum rodiny

Dittrichů v Krásné Lípě; historie
firmy C. G. Hänsch v Großschönau
(nyní technické muzeum); tradice
slavnosti „GrußschinnerSchissn“
v Großschönau; meziválečné styky s Lužickými Srby na Šluknov-

sku; roční důstojnická škola CO ve
Varnsdorfu v letech 1971–1976;
2. polská armáda v Lužici; třípanské kameny a Lichtenštejnové; historie silniční a železniční
dopravy; medailon teatroložky
Vítězslavy Šrámkové (mládí strávila ve Varnsdorfu); varnsdorfská
firma August Jungmichl’sSohn;
ohlédnutí za působením poetického sdružení Doteky; z přírodovědných oborů příspěvky o entomologii a ornitologii; novinky
z regionálních muzeí a spolků;
průvodce cyklotrasou kolem podstávkových domů z Hainewalde
do Eibau... A také pravidelné rubriky o událostech před 100 lety,
meteorologický přehled za rok
2019, regionální knižní novinky.
Členové KPMV tentokrát neobdrží svůj členský výtisk na valné
hromadě, protože byla kvůli protiepidemickým opatřením odložena zatím na neurčito. Zrušen byl i
Regionální knižní minitrh, kde býval každoročně zahajován prodej
Mandavy pro veřejnost.
Začátkem listopadu jsme z tiskárny obdrželi první část nákladu,
určenou především k pokrytí autorských výtisků. Členové KPMV
si budou moci svůj výtisk vyzvednout v muzeu na přelomu listopadu a prosince, kdy obdržíme
zbývající část nákladu. Doufáme,
že tou dobou budou již otevřena
knihkupectví a informační střediska, kde bude publikace k dostání
i pro ostatní zájemce.
KPMV

Dobrovolníci pokračují ve výsadbě ovocných stromů
Varnsdorf
O sázení ovocných stromů jsme vás informovali v 18. čísle Hlasu severu, které vyšlo 22. října 2020. V plánu
bylo vykopat jámy pro stromy
v jeden stanovený čas, ale současná koronavirová situace akci
lehce pozměnila.
Sázelo se v proměnlivém počasí celý týden od soboty 24. října
do soboty 31. října. Vše proběhlo
„štafetovou“ formou. Dobrovolníci (jednotlivci, dvojice či rodiny)
postupně každý den vykopali jednu až dvě jámy. „Nakonec jsme se

kvůli velikosti zvoleného prostoru
v oblasti za hřbitovem rozhodli,
že namísto plánovaných jedenácti ovocných stromů se jich zasadí
deset. Bude to jedna třešeň, čtyři
jabloně, dvě višně a tři švestky.
Další čtyři stromky se zasadí až na
jaře, konkrétně dvě broskvoně a
dvě meruňky,“ uvedla Klára Lukačovičová.
Sadba stromů proběhla symbolicky na státní svátek v úterý
17. listopadu. Kdo chce i do budoucna přidat ruku k dílu, může se
hlásit na facebookových stránkách

Komunitní zahrada Varnsdorf,
nebo na e-mailu klarajanatova@
centrum.cz či telefonním čísle
777 583 506.
Současně neustávají práce ani
na komunitní zahradě. Stále se
hledají dobrovolníci na úklid,
shrabání listí a zrytí nových záhonků. Pokud počasí dovolí,
může se na zahradě pracovat i
přes zimu.
Plánovaný workshop s tématem řezu ovocných stromů, který
se měl konat v sobotu 31. října,
byl bohužel zrušen právě kvůli

zhoršující se koronavirové situaci. „Workshop měl velký ohlas
a kvůli vysokému počtu nahlášených účastníků jsme byli nuceni
ho přeložit na jaro, kdy snad bude
situace klidnější,“ vysvětlila Klára
Lukačovičová. Na začátku příštího roku je v plánu další „swap“
– výměna oblečení a nově také
„plant swap“. Jak už název napovídá, jedná se o výměnu různých
druhů sazenic, pokojových květin
a další. O všem vás budeme informovat.
Barbora Hájková
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Společnost
BLAHOPŘÁNÍ

Dne 21. listoDne 24. listopadu by oslavil
padu oslaví paní
pan Alois Kocián
Jana
Vaníčková
100.
narozeniny
krásné 70. narozea 30. prosince to
niny.
bude 14 let, co nás
Děkujeme
naší
navždy opustil. Stále s láskou vzpo- mamince za její péči a obětavost.
mínají děti s rodinami.
Do dalších let přejeme hodně
zdraví, štěstí a radost na její milé
zahrádce a v psaní básniček. Dcera
Dne 29. listo- Jana, syn Erik s Evičkou, vnuk Davípadu uplyne 20 dek a přátelé, kteří ji mají rádi.
let od úmrtí paní
Jany Valečkové.
Stále vzpomínají
manžel Petr, dcery
Petra a Jana s rodinou.
Zapomenout, to se řekne lehce.
Ale naše srdce často zapomenout nechce. Dne 26. listopadu by oslavila
80. narozeniny naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička Voršila Herošová. S láskou vzpomínají manžel Adolf a dcery Šárka a
Jiřina s rodinami.

ÚMRTÍ
Úmrtí v říjnu
Lubomír Spilko 		 73 let
Jiří Maryško 		 67 let
Vladimír Holeček 		 90 let
Petr Šatánek 		 52 let
Zdeněk Štětka 		 74 let
Eva Braunová 		 71 let
Zdenka Dlasková 		 73 let
Karel Straberger 		 66 let
Ladislav Rácz 		 66 let
Alžběta Šindlerová 		 80 let
Naděžda Janáková 		 49 let
Dorothea Rajmanová 		 85 let
Margarita Pacourková 90 let
Marie Píchová 		 54 let
Jiří Sovák 		 71 let

ZUBNÍ POHOTOVOST

ZUBNÍ POHOTOVOST
21.-22.11.2020			
MUDr. Vojtěch Vladimír		
28. října 110, Děčín I		
Tel. 412 151 056
28.- 29.11.2020			
MUDr. Hladík Pavel		
Weberova 1537/7, Děčín VI		
Tel. 412 539 298
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích: 08:00 12:00 hod.			
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PÍŠETE NÁM

Zahrádka
Život letí jako voda,
dopředu a nikdy zpět
a já letos oslavím 70 let.
Přála bych si zdraví, sílu,
na mou milou zahrádku,
abych na ní pracovala
od pondělí do pátku.
Zahrádka je ale dřina
a bolí z ní záda.
Ale když pak rozkvete,
dřu se pro ni ráda.
Vím, že moje velká radost,
také jednou skončí.
Až mě síly opustí,
potom zavřu oči.

Říkáte si, jak čas letí, životem se
plavíte, už jste spolu půl století, zlatou svatbu slavíte. Vaše láska, ať dál
vzkvétá, i po další společná léta.
Dne 28. listopadu oslaví zlatou
svatbu Jan a Květa Švecovi z Dolního Podluží.
Mnoho zdraví a štěstí do dalších let
přejí děti Honza, Monika a Standa.

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.
Koupím stolek pod televizor.
Šířka minimálně 70 cm. Cena
dohodou. Tel. 728 436 233
Ruční zdobení přírodního dřeva vypalováním (od vařečky
po skříň – texty, ornamenty). Cena dohodou. Informace na tel.: 776 351 131
(15:00 - 20:00 hodin).

Zatím ale ještě žiju,
přesazuju, zalévám.
Je to jako silná droga,
já to ještě nevzdávám.

Zahrádka nás udržuje
ve fyzické kondici,
odpoutává od starostí,
zas mám úsměv na líci.
Děkuju své mamince
a jejímu návodu,
že mám k tomu také lásku,
od mládí až k důchodu.
Zahradník se na jaře
znovu těší zase,
až se jeho zahrádka,
octne v plné kráse.
Tulipány, krokusy
talovín i hyacint
a kdo vstoupí do vrátek,
bude v duši radost mít.
Proto chraňme přírodu,
ať všem radost dělá.
To je vše co básničkou,
vyjádřit jsem chtěla.
Jana Vaníčková

Kruh přátel muzea Varnsdorf vyhlašuje
45. ročník soutěže FOTOROK
Kategorie: Volné téma
Provedení: Černobílé a barevné fotografie minimální velikosti 20 x 30 cm. Počet snímků od
jednoho účastníka: maximálně
10 kusů. Seriál se považuje za
1 kus.
Označení: Každý snímek musí
být na rubu označen jménem autora, přesnou adresou a názvem
snímku. Současně je nutné vyplnit
vstupní formulář, který získáte na
adrese pořadatele a na webových
stránkách KPMV http://muzeum.
varnsdorf.cz; e-mail: kpmvvdf@
gmail.com ; tel. 412 334 107.
Ceny: Autoři snímků budou odměněni hodnotnými cenami.

Uzávěrka soutěže:
Pátek 18.12.2020
Vyhodnocení soutěže provede
odborná porota a z nejlepších
fotografií bude instalována výstava, která potrvá od 14. ledna do
13. března 2021.
Soutěžící souhlasí s tím, že se
oceněné fotografie stanou majetkem pořadatele a mohou být
využity pro archivní a výstavní
účely. Neoceněné fotografie budou vráceny nejpozději do konce
května 2021.
Kontaktní adresa pořadatele:
Kruh přátel muzea Varnsdorf,
Fotoklub KPMV, Legií 2574,
407 47 Varnsdorf.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
26.11.2020 od 9.00 hod.
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Situace je frustrující, říká basketbalista Jakub Relich
Varnsdorf
Basketbalový
klub by měl za normální situace
velmi nabitý program. Kvůli pandemii koronaviru ale všechny kategorie pauzírují. A tým Slovanu
stihl odehrát jedno utkání v Severočeské lize.
„Je to frustrující, protože když
nebudeme počítat první zápas
letošní sezony, tak na rozjezd soutěže čekáme od března, což bude
brzy desátý měsíc bez zápasu,“
kroutil hlavou Jakub Relich, hrající
asistent trenéra TJ Slovan Varnsdorf.
Jakube, jak prožíváte aktuální
situaci. Vypadá to, že amatérské
sporty jsou do konce roku zmrazené.
Je to frustrující, protože když
nebudeme počítat první zápas
letošní sezony, tak na rozjezd soutěže čekáme od března, což bude
brzy desátý měsíc bez zápasu. Navíc nemůžeme ani trénovat, takže
udržení nějaké kondice nepřichází
v úvahu, pokud se nedonutíte běhat. A cvičení v obýváku prostě
není to pravý „ořechový“. Už je
to dlouhé. Navíc člověku chybí
osobní kontakt s basketbalovou
rodinou, emoce ze zápasů, prostě
všechno to dění okolo. Doufejme,
že vláda přijde k rozumu a amatérské soutěže povolí. Přijde mi
zvláštní, že lidé mohou chodit do
nákupních center a na druhou
stranu nemůžeme sportovat. Nevěřím, že sport je v tomto ohledu
tak nebezpečný.
Vláda vydala přísná opatření,
nechybí řada omezení při vycházení. Jak vše zvládáte?
Musím přiznat, že aktuálně řeším spíš příjemnější starosti. A to
přírůstek do rodiny, který očekáváme koncem listopadu. Je třeba říct, že mám doma úžasnou
partnerku, která mi veškerý stres
z nehraní a netrénování tiše trpí a
chápe to. Takže to i díky ní zvládám dobře.
Můžete čtenářům prozradit,
jak jste se vůbec dostal k basketbalu?
Bylo to v poměrně pozdním
věku, někdy kolem třináctého
roku. Následoval jsem vlastně
kroky staršího bratra, který už

Jakub Relich (č. 6) během zápasu Severočeské ligy; foto archiv Jakuba Relicha

v tu dobu pár let hrál. A přesto,
že jsem nebyl úplně pohybově
vybaven, tak jsem díky své výšce a bojovnosti dostával spoustu
herních příležitostí. Je třeba říct,
že mi basketbal, hlavně ten místní, naprosto učaroval. Začal jsem
jako fanoušek chodit na zápasy
„Áčka“, které v tu dobu hrálo druhou ligu a strašně jsem chtěl tuhle
atmosféru z palubovky také zažít.
To se mi překvapivě povedlo už
v 16 letech.
Hrajete Severočeskou ligu za
Varnsdorf a jste také asistent
trenéra. Zvládáte v pohodě obě
funkce?
Je to příjemná povinnost a
zodpovědnost. Každý z nás zkušenějších hráčů máme určitou
roli tímto směrem, ať už mentorskou, či trenérskou. Třetím
rokem nemáme stálého hlavního
trenéra u prvního týmu, takže se
vlastně musíme o herní funkčnost
„mančaftu“ podělit všichni.
Můžete vzpomenout na nejhorší, a naopak nejlepší basketbalový zážitek?
Nejlepším zážitkem je určitě každý další zápas, do kterého nastupuji. Hlavně po všech zdravotních
komplikacích z posledních let.
Takhle bych to řekl obecně. Ale
asi musím připomenout finále Severočeské ligy z roku 2013. Ani ne
tak kvůli výsledku, ale hlavně díky
bouřlivé atmosféře. Tehdy se do
místní haly natěsnaly zhruba čtyři

stovky diváků, kteří skvěle fandili.
Ještě dnes z toho mám husí kůži
a jsem rád, že jsem tenkrát mohl
být součástí týmu. Tím nejhorším
je asi každý prohraný zápas.
Varnsdorf si také užil sezónu ve druhé lize, bylo to v roce
2016. Myslíte si, že má v budoucnu Varnsdorf šanci vybojovat druhou ligu?
Tehdy to asi měla být odměna
pro hráče a zkouška našich možností. S odstupem času na to koukám tak, že asi unáhlená. Pro mě
osobně začala sezóna nešťastně,
protože přišlo zranění kolene,
operace a půl roku bez basketbalu. Takže jsem stihl posledních
pár zápasů ke konci soutěže, kdy
už bylo jasné, že byl osud ve druhé lize naplněn. Vlastně celý tým
doplatil na šířku kádru, kdy se
postupně zranili klíčoví hráči Jirka
Voráček s Honzou Novotným, jejichž výška a síla pod košem zákonitě chyběla. Do budoucna by druhá liga měla být cílem, ale spíše s
následující generací. Bude hodně
záležet, kolik kluků tu zůstane.
Protože spousta z nich odchází
„za lepším“, ať už do Děčína nebo
Liberce, kde se hrají vyšší soutěže v mládežnických kategoriích.
A další podstatnou věcí je ta, že
basketbal je hrou velkých mužů a
čím vyšší soutěž hrajete, tím víc je
to pravda. Bohužel, když se podívám do našich mládežnických kategorií, tak tam moc hráčů s po-

tencionálním nárůstem alespoň
ke dvou metrům, nevidím. Ale rád
bych se mýlil.
Jak dlouho máte v plánu ještě
hrát?
Záleží hlavně na tom, jaký budu
mít přínos týmu. Ve chvíli, kdy
budu cítit, že má práce na hřišti
už není potřeba, nebo už na to
nestačím, tak není co řešit. Jak už
jsem zmínil, tak si teď užívám každý zápas a doufám, že tomu tak
ještě chvilku bude.
V jaké kondici je podle vás aktuálně basketbal ve Varnsdorfu?
Věřím, že v dobré. V klubu je pár
mladých a talentovaných trenérů
a funkcionářů. Všichni máme společný cíl a věřím, že za ním společně míříme. Chceme zde udržet
určitou úroveň hry, která bude
bavit. Chceme vytvářet pozitivní
atmosféru a celkový obraz klubu
na akcích, které pořádáme. Což
asi zvládáme dobře, s ohledem na
zpětnou vazbu. Nejlepším důkazem toho všeho je, kolik se urodilo
potěru v přípravkách a nejmladších kategoriích.
Můžete prozradit, jaké je vaše
civilní zaměstnání?
Od začátku roku pracuji ve firmě TOS Varnsdorf a.s., kde mám
na starost příjem zboží. Při výběru
zaměstnání pro mě bylo důležité,
abych se basketbalu mohl věnovat co nejvíc. To mi nynější zaměstnavatel umožňuje, za což mu
samozřejmě děkuji.
Může nějak letošní rok negativně ovlivnit basket ve Varnsdorfu?
Spíš se obávám o společnost,
která se určitě změní, než o
basketbal. Doufejme ve změnu
k lepšímu. Že budou lidé držet
více spolu. Sport tu bude vždycky,
protože pohyb a soutěživost je lidskou přirozeností. A doufám, že po
rozvolnění to uvidíme. Myslím, že
my hráči, trenéři, rodiče a fanoušci, že jsme všichni natěšeni, až to
opět vypukne, až se opět pustíme
do práce a budeme se potkávat
při trénincích a zápasech, a nejen
na sociálních sítích. Věřme v lepší zítřky. Děkuji za rozhovor a zůstaňte „negativní“ (úsměv).
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Restart se nevydařil, Varnsdorf doma padl s Vlašimí
Varnsdorf
Po pauze, kterou
zavinila pandemie koronaviru,
mohli fotbalisté Varnsdorfu opět
vyběhnout na trávník. Restart se
ale týmu ze severu Čech vůbec
nepovedl.
Svěřenci Davida Oulehly doma
po průměrném výkonu podlehli
0:2 Vlašimi. „Myslím si, že to bylo
celkově vyrovnané utkání. A taky
hodně bojovné. Hosté byli přesnější. Samozřejmě úroveň fotbalu
trpěla kvůli té koronavirové pauze.
Na zápas jsme se chystali a věděli,
že může rozhodnout první branka,“
hodnotil utkání varnsdorfský kouč
David Oulehla.
Hosté šli do vedení v 17. minutě,
kdy svůj samostatný únik proměnil
Dias. „Byla tam herní situace, kterou jsme měli pod kontrolou. Pak
tam ale jeden ze stoperů uklouzl,
hosté šli do úniku, který bohužel
proměnili,“ zakroutil hlavou.
„Dnešní utkání se nám vůbec nepovedlo. Osobně nesu vinu za první branku. Nebyli jsme nebezpeční
dopředu a vzadu se nám také nedařilo,“ sypal si popel na hlavu do-

Nepovedený návrat na trávník. Fotbalisté Varnsdorfu doma podlehli Vlašimi; foto Tomáš Secký

mácí stoper Karel Hasil.
Celkově zápas moc šancí nenabídl. Domácí se snažili vyrovnat,
snaha jim nechyběla, ovšem do
vyložených šancí se nedostávali.
Vlašim naopak čekala na protiútoky. A dvacet minut před koncem
jeden z nich proměnila. „Ve druhém poločase byl náš výkon lepší,

bylo tam dobrých patnáct minut.
Vlašim měla brejky a jeden využila,“ pokrčil rameny varnsdorfský
trenér.
Varnsdorf tak má na kontě po
sedmi kolech jednu výhru, v tabulce spadl na desáté místo. Druhá
liga ale opět bude stát, na řadě
je reprezentační pauza. Do akce

se tak půjde v sobotu 21. listopadu. „Je to tak, máme tady zase
pauzu. Nedá se nic dělat, musíme
potrénovat a připravit se na utkání proti Táborsku. Otázkou je, jaká
bude koronavirová situace a jak
dopadne testování,“ dodal David
Oulehla.
Redakce

Letos si určitě nezahrajeme, má jasno Martin Žďánský
me moci vyjet na led. Hokej nám
všem strašně moc chybí.
Jak jste začal s hokejem?
K hokeji mě, asi jako většinu kluků, přivedl můj otec. Byly mi čtyři
roky.
Co vás na hokeji nejvíc baví?
Na hokeji mě baví především
samotná hra a to napětí. Při hokeji dokážu „vypnout“ a soustředit se jen na hru. Nic jiného mě
v tu chvíli nezajímá. A další věc je
parta kluků, kterou ve Varnsdorfu máme. Takovou jen tak nikdo
nemá a za to jim patří veliké díky,
protože bez pořádné party nikdy
jeden tým neuděláte.
Vy hrajete Krajskou ligu na Liberecku. Jakou má soutěž úroveň?
Liga to není vůbec špatná.
V každém týmu jsou někteří hráči,
kteří nastupovali ve vyšších soutěžích. Ať už ve druhé lize, nebo té
první. Mladí hráči, jako já, můžou
od takových hokejistů získat ně-

jaké zkušenosti. Když proti nim
hrajeme, máme možnost se něco
přiučit. Ale co si budeme povídat,
NHL to není (smích).
Vy jste ale odchovanec děčínského hokeje, ne?
Ano. V Děčíně jsem si zahrál
druhou ligu. Za hokejový růst
v Děčíně vděčím především trenérovi Aleši Havlíkovi, který mě
vedl nejdéle a mnohé mě naučil.
A samozřejmě i ostatním trenérům. Každý mě naučil něco jiného
a od všech jsem si vždy něco vzal.
Je vám 22 let. Máte nějaké
větší hokejové cíle?
Nějaké hokejové cíle mám, to
je jasné, ale nechávám si je pro
sebe a snažím se pomalu ale jistě
k tomu cíli dojít. (úsměv)
Máte před sebou ještě řadu
hokejových sezón. Jak dlouho
byste chtěl aktivně hrát?
Dobrá otázka. Jako většina
hráčů bych chtěl samozřejmě
hrát, jak nejdéle to půjde. Zále-
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ží to hlavně na tom, jestli bude
držet zdraví a jestli mi to umožní
všechny okolní podmínky. Ať už
je to třeba změna povolání nebo
v budoucnu rodina. Do budoucnosti nikdo z nás nevidí.
Jaké cíle mají hokejoví Vikingové z Varnsdorfu?
Lhal bych, kdybych neřekl, že
ty nejvyšší. Každý tým má podle
mě vždy ty nejvyšší cíle. Nikdo se
nespokojí s prohrou. Všichni chtějí
vyhrávat.
Jak zvládáte aktuální koronavirové časy? Pro sportovce velmi
složité období.
Je to hrozná situace. Nesmíme
trénovat společně, scházet se jako
parta, prostě nic. Takže si to nahrazuji individuálními tréninky, ať
už je to běh nebo jízda na kole a
další podobné aktivity. Rozhodně
nesedím doma u televize a nečekám až nám dovolí hrát. Každý
den mám nějaký pohyb.
Redakce
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Varnsdorf
Hokejisté stihli
sehrát v krajské soutěži pouze
čtyři zápasy, všechny navíc prohráli. Pak se krajská liga kvůli
pandemii koronaviru zastavila.
Je velmi pravděpodobné, že letos se už nerozběhne. To si myslí i
hráč varnsdorfských Vikingů Martin Žďánský. „Myslím si, že letos si
nezahrajeme. Věřím, že v lednu se
ale zase všechno rozběhne,“ doufá v rozhovoru.
Martine, letošní sezóna se
kvůli koronaviru přerušila. Jak
jste v klubu všechno vnímali?
Samozřejmě je to nepříjemné,
ale museli jsme to přijmout, jelikož s tím nemůžeme nic udělat. Je
to nařízení vlády. Situace je nepříjemná, přesto bychom chtěli hrát.
Ale bohužel.
Asi už to nevypadá, že by se
krajská liga rozběhla ještě letos?
Myslím, že letos už si asi nezahrajeme. Věříme, že v lednu
se situace uklidní a znovu bude-

