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Místo bývalé textilní továrny v Západní ulici by mohl 
vzniknout moderní skatepark s odpočinkovou zónou

Varnsdorf   Na místě součas-
ného chátrajícího objektu bývalé 
textilky v Západní ulici plánuje 
radnice moderní skatepark s 
parkem a odpočinkovou zónou 
pro širokou veřejnost.

Objekt v Západní ulici je od roku 

1997 nevyužívaný, opuštěný a po-
stupně chátrá. Během let se stal 
terčem lidí bez domova a výjim-
kou nebyly ani časté požáry. Měs-
to tak budovu odkoupilo koncem 
roku 2018 od soukromého vlast-
níka za částku tři sta padesát tisíc 
korun a získalo ji do svého vlast-
nictví. Demolice objektu by však 
vyšla městskou kasu zhruba na 
deset milionů korun, radnice se 

proto rozhodla vyčkat na vyhláše-
ní vhodného dotačního titulu ur-
čeného ke zbourání takových bu-
dov. Vyhlášení dotační výzvy mělo 
proběhnout během září, násled-
ně ale došlo ke posunu na konec 
letošního roku. Město tak vyčkává 
a je připraveno žádost podat.

Místo ruiny by v následujících 
letech mohl vyrůst moderní ska-
tepark s parkem a odpočinkovou 

zónou. Studii a následný projekt 
připravuje U / U Studio s.r.o.  
z Prahy, které má s podobnými 
projekty bohaté zkušenosti. Stojí 
například za volnočasovým areá- 
lem v Řeporyjích, Čakovicích či 
skateparkem v Chebu. „Jsme 
architektonické studio složené  
z architektů a inženýrů, které 
spojuje společná vášeň pro skate-

Rozpracovaný koncept studie pražského studia U / U Studio s.r.o.; zdroj U / U Studio s.r.o. 

(Pokračování na str. 3)
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Kotlina hostila závěrečné kolo STIMAX Cupu 2021

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Mladí hasiči zazářili, v kategorii starších žáků brali zlato

28.8.2021 v 16:15 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo oznámeno obča-
nem města, že od předešlého dne 
má za svým domem odstavené 
nezamčené jízdní kolo a má pode-
zření, není-li odcizené. Na místo 
proto byla vyslána hlídka městské 
policie, která provedla prozkou-
mání jízdního kola, přičemž bylo 
zjištěno výrobní číslo. Strážníci 
provedli lustraci kola přes Obvod-
ní oddělení Policie ČR, kde bylo 
zjištěno, že popis odpovídá kolu, 
které bylo odcizeno před dvěma 
měsíci. Hlídka kolo na místě zajis-

tila, naložila do služebního vozidla 
a převezla na služebnu městské 
policie, kde je k dispozici Policii 
ČR k dalším úkonům. 

31.8.2021 v 10:30 hod.
Na služebnu městské policie 

bylo oznámeno občankou města, 
že v ulici Národní jde podezřelý 
muž s kárkou, na které veze růz-
nou zahradní techniku, přičemž 
část uschoval ve křoví u rozesta-
věného objektu. Vyslaní strážníci 
provedli kontrolu okolí udané lo-
kality, avšak muže s kárkou nikde 
nenalezli. Poté hlídka městské 

policie provedla kontrolu křoví  
u rozestavěného objektu, kde 
nalezla 3 kusy zahradní techniky.
Jednalo se o dva křovinořezy a je-
den traktůrkový pohon. Nalezená 
zahradní technika byla strážníky 
zajištěna a převezena na služebnu 
městské policie jako nález. O celé 
záležitosti byla informována Po-
licie ČR ohledně možného ozná-
mení o odcizení. 

31.8.2021 ve 13:06 hod.
Na základě žádosti Obvodního 

oddělení Policie ČR byla vyslána 
hlídka Městské policie Varnsdorf 

do ulice Pražská, kde žádali spo-
lupráci záchranáři. Na místě bylo 
zjištěno, že se jedná o uzavřené 
dveře bytu, ve kterém se nachá-
zí zraněný muž. Strážníky byli na 
místo přivoláni hasiči, kteří odvr-
tali zámek bytu. V bytě byl nale-
zen starší muž zaklíněný v křesle 
bez možnosti pohybu. Muž byl 
opatrně vyproštěn a předán do 
péče zdravotníků. Byt byl zajiš-
těn a klíče předány zpět majiteli. 
Strážníci dále spolupracovali se 
záchranáři při naložení muže do 
sanitky.                                Martin Špička,

                                 velitel městské policie

Varnsdorf    V sobotu 18. září 
se na fotbalový a atletický sta-
dion v Kotlině sjela elita dobro-
volných hasičů z celé republiky, 
aby se v kategoriích dětí, do-
rostu a dospěláků utkali o vte-
řiny v bězích na 60 a 100 metrů  
s překážkami. 

Závěrečné kolo STIMAX Cupu 
proběhlo společně s finálovým 
závodem Tohatsu Fire Cupu. Sta-
dion tak téměř praskal ve švech, 
neboť se na start postavilo celkem 
236 závodníků a závodnic ve věku 
od 6 do neomezeně let z 33 sbo-
rů dobrovolných hasičů. Kromě 
zástupců z Ústeckého kraje jsme 

mezi startujícími mohli zahléd-
nout zástupce z okresů Mělník 
(Byšice a Tuhaň), Sokolov (Cho-
dov), Liberec (Karlinky), Chrudim 
(Seč), Praha západ (Solopisky) a 
další. Milým překvapením bylo,  
že všichni soutěžící dostali od po-
řadatele při registraci žlutá trička.

Akci pořádalo Okresní sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Děčín ve spolupráci s Krajským 
sdružením hasičů ČMS Ústecké-
ho kraje pod záštitou hejtmana 
Ústeckého kraje, který závodům 
osobně přihlížel, a nakonec de-
koroval vítěze v jednotlivých ka-
tegoriích. Ačkoliv z našeho města, 

ani nejbližšího okolí nikdo v těch-
to disciplínách nesoutěží, hasiči  
z Varnsdorfu, Horního Podluží, 
Brtníků a Děčínska zajistili celý 
průběh, tedy tvořili technickou 
četu, pracovali jako rozhodčí, pře-
mísťovali překážky, dováželi a do-
plňovali soutěžním týmům požár-
ní vodu. Město Varnsdorf zajistilo 
veškeré zázemí stadionu, školní jí-
delna Edisonova zajistila vynikající 
catering pro rozhodčí, VIP a další 
potřebné služby.

Díky tomu, že celý den vydrželo 
počasí bez deště, se závodníkům 
soutěžilo dobře. Všechny výsled-
ky byly regulérní a platné. Za celý 

den došlo jenom k jednomu drob-
nému poranění.

Součástí programu bylo i slav-
nostní předání darů Ústeckého 
kraje jednotkám Sboru dobrovol-
ných hasičů, jako poděkování za 
jejich dobrovolnou a záslužnou 
práci. Z rukou hejtmana a vedou-
cího Oddělení krizového řízení ÚK 
byly zástupcům 18 obcí předány 
přetlakové dýchací přístroje v cel-
kové hodnotě 2,7 milionů korun. 
Z našeho okolí si tento dar letos 
odvezla obec Dolní Podluží. Po-
děkování patří všem, kteří se na 
organizaci závodů podíleli.

                                                  Jiří Sucharda

Varnsdorf    Jako každý rok  
v závěru sezóny pořádají varns- 
dorfští mladí hasiči v areálu re-
kreačního rybníku Mašíňák sou-
těž v požárních útocích o pohár 
města Varnsdorfu. 

Jinak tomu nebylo ani v sobo-
tu 25. září 2021, kdy pořádali již 
12. ročník. Výpadek nenastal ani  
v loňském roce, kdy se hasiči tre-
fili těsně do termínu, kdy byly ve-
řejné akce na krátkou dobu povo-
leny.

Na nástupu se sešlo celkem  
8 družstev starších žáků, 5 druž-

stev mladších žáků a 2 družstva 
přípravky (proudničky), celkem 
s doprovodem téměř 180 osob. 
Pořadatelé se snažili, aby se účast 
v soutěži neomezovala pouze na 
Šluknovský výběžek, potažmo náš 
okres, ale mezi startujícími bylo  
v rámci mezinárodní spolupráce  
i družstvo hasičů z německého 
Seifhennersdorfu a v rámci mezi-
krajské spolupráce družstvo hasi-
čů z libereckého kraje, konkrétně 
z Hrádku nad Nisou.

Soutěž se letos vydařila, včet-
ně počasí, díky vynikající divácké 

přízni. Tu kromě rodičů a trenérů 
doplňují i rodiče a prarodiče dětí, 
kteří se účastní Pohádkového lesa 
pořádaného Domem dětí a mlá-
deže Varnsdorf. Již několikátý roč-
ník pořádají hasiči v souběhu, což 
je oboustranně výhodné.

A jak soutěž dopadla? V katego-
rii starších žáků zaslouženě vyhráli 
domácí, tedy družstvo Varnsdorf 
I. Družstvo Varnsdorf II ve stej-
né kategorii skončilo na 5. místě.  
V kategorii mladších žáků  
skončilo družstvo Varnsdorf  
s bramborovou medailí na 4. mís-

tě. Nutné je ale podotknout, že  
v kategorii mladších žáků startova-
lo družstvo sestavené z naprostých 
nováčků, kteří s nácvikem začali  
v září letošního roku a byla to je-
jich první soutěž v „hasičské“ ži-
votě!

Velké poděkování patří Pivova-
ru Kocour Varnsdorf, který dodal 
pro všechny účastníky vynikající 
točenou limonádu, rodičům, kte-
ří pomáhali a členům jednotky 
JSDH, kteří se podíleli na technic-
kém zázemí.

                                                    Jiří Sucharda
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Místo bývalé textilní továrny v Západní ulici by mohl 
vzniknout moderní skatepark s odpočinkovou zónou

Poplatek za komunální odpad se od nového roku zvýší

Zastupitelé řešili výstavbu zařízení pro energetické 
využití odpadů, memorandum nakonec neschválili

boarding. Náš volný čas rádi trá-
víme ve veřejném prostoru a vší-
máme si detailů, které razantně 
ovlivňují pocit z daného prostředí. 
Naší filozofií je zapojit freestylové 
sporty do plánování měst tak, aby 
vznikl co nejatraktivnější sociální 
prostor jak pro jezdce, tak i pro 
širší veřejnost. Naše návrhy jsou 
inovativní, profesionální a šité 
na míru konkrétní lokalitě. Místa 

námi navržená neslouží jenom 
pro skateboarding, ale i jako ve-
řejný prostor vybízející k sociální 
interakci,“ stojí na stránkách stu-
dia.

Celý prostor by měl být po-
jat velmi moderně. „Areál bude 
začleněn do krajiny a doplněn  
o další zeleň. Nepůjde o klasický 
skatepark, nejedná se o kovové 
překážky, ale kompletně betono-

vé tvarované plochy, které budou 
minimalizovat případný hluk i pří-
padné estetické dopady na okolí. 
Vyžití by zde měli najít skateboar-
disté, jezdci na in-line bruslích či 
kolech,“ přiblížil návrh starosta 
města Roland Solloch. Součástí 
by měla být odpočinková zóna, 
mobiliář a veřejné osvětlení.  
Uvažuje se také o dalším work- 
out hřišti či pumptrackové dráze. 

Počítá se také s kamerovým sys-
témem pro zajištění pořádku a 
bezpečnosti.

Prostor by měl navazovat na 
přilehlou cyklistickou stezku  
v Barvířské ulici a sportovní areál 
vedle plaveckého bazénu. Prv-
ním krokem však bude demolice 
opuštěného objektu, poté by se 
mohlo přistoupit k samotné vý-
stavbě areálu.                  Tomáš Secký

(Dokončení ze str. 1)

Varnsdorf    Zastupitelé na 
svém zářijovém zasedání schvá-
lili novou obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku 
za obecní systém odpadového 
hospodářství. Poplatek za komu-
nální odpad se tak od příštího  
roku zvýší o 120 korun na oby-
vatele.

Výše poplatku za komunální od-
pad se ve Varnsdorfu naposledy 
měnila v roce 2013. Od té doby 
každý obyvatel platil 600 korun 
za rok, nově to bude 720 korun. 
Hlavním důvodem zvýšení poplat-

ku jsou neustále rostoucí nákla-
dy na likvidaci odpadu. Každým 
rokem rostou mzdy, ceny energií 
a s novelou odpadového zákona  
také skládkovné za uložení odpa-
du.

I přes zdražení ale mohou oby-
vatelé příští rok zaplatit za svoz 
odpadu stejně jako letos, tedy 
600 korun. Nad rámec zákonné 
povinnosti separovat odpad se 
totiž mohou přihlásit do systému 
intenzivního třídění, čímž získa-
jí úlevu 120 korun. Zároveň jim 
však také bude zmenšena nádoba 

na komunální odpad. Systém in-
tenzivního třídění by měl zajistit 
větší separaci a snížení komunál-
ního odpadu ve městě. „To, jestli 
obyvatelé zapojení do systému 
skutečně třídí nad rámec zákon-
né povinnosti, budou kontrolovat 
pracovníci Odboru životního pro-
středí,“ řekl starosta města Roland 
Solloch.

Do systému intenzivního třídění 
se mohou občané přihlásit v kan-
celáři Odboru životního prostředí  
v budově radnice na nám. E. Be-
neše 470, kde vyplní potřebný 

formulář.
Kolik město odpady stojí?
V minulém roce zaplatil Varns- 

dorf za odpady celkem 18 951 
000 korun. Z příjmů, které se 
skládají z poplatku, dividend a 
separace, získalo město 11 050 
000 korun. „Každoročně musíme 
odpadové hospodářství dotovat. 
V loňském roce nás to vyšlo na té-
měř 8 milionů korun,“ dodává So-
lloch. Skutečná cena za likvidaci 
odpadu na osobu tak vyšla město 
na 1 043 korun.

                                                        Tomáš Secký

Varnsdorf      Ani na druhý 
pokus neschválili zastupitelé 
memorandum o vzájemné spo-
lupráci s Teplárnou Varnsdorf 
týkající se zřízení společného 
podniku pro přípravu, zřízení a 
provozování zařízení pro energe-
tické využití odpadů (ZEVO).

Na základě memoranda měla 
být zadána studie proveditelnos-
ti, která měla zodpovědět otázky, 
zda bude podobné zařízení pro 
Varnsdorf ekonomicky výhodné 
či kolik tun odpadu by bylo pro 
jeho provoz potřeba. „Záměrem 
je společně s teplárnou prověřit, 
zda jsme schopni postavit a vyu-
žívat ZEVO s využitím odpadů ze 

Šluknovského výběžku. Memoran-
dum by znamenalo, že začneme 
dělat průzkumy, abychom mohli 
rozhodnout na základě seriózních 

dat,“ řekl na zasedání předseda 
Výboru pro hospodaření s odpady 
Václav Moravec.

Kvůli případné výstavbě ZEVA 

se dva dny před zasedáním zastu-
pitelstva konala veřejná debata 
s občany, na které byli seznáme-
ni s odpadovou produkcí města 
a chodem podobného zařízení  
v Liberci včetně využití zbytkové-
ho materiálu po spalování. Pří-
tomni byli téměř i všichni zastupi-
telé. Ani to ale nedalo některým 
jasnou odpověď a při hlasování 
o memorandu byli proti nebo se 
zdrželi. Pro memorandum zvedlo 
ruku deset přítomných zastupi-
telů, šest bylo proti, čtyři se zdr-
želi. Jak tedy bude Varnsdorf po 
roce 2030, kdy bude platit zákaz 
skládkování, řešit odpady, zůstává 
otázkou.                               Tomáš Secký

Město musí řešit otázku, kam s odpady po roce 2030; foto Tomáš Secký
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V ulicích Pod Hrádkem a Petra Bezruče začíná rekonstrukce 
poruchových vodovodních řadů a popraskané kanalizace

Varnsdorf obdržel certifikát za recyklaci elektrospotřebičů

Varnsdorf    Severočeská vo-
dárenská společnost (SVS) zaha-
juje další plánovanou investiční 
akci roku 2021. Ve Varnsdorfu, 
v ulicích Pod Hrádkem a Petra 
Bezruče, provede rekonstrukci 
zkorodovaného poruchového 
vodovodu a popraskané netěsné 
kanalizace pro zhruba 110 na-
pojených obyvatel v dotčeném 
úseku. Stavba je koordinována  
s městem, které je investorem 
oddílné dešťové kanalizace.

V ulici Pod Hrádkem a Příčná,  
v úseku od křižovatky s ul. Čás-
lavská k č. p. 3112 v ul. Příčná, 
je stávající vodovodní řad z roku 
1959, v délce 176 metrů, uložený 
v hloubce 1,4 metru. Vodovodní 
řad vykazuje inkrustaci, dále ko-

rozi materiálu převyšující 50 %, 
problém představuje rovněž tr-
vale velmi nízký tlak. V ulici Petra 
Bezruče je v souběhu s kanalizací, 
v úseku od křižovatky s ul. Hradní 
ke křižovatce s ul. Žižkova, vodo-
vodní řad z litiny DN 80 mm z roku 
1898, uložený v hloubce do 1,5 
metru. Řad vykazuje praskliny, in-
krustaci, korozi přes 50 %, narůs-
tající počet poruch. I zde je pro-
blémem trvale velmi nízký tlak.

V ulici Petra Bezruče, v úseku 
od č.p. 2623 ke křižovatce s ul. 
Čáslavská, se nachází kanalizace 
z kameninového potrubí DN 300 
mm. Stoka je uložena v hloubce 
do 2,8 metrů. Kamerová prohlíd-
ka prokázala praskliny, netěsnosti 
a pokles trub ve spojích, chybně 

napojené přípojky, chybějící čás-
ti trub, deformace. Šachty mají  
zkorodovaná a poškozená stupad-
la. 

Z uvedených technických důvo-
dů, a v koordinaci s investiční akcí 
města, rozhodla SVS o provedení 
rekonstrukce vodovodu v celko-
vé délce 476 metrů a kanalizace  
v celkové délce 110,5 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde  
k výměně stávajícího vodovodu 
a jednotné kanalizace v ulicích 
Petra Bezruče, Pod Hrádkem a 
Příčná. Stavbou rekonstrukce 
kanalizace v ulici Petra Bezruče 
budou splaškové vody odvedeny 
na ČOV Varnsdorf. Rekonstruk-
cí vodovodu a kanalizace zbude  
v uličním prostoru volná trasa pro 

souběžnou stavbu oddílné deš-
ťové kanalizace (investice města 
Varnsdorf).

Pro nový vodovod v ulici Pet-
ra Bezruče bude použito potrubí  
z vysokohustotního polyetylenu 
PEHD 110 x 6,6 mm v délce 296 
metrů. V ulicích Pod Hrádkem a 
Příčná se pro nový vodovod po-
užije potrubí z vysokohustotního 
polyetylenu PEHD 90 x 5,4 mm  
v délce 180 metrů. Pro novou ka-
nalizaci v ulici Petra Bezruče bude 
použito potrubí z kameninových 
hrdlových trub v profilu DN 300 
mm v délce 110,5 metrů.

Investorem stavby je SVS a má 
být dokončena do 17. prosince 
2021. 

Severočeská vodárenská společnost

Varnsdorf       V loňském roce 
odevzdali občané města do sběr-
ného dvora a červených kontej-
nerů k recyklaci 33 670,72 kg vy-
sloužilých elektrozařízení.

Život bez elektrospotřebičů si 
v dnešní době lze jen těžko před-
stavit. Obklopují nás a staly se 
součástí našich každodenních čin-
ností. Obsahují však množství ma-
teriálů, které pocházejí z neobno-
vitelných zdrojů. Jejich těžbou je 
významně zatěžováno životní pro-
středí. Na zajištění sběru a recyk-
lace vysloužilých elektrozařízení 
spolupracuje Varnsdorf s kolek-
tivním systémem ASEKOL. Obča-
né pečlivě využívají k jejich ode-
vzdávání sběrné dvory a červené 
kontejnery společnosti. Správná 
recyklace výrobků totiž přináší 
významnou úlevu životnímu pro-
středí. Jakým rozsahem obyvatelé 
města přispěli k lepšímu životní-
mu prostředí, se dozvídáme z en-
vironmentálního vyúčtování zpra-
covaného společností ASEKOL, 
které město obdrželo. Díky zod-
povědné recyklaci vznikají úspory 
ve spotřebě elektrické energie, 

CERTIFIKÁT
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

 

Varnsdorf
ZA ROK 2020 JSTE VYTŘÍDILI 33 670,72 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM 

USPOŘILI:

662,73 MWh
elektrické energie

1 607,37 m3

vody**
61 104,18 l
ropy*

2 407,00 kg
SO2 ekv. = snížení 
okyselování prostředí

22,96 t
primárních surovin

49,22 t
CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů

* Úspora takového množství ropy se rovná 
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
898 590,94 km v běžném osobním automobilu.

** Úspora takového množství vody se rovná 
stejnému množství, které je spotřebováno 
při 21 575,39 sprchováních.

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva

ASEKOL a.s.primárních surovin, ropy, vody, 
okyselování prostředí a produkci 
skleníkových plynů.

Z certifikátu environmentálního 
vyúčtování, který vyčísluje přínos 
zpětného odběru k ochraně příro-

dy, vyplývá, že občané Varnsdorfu 
v loňském roce vytřídili elektroza-
řízení, která ušetřila 662,73 MWh 
elektřiny, 61 104,18 litrů ropy, 1 
607,37 m3 vody a 22,96 tun pri-
márních surovin. Navíc snížili emi-

se skleníkových plynů CO2 ekv. o 
49,22 tun, a produkci SO2 ekv. 
(který zapříčiňuje okyselování 
prostředí) o 2 407 kg.

„Že se každý kus vytříděného 
elektra počítá, nám ukazuje na-
příklad již 100 vytříděných note-
booků, které uspoří 10 MWh 
elektřiny. Takové množství odpo-
vídá 3leté spotřebě elektřiny pro 
rodinu žijící v bytu. A za 100 kg 
vytříděných elektrospotřebičů se 
ušetří ropa, která by stačila na vý-
robu benzínu pro cestu z Prahy do 
Paříže. Děkujeme všem, kterým 
není životní prostředí lhostejné a 
tříděním elektrozařízení pozitivně 
přispívají k ochraně přírody,“ vy-
světluje společnost ASEKOL.

Environmentální vyúčtování je 
vypočítáváno pomocí studie ži-
votního cyklu výrobku (tzv. LCA 
– Life Cycle Assessment), která 
vypovídá o dopadech výroby a 
recyklace jednotlivých elektroza-
řízení na životní prostředí. Stu-
die zohledňuje všech 6 skupin 
elektrospotřebičů, jejichž zpětný 
odběr kolektivní systém ASEKOL 
zajišťuje.                                  Redakce

Certifikát enviromentálního vyúčtování pro město Varnsdorf; zdroj ASEKOL
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Milostivé léto může před exekucemi zachránit tisíce lidí

Varnsdorf       V České republice 
stále vyrůstá mnoho dětí, které 
nemohou žít ve své biologické 
rodině, a které se i díky malé-
mu množství aktivních pěstounů  
v tom nejzranitelnějším věku, 
ve kterém potřebují indivi-
duální láskyplnou péči blízké  
osoby, ocitají v zařízeních ústav-
ní péče. 

Cílem Ústeckého kraje je po-
čet takto umístněných dětí co 
nejvíce snižovat. Tomu by měla 
pomoci i chystaná novela zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí, 
díky které by od 1. ledna 2022 
měla být značně omezena mož-
nost umísťování dětí do 3 let věku 
do ústavních zařízení. Potřeba 
pěstounské péče tak výrazně 
získá na významu. Počet poda-
ných žádostí o dlouhodobou, ale  
i o přechodnou pěstounskou  
péči je však každoročně vel-
mi nízký. V Ústeckém kraji se  
v roce 2020 u dlouhodobé pěs-
tounské péče jednalo pouze  
o 12 žádostí, v tomto roce bylo  
v kraji dosud podáno 10 žádostí. 
V případě přechodné pěstounské 
péče je situace ještě svízelnější.  
V roce 2020 bylo v Ústeckém 
kraji podáno pouhých 7 žádostí, 
v letošním roce teprve 5. Počet 
dětí nahlášených do evidence 
náhradní rodinné péče se při-
tom v kraji každoročně pohybuje  
okolo 200 dětí (pro drtivou vět-
šinu z těchto dětí hledá krajský 
úřad dlouhodobou pěstounskou 
péči).

 Co je pěstounská péče
Pěstounská péče je jednou  

z forem náhradní rodinné péče. 
Do pěstounské péče jsou svěřová-
ny děti, které nemohou z různých 

Varnsdorf      Zákonodárci  
v červenci schválili novelu záko-
na o exekucích, jehož součástí 
je tzv. milostivé léto, které dává 
lidem možnost vymanit se z dlu-
hové pasti vůči státu či obci.

Jedná se o opatření platné od 
28. října 2021 do 28. ledna 2022 
a spočívá v tom, že dlužník zaplatí 

jen tzv. jistinu, tedy původní dluh 
a poplatek devět set korun exe-
kutorovi za uzavření exekuce. Vše 
ostatní, tedy úroky, penále a další, 
bude odpuštěno. Jedinečnou šan-
ci, jak se dostat z exekucí, tak mají 
lidé, jenž dluží vůči státu či obci. 
Může jít například o nedoplatek 
na elektřině u společnosti ČEZ, 

nezaplacený televizní a rozhlaso-
vý poplatek, jízdu na černo v MHD 
nebo dluh u zdravotní pojišťovny.

Kdo chce nabídku státu využít, 
musí v uvedeném termínu zapla-
tit exekutorovi jistinu dluhu a za-
platit náklady exekuce. Potřebu-
jete-li poradit, můžete se zdarma 
osobně obrátit na Dluhovou po-

radnu Varnsdorf v Poštovní ulici 
č.p. 3126 nebo telefonicky 732 
166 505. Obrátit se můžete také 
na Občanskou poradnu Rumburk 
v Sukově ulici č.p. 1055, telefon 
420 412 384 745 nebo z pohod-
lí domova na HELP linku Člověka  
v tísni 770 600 800.

                                                   Tomáš Secký

důvodů vyrůstat ve své biologické 
rodině (děti týrané, zneužívané, 
děti, které rodiče zanedbávali, 
děti rodičů, kteří nemají dosta-
tečné rodičovské kompetence  

z důvodů zhoršeného zdravotní-
ho stavu nebo užívání návykových 
látek, děti rodičů, kteří páchají 
trestnou činnost a jsou opakova-
ně ve výkonu trestu odnětí svo-
body).

Do pěstounské péče jsou děti 
svěřovány soudem. Pěstoun je 
oprávněn a povinen o dítě osob-
ně a řádně pečovat, vychovává 
ho a stará se o něj stejně, jako  
v běžných rodinách. Pěstoun však 
není zákonným zástupcem dítěte, 
nemá rodičovskou odpovědnost, 
práva a povinnosti rodičů vyko-
nává pouze přiměřeně a nemá 
ani vyživovací povinnost vůči svě-
řenému dítěti. V České republice 
je pěstounská péče realizována 
dvěma formami. Jako dlouhodo-
bá pěstounská péče a pěstounská 
péče na přechodnou dobu (tzv. 
profesionální pěstounská péče).

Pěstounem se může stát každý, 
kdo má dost sil a chce pomoci po-
třebnému dítěti a je ochoten projít 
odborným posouzením krajského 
úřadu, který rozhoduje o zařaze-
ní do evidence. V případě, že vás 
téma pěstounské péče oslovilo a 
přemýšlíte o tom, že byste se chtěli 
stát pěstouny, neváhejte a zeptejte 
se na vše, co vás v souvislosti s tím-
to typem náhradní rodinné péče 
zajímá. Obraťte se na Krajský úřad 
Ústeckého kraje, Odbor sociálních 
věcí (telefon 475 657 474, 475 657 
976, 475 657 376, e-mail: vejdel-
kova.m@kr-ustecky.cz), kde vám 
příslušné pracovnice rády otázky 
zodpoví.                                          Redakce

Staňte se pěstouny! Ústecký kraj hledá náhradní rodiče, kteří 
umějí darovat lásku. Cílem je omezit pobyt dětí v ústavech
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Od hudby k ručnímu zpracování dřeva. Manželé Křížovi 
dodávají své výrobky do michelinské restaurace v Praze

Varnsdorf    Jak se od diskžo-
kejského pultu dostanete k umě-
leckému zpracování dřeva, psaní 
knihy, přednášení a hraní diva-
dla? O tom všem jsme si povídali 
s Karlem Křížem a jeho manžel-
kou Irenou. 

Založili malou rodinnou firmu, 
která se zabývá uměleckým zpra-
cováním dřeva. Důraz je kladen 
na jeho speciální broušení a leš-
tění, což dává výrobkům výjimeč-
nou hladkost a jemnost. Jejich 
výrobky jsou jedinečné ve svém 
zpracování, kvalitě a kombinací 
dřev. Každý výrobek je pečlivě 
opracován s láskou k přírodě, ke 
stromům a k životu.

Bude tomu už dvacet let, co Ka-
rel Kříž začal s uměleckým zpraco-
váním dřeva. Předtím, než objevil 
toto krásné řemeslo, se téměř 
patnáct let věnoval hudbě – byl 
dýdžejem. Hrál v tehdejších varns- 
dorfských podnicích, později po 
celé České republice. V té době 
si nedokázal představit, že by se 
někdy živil něčím jiným. Časem 
začal cítit, že už ho tato práce pře-
stává naplňovat. Také přišla nová 
životní role – role otce, na svět 
přišel první syn Kája. Jeden večer 
po odehrané hudební akci najed-
nou uslyšel hlas, který mu říká: 
„Chceš, aby tě takhle viděl tvůj 
syn?“ Bral to jako znamení shůry. 
To byl hlavní podnět k tomu, aby 
přemýšlel, čemu se bude věnovat 
dál. Nastala doba hledání, ale i 
nezaměstnanosti a příležitost-
ných brigád. Ve volném čase rád 
chodil s manželkou do přírody 
a jednou si z procházky po lese 
přinesl větev, ze které na zahradě  
u manželčiných rodičů vyřezal 
první sponu. Ukázal manželce své 
dílo a ta mu řekla, co jí to připo-
míná: „Vypadá to jako prst, který 
ti ukazuje, kudy máš jít.“ 

Tím začalo seznamování se dře-
vem, poznávání technologických 
postupů a postupně se Karel do-
stal k vyrábění spon a dalších užit-
ných dřevěných výrobků. Nejprve 
je rozdával po rodině a blízkém 
okolí, a když viděl, že se jeho díla 

líbí, začal si pohrávat s myšlen-
kou, že by v tomto řemeslu mohl 
pokračovat dál. Zároveň bojoval 
se strachem. Obával se, zda ho 
umělecké zpracování dřeva může 
uživit? „Mnoho lidí mi říkalo, že 
jsem blázen, když se tím chci živit. 
Nejdříve jsem si myslel, že bych to 
měl jako koníčka, ale po čase jsem 
se řemeslu začal věnovat jako své-
mu hlavnímu zaměstnání.“ Samo-
zřejmě celý proces nebyl vůbec 
snadný, stálo to obrovskou dávku 
trpělivosti a výdrže.

Své výrobky poprvé nabídl  
v informačním středisku Českého 
Švýcarska, o.p.s. v Krásné Lípě, 
později měl stojany se sponami a 
dřívky i v informačních centrech  
v Rumburku, Šluknově, Jiřetíně 
pod Jedlovou, Chřibské, Jetři-
chovicích a Děčíně. Jeho výrob-
ky získaly označení Českosaské 
Švýcarsko regionální produkt. Jak 
čas plynul, dostával od lidí mnoho 
různých nabídek i podnětů. Rozši-
řoval své portfolio a prodával i do 
zahraničí, např. do Německa, Švý-
carska, USA, Japonska atd. V příš-
tím roce by měl Kříž reprezentovat 
naši zemi na výstavě v Paříži, tak 

se necháme překvapit.
„Měl jsem několik nabídek pus-

tit se do sériové výroby, ale naše 
díla by tím ztratila umělecký ná-
dech. Každý náš výrobek je vždy 
originál. Lidé to mají rádi a čím 
dál víc jich ruční práci vyhledává 
a cení si ji.“ Na své cestě pozná-
vání práce se dřevem se seznámil 
s místními řemeslníky, ke kterým 
chodil pro radu a společně sdíle-
li své zkušenosti. „Moc jim za to 
děkuji, hlavně panu Trebatické-
mu, Beranovi a Monikovi. Jsem 
opravdu rád, že jsem díky své 
práci objevil tolik šikovných lidí ve 
Varnsdorfu, ale i ve výběžku, a že 
mohu být součástí této tvůrčí ko-
munity. Velký dík také patří MAS 
Šluknovsko a Českému Švýcarsku, 
o.p.s. Získání certifikátu regio-
nálního produktu nám rozhodně 
pomohlo v rozšíření povědomí  
o naší firmě po celém Česku a 
Slovensku.“ V současnosti je Karel 
Kříž členem regionální komise a 
spolu s ostatními vybírá, kdo další 
obdrží tento výjimečný certifikát.

Do výroby je zapojená celá 
rodina včetně dětí – synů Káji, 
Samuela a dcery Terezky. Křížovi 

chtěli, aby děti řemeslo ovládaly. 
„Kdyby se cokoliv v této nejisté 
a chaotické době stalo, chceme, 
aby se uměly uživit rukama. Bez 
toho je nemůžeme pustit do svě-
ta. Poctivé a kvalitní řemeslo je 
krásná a stále potřebná práce, 
ale i inspirace,“ říkají. Zároveň je 
to pro Kříže forma zpětné vazby, 
kdy může pozorovat, jak jeho děti 
ovládají to, co je naučil a jednou 
to budou předávat dál. Dnes už 
jeho nejstarší syn dokáže mnoho 
výrobků vytvářet stejně kvalitně, 
a dokonce rychleji než on. „Jak 
se říká, žák předčil svého mistra,“  
s úsměvem dodává.

„Naší snahou je, aby výrobky 
ze dřeva měly užitnou hodnotu.“ 
V nabídce naleznete dřevěné 
hřebeny, spony, misky, příbory, 
aromastojánky a další. Koope-
rují také s dalšími řemeslníky  
z blízkého okolí, kteří se na vý-
robě podílí. „Velkou novinkou  
v portfoliu jsou dřevěné mandaly, 
které jsou vrcholným výrobkem po 
všech stránkách. Je v nich naše ži-
votní snažení a zkušenosti se dře-
vem, mají svůj příběh stromů i ... 

(Pokračování na str. 7)

Karel Kříž (vlevo) zapojil do výroby dřevěných produktů celou rodinu; foto archiv K. Kříže 
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Rio praskalo ve švech, Pohádkový les přilákal stovky dětí
Varnsdorf      V sobotu 25. září 

se v areálu rybníka Mašíňák 
konal tradiční Pohádkový les, 
který pořádal Dům dětí a mlá-
deže Varnsdorf. Počasí tento-
krát opravdu přálo a přilákalo 
rekordní počet návštěvníků. Po-
hádkovou trasou prošly téměř 
čtyři stovky dětí, a pokud připo-
čítáme jejich doprovod a sou-
běžně probíhající soutěž mla-
dých hasičů, sobotní dopoledne 
u varnsdorfského rybníka strávi-
la přibližně tisícovka lidí.

Už sám start byl pohádkový, 
proměnil se totiž na vrátnici zná-
mé čokoládovny, ve které účast-
níky vítal sám Willy Wonka s po-
mocníkem Umpa-lumpou. Dále 
se na stanovištích děti mohly 
potkat například s vílami, čerty, 
pirátem, vodníkem, Beruškou a 

Ferdou, čarodějnicemi nebo pej-
sky. Odměny připravil Dům dětí 
a mládeže ve spolupráci s Balón-
kovým Baronem a společnostmi 
Elektrowin a Asekol.

V cíli pak na děti čekalo malo-
vání na obličej, Balónkový Baron 
a stánky s občerstvením. Velkým 
lákadlem bylo opět soutěžení  
o ceny s pracovníky z varnsdorf- 
ského supermarketu Billa. Ti se 
připojili s dobročinnou akcí a  
z jejího výtěžku opět předávali pe-
níze potřebným. „Tentokrát jsme 
vybrali úctyhodných 18 250 Kč na 
Tobiáška, který podstupuje speciál- 
ní rehabilitace a rodina vše hradí 
sama. Velké díky patří panu Šusto-
vi za sud limonády pro děti, panu 
Žítkovi z Varnsdorfských uzenin za 
věnec špekáčků a panu Petrovi za 
zvukovou aparaturu. Děkujeme 

dále všem lidem, kteří se jakkoliv 
finančně připojili s konstatováním, 
že my Češi prostě pomáhat umí-
me,“ dodal Miloš Kostlán, který 
celou akci moderoval. 

Letošní rekordní účast ukazuje, 
že se Pohádkový les těší stoupa-
jícímu zájmu veřejnosti, ale zá-
roveň způsobila organizátorům 
nejednu vrásku na čele. Po koro-
navirové pauze se účast odhadu-
je dost obtížně, proto byla akce 
připravena podle počtu účastníků  
v minulých letech. „Velmi se 
omlouváme těm, kteří museli déle 
čekat na některých stanovištích, 
nebo se na ně nedostaly drobné 
pozornosti od pohádkových bytos-
tí. Velice nás to mrzí a snažili jsme 
se vše hned na místě řešit,“ uvedla 
ředitelka DDM Marcela Louková. 
„Z enormního zájmu máme sa-

mozřejmě velkou radost, zároveň 
je to ale pro nás i velký závazek 
do budoucna. Organizace příštího 
ročníku bude tomuto trendu při-
způsobena tak, aby k podobným 
zádrhelům již nedocházelo,“ do-
dala.

Velké poděkování dále patří 
všem organizátorům: společnos-
tem Elektrowin a Asekol, varns- 
dorfskému supermarketu Billa, 
Danu Syrovátkovi, Miloši Kostlá-
novi, Kateřině Žatečkové, Veroni-
ce Hoškové, pracovníkům DDM a 
všem zapáleným dobrovolníkům, 
bez kterých by nebylo možné akci 
uskutečnit. „Pevně věříme, že si 
děti i přes některé těžkosti pohád-
kové dopoledne užily a těšíme se 
na setkávání na našich dalších ak-
cích,“ uvedla Louková na závěr.

                                    Barbora Hájková

Od hudby k ručnímu zpracování dřeva. Manželé Křížovi 
dodávají své výrobky do michelinské restaurace v Praze

...samotného zrodu, což je vždy 
jiné a výjimečné pro každého, kdo si  
u nás dřevěnou mandalu objedná. 
Od strojové výroby se odlišujeme 
také tím, že se naladíme na zákaz-
níka a jeho přání, což se snažíme 
do výrobku vložit včetně našeho 
vztahu k přírodě a ke stromům.“ 
Mandaly jsou na výrobu velmi 
složité a náročné, avšak výsle-
dek mluví sám za sebe. Musí být  
s citem vybraná správná kombi-
nace dřev, směr letokruhů, od-
stíny dřeva a vždy je zapotřebí 
obrovská přesnost a trpělivost. 
Samozřejmě se vše brousí, zabru-
šuje a leští ručně. 

Mezi jejich zákazníky patří i 
mnoho známých osobností. „Vy-
rábíme luxusní sadu dřevěných 
příborů do pražské michelinské 
restaurace Field šéfkuchaře Rad-
ka Kašpárka. Naše výrobky si ob-
líbil Tomáš Klus a vytvářeli jsme 
umělecký soubor třech velkých 
dřevěných mandal pro matemati-
ka Karla Janečka.“

Dřevo kupují na českých pilách 
nebo od lidí, kteří se na svých po-
zemcích rozhodnou stromy poká-

cet. „Nabízíme jim zvěčnit krásu 
stromu v podobě jimi zvoleného 
dřevěného výrobku. Například 
když vichřice poškodila krásný 
památný strom v Poštovní ulici, 
získali jsme dřevo od města Varns- 
dorf. Pokud by měl někdo zájem 
o výrobek právě z tohoto stromu, 
určitě se na nás může obrátit.“

Jelikož Křížovi chtěli své nabyté 
znalosti předávat dál, začali na-
bízet dílničky pro děti (v mateř-
ských a základních školách, les-
ních školkách, dětských táborech 
apod.), následně workshopy pro 
dospělé s názvem Cesta stromů, 
(workshop také získal certifikát 
regionálního produktu Českosas-
kého Švýcarska). Celkově jich mají 
za sebou už několik stovek po 
celé republice. „Rozhodli jsme se 
naše poznání o stromech a zkuše-
nosti se dřevem předávat i dětem 
formou tvořivých dílniček, kde 
se každý může dřeva dotknout a 
prožít něco výjimečného, co může 
nahradit svět mobilů a tabletů 
aspoň na malou chvíli. Vždyť ka-
ždá taková chvíle může pozitivně 
změnit a ovlivnit budoucnost.“ 

Víkendové workshopy pořádají  
v zahradě kosmetické firmy Nobi-
lis Tilia na Vlčí hoře. „Je to skvělý 
příklad spolupráce. Vyráběli jsme 
pro firmu Nobilis Tilia stojany na 
kosmetiku a později vznikl nápad 
pořádat workshopy v jejich areá-
lu. Účastníci se současně mohou 
seznámit i s jejich přírodními vý-
robky. Vždyť bylinky a stromy, to 
jde krásně dohromady.“

Křížovi jsou akční i v dalších smě-
rech. Podíleli se na tvorbě progra-
mu vlčihorských Svatojánských 
slavností bylin, jezdí představovat 
své řemeslo na festivaly a další 
akce. Karel Kříž byl deset let koor-
dinátorem a moderátorem České 
konference (spolek založený za 
účelem šíření osvětových myšle-
nek) a následně tři roky působil v 
rádiu Bohemia. Napsal knihu Ta-
jemství a síla slova, kde promítl svá 
poznání, uvědomění a přicházející 
inspirace o zcela novém pohledu 
na náš mateřský jazyk. S manžel-
kou hrají amatérské divadlo. „Je-
likož sdílení, tvoření a předávání 
prožitků je nám blízké, bylo jen 
otázkou času, kdy to dáme do di-

vadelní formy, která nás baví. Pro-
to vzniklo i naše společné divadelní 
představení Světlé nitky nad námi, 
které humornou cestou ukazuje, 
že světlou nitku naděje může mít 
každý z nás. Stačí naslouchat vnitř-
nímu hlasu,“ říká Irena Křížová.  
S touto hrou se jim podařilo vypro-
dat Betlémskou kapli v Praze, kde 
naplnili kapacitu 650 diváků (za 
velké podpory TV – Cesty k sobě). 
V současnosti připravují novou di-
vadelní hru. Bude to komedie s du-
chovním poselstvím Vánoc.

A jaké vize mají do budoucna? 
„Rádi bychom si časem otevřeli 
kamenný krámek, pronikli na širší 
zahraniční trh, uskutečnili nová hu-
dební i divadelní představení a vel-
kým přáním je, aby naše rodinná 
dílna stále vzkvétala a oslovovala 
mnoho nových zákazníků.“ dodává 
Kříž. 

Veškeré další informace o jejich 
aktivitách naleznete na webových 
stránkách www.stromyazivot.cz a 
na facebookovém profilu Stromy 
a život.

Barbora Hájková

(Dokončení ze str. 6)
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VZPOMÍNKA

„Vždy, když se to 
stane, odchází ten 
nesprávný člověk.“       

W. Shakespeare

Dne 27. září uplynul 
první smutný rok, co zemřel dobrý 
člověk pan Bořivoj Frýba. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Hana s rodinou

Dne 29. září oslavila význam-
né životní jubileum naše milova-
ná manželka, maminka a bábika  
Lenka Kovalevová. Za celou rodinu 
přejeme hodně zdraví a spokojenosti 
do dalších let. Máme Tě moc rádi.

9.-10.10.2021  
MDDr. Bolfík Ondřej   
Varšavská 1863/7, Děčín VI  
737 501 440 

16.-17.10.2021  
MUDr. Plyushchakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín I  
Tel. 732 329 007

Ordinační hodiny o so-
botách, nedělích a svátcích:  
08:00 - 10:00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST

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.

Provedu renovaci zašlého pís-
ma na náhrobcích ve zlaté nebo 
stříbrné barvě. Miroslav Hejný, 
tel. 606 894 546

   (parkoviště na Národní ul.)
Středa 20.10.2021
8.00 – 16.30 hod.

VARNSDORFSKÉ  
PRODEJNÍ TRHY

Zahájení týdenního a zimního svozu nádob  
na směsný komunální odpad 2021/2022

Oznamujeme, že od 11. října 2021 bude zahájen zimní  
svoz nádob (nádoby olepené bílou známkou) a týdenní svoz 

nádob na směsný komunální odpad (nádoby označené  
červenou známkou (kombinovaný vývoz)).

Nádoby budou vyváženy jednou týdně, a to ve stejné dny jako 
ostatní nádoby. O termínu ukončení zimního  

svozu budete informováni.
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Běžci z týmu Why Not? vyhráli těžký závod v Českém Ráji 

Paráda! Varnsdorfští šipkaři uspěli na regionálním Masteru

Hokej: Prohra s Jičínem a Turnovem, první body s Libercem

Český ráj     Již podruhé se z vý-
běžku vypravil tým běžců na 250 
km dlouhý štafetový závod do 
Českého Ráje. 

Na loňském ročníku, tohoto po-
vedeného, ale velmi náročného 
eventu, se tým radoval z prvního 
místa, kdy doběhl za 19 hodin, 
tedy více než hodinu před dru-
hým. Obhajoba prvního místa je 
ale daleko těžší a kapitánovi týmu 
Karlovi Valentovi se při pročítání 
startovní listiny honilo hlavou ně-
kolik scénářů. V žádném případě 
však šance na vítězství, neboť na 
startovní listině bylo několik pro-
fesionálních sportovců.

Tým byl odhodlaný bojovat a 
zkušenost z loňského ročníku na-
značovala, že dokonalá znalost 
trasy může být tím rozhodujícím 
faktorem. Loni totiž tým vedený 

Valentou ztratil 30 minut z výsled-
ného času díky bloudění.

Start z kempu Sedmihorky pro-
bíhal ve vlnách, tým Why Not? 
vybíhal jako poslední ve 22 hodin 
spolu s týmy Kalokagathia Aliance 
a Peacemakers, tedy elitou závo-
du. Hned na prvním úseku získal 
Ondřej Motl z Rumburku, díky 
bloudění soupeře, menší náskok 
a tým se tak ujal vedení. V ná-
sledujících hodinách následoval 
neuvěřitelný souboj, kdy se získa-
ný náskok leckde trochu navýšil, 
jindy krutě snížil, výkony soupe-
řů byly výtečné. Znalost trasy se 
však vážně ukazovala jako klíčová, 
soupeř běhal o dost lépe, nicmé-
ně celkem často bloudil. Časovou 
ztrátu však vždy rychle, skvělým 
výkonem svých běžců, snížil.

Tak to probíhalo celou noc, ráno 

i dopoledne. Po každém úseku 
bylo na běžcích týmu Why Not? 
vidět, že se vydávají ze všeho. Tek-
ly slzy a v jednom případě i trochu 
krve. S neskutečným odhodláním 
jednoho každého se blížil cíl a po-
slední předávky. Na předposlední 
z nich získal Valenta 12 minut nás-
kok, neboť jeho soupeř zabloudil, 
vidina vítězství se tak hodně při-
blížila. Tým Kalokagathia Aliance, 
který dosud vyhrával na našem 
území všechny štafetové běhy, se 
však rozhodně nevzdával. Během 
předposledního úseku dokázal 
stáhnout ztrátu o 10 minut a tedy 
do etapy poslední, 15 km dlouhé, 
vybíhal Vojta Zahradník z Rum- 
burku s náskokem pouhé dvě mi-
nuty. Za ním však vyrazil soupeř 
silnější a tým Why Not? už smí-
řený s druhým místem jen čekal  

o kolik minut prohraje. Jaké pak 
zavládlo nadšení, když se jako prv-
ní v poslední zatáčce objevil právě 
Zahradník, se nedá ani popsat. 

Skvělým výkonem se od soupe-
ře odpoutal a utekl o dalších šest 
minut. Why Not? tak na závodu 
250 Český Ráj získal druhé, vel-
mi cenné vítězství, kdy s časem 
17:32 hodin obhájil to loňské. Do 
Varnsdorfu tedy na další rok putu-
je trofej, o níž se jeden každý člen 
týmu svým senzačním výkonem i 
skvělou přípravou zasloužil.

Složení týmu Why Not: kapitán 
Karel Valenta (Varnsdorf), To-
máš Polák (Varnsdorf), Vojta Za-
hradník (Rumburk), Mirek Horák 
(Rumburk), Jaroslav Singh (Rum-
burk), Ondřej Motl (Rumburk), 
Ondřej Babický (Nový Bor), Jan 
Vaníček (Česká Lípa).     Karel Valenta

Varnsdorf     Skvělého úspěchu 
dosáhlo duo Lukáš Míka – Ja-
kub Zadina. Šipkaři z Varnsdorfu 
skončili v regionálním Masteru 
Libereckého kraje v kategorii 
dvojic na parádním třetím místě. 

„Spokojenost je určitě na místě. 
Hráli jsme spolu teprve podruhé 
a hned takový pěkný výsledek,“ 
usmíval se Jakub Zadina. Šipky 
jsou sportem jednotlivců, proto 
je turnaj dvojic hodně specifický. 
To ostatně přiznává i samotný Za-

dina. „Hrát ve dvojicích je určitě 
jiné než hrát sám za sebe. Poma-
lejší tempo, člověk je závislý na 
svém spoluhráči. Logicky je tam 
určitá nervozita, že hráč nehraje 
sám za sebe, ale za celou dvojici. 
Musím ale říct, že s Lukášem nám 
to sedlo skvěle a prakticky až do 
posledního legu jsme hráli o úplné 
prvenství,“ zdůraznil. 

Jakub Zadina hraje pravidelně 
turnaje v Kovárně. „Šipky jsem za-
čal hrát minulý rok v lednu. Kama-

rádka mi tehdy říkala, že v Kovár-
ně pořádají turnaje a pobídla mě, 
ať to zkusím. Od té doby mě to 
chytlo, turnaje hraji pravidelně,“ 
zavzpomínal. Na varnsdorfských 
turnajích se Zadinovi daří, pra-
videlně se umísťuje v TOP 3. Co 
bude dál? „Těch turnajů je samo-
zřejmě ještě hodně. Uvidíme, na 
který pojedeme. V nejbližší době 
nás společně s Lukášem čeká dru-
hý regionální Master Libereckého 
kraje v Hrádku nad Nisou. Tuším, 

že se to hraje 16. října. Určitě bu-
deme chtít zabojovat o podobný 
úspěch,“ má jasno. 

Šipky jsou v poslední době 
sportovním fenoménem. Ti nej-
lepší hráči si přijdou na slušné pe-
níze, šipky mají obrovskou divác-
kou základnu. „Když mi čas dovolí, 
tak samozřejmě šipky v televizi 
sleduji. Můj oblíbený hráč? To je 
„TheIceman“, tedy Gerwyn Price  
z Walesu,“ dodal na závěr.

                                                            Redakce

Varnsdorf   Do nové sezóny 
vstoupili hokejisté HC TS Varns- 
dorf. Tým, který vede Radek 
Hron, se v prvním kole preze 
ntoval dobrým výkonem. Na 
ledě silného Jičína vedl 2:0, vy-
užil tři přesilovky, nakonec ale 
prohráli 5:7.

„Zápas jsme rozehráli dobře, 
po dvou šancích domácích jsme 
začali slušně napadat, chytat 
rozehrávku a vytvořili si šance. 
Naše první dvě branky obstaral  
v přesilovkách Filip Damašek, kte-

rý odehrál první zápas po boku 
svého táty. Velkou kaňkou je, že se 
nám zranil hráč prvního útoku. To 
bohužel ovlivnilo hru v dalším prů-
běhu,“ komentoval utkání vedoucí 
týmu Radek Hron. 

Ve druhé třetině domácí rychle 
srovnali, Bali Šoltés vrátil Varns- 
dorfu vedení, ovšem na 3:3 srov-
nal jičínský Žalud. „Začátek druhé 
třetiny nám vůbec nesedl, mohla 
za to naše neurovnaná hra. Pak 
jsme se zase zvedli,“ pokračoval 
Hron. 

O osudu utkání rozhodlo prv-
ních devět minut v poslední perio- 
dě. Jičín dal tři branky a odskočil 
na tříbrankový rozdíl. „Vstup do 
téhle třetiny se nám vůbec nepo-
vedl. Po hrubé chybě šli domácí 
do vedení, pak jsme dostali dal-
ší dvě branky. Nevím, asi jsme 
se sesypali. V závěru jsme už jen 
korigovali výsledek. Nebudu řešit 
rozhodčí, za porážku jsme si moh-
li hlavně my. Nicméně s výkonem 
jsem docela spokojený. Do konce 
utkání jsme bojovali. Bylo tam ně-

kolik fází, kdy jsme hráli naprosto 
vyrovnanou partii s týmem, který 
určitě bude hrát špičku tabulky,“ 
dodal Hron. 

O týden později hostil Varns- 
dorf Turnov. Hosté šli do vedení 
po třiceti vteřinách hry. Do první 
třetiny přidali ještě další tři bran-
ky. Utkání nakonec skončilo proh-
rou 3:9. První body do tabulky si 
Vikingové připsali ve třetím kolem 
proti Liberci po výhře 6:2. Třemi 
góly se blýskl Jaroslav Matějka.

Redakce
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Jan Strož všem vypálil rybník a oslavil republikový titul

Fotbal: Varnsdorf padl v Ústí, chuť si spravil výhrou proti Třinci

Basketbalisté se pomalu, ale jistě chystají na novou sezónu
Varnsdorf   Léto je pryč, na 

řadu přichází halové sporty. Do 
akce se pomalu chystá také bas-
ketbalový klub. 

Muži startují v Severočeské 

lize, první zápas je čeká v pátek 
8. října od 19.00 hodin v Lito-
měřicích proti Slavoji C. Předpo-
slední přípravné utkání sehrál 
Varnsdorf v Liberci, kde mu byl 

soupeřem druholigový BA LYNX. 
Varnsdorf nastoupil bez něko-
lika hráčů základní pětky, pro-
stor dostali hlavně mladí hráči.  
Liberec hosty nešetřil, nakonec 

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 71

vyhrál jasně 116:59. Generálku  
sehrál Varnsdorf v Děčíně pro-
ti tamní juniorce a slavil výhru 
104:68.

                                                     Redakce

Varnsdorf   Fotbalisté Varns- 
dorfu byli osm zápasů bez poráž-
ky. Šest zápasů neprohráli v lize, 
k tomu přidali dvě vítězství v po-
hárové soutěži. Tahle šňůra se 
zastavila v 8. kole. Svěřenci Pavla 
Drska padli v derby na půdě Ústí 
nad Labem 0:2. 

Šest stovek diváků vidělo první 
gól už v 5. minutě, to se prosadil 
Gonzales, nová ústecká akvizice. 
Výhru Army jistil v nastaveném 
čase Ogiomade. Varnsdorf výko-
nem moc nepřesvědčil, roli papí-
rového favorita nezvládl. „Přijeli 

jsme do Ústí jako na pouť. Mysleli 
jsme si, že se Arma porazí sama. 
Obdrželi jsme zajímavý gól, kte-
rý nechci před zhlédnutím videa 
komentovat. Byli jsme pomalí 
jak fyzicky, tak i myšlenkově, hra 
byla tragická. Dopředu sice něja-
ké situace byly, ale do defenzivy 
to byla první poločas katastrofa.  
V druhém poločase jsme byli da-
leko živější a agresivnější, přesto 
jsme nedokázali vstřelit branku, 
štěstí se k nám ale nepřiklonilo, 
protože fotbalový Bůh je spra-
vedlivý. Šance jsme nedokázali 

zužitkovat a dopadlo to tak, jak 
to z našeho pohledu dopadlo. 
Byl jsem hodně naštvaný. Asi 

jako po prvním kole v Jihlavě, 
kde výkon byl rovněž otřesný.  
Přerušení série neporazitelnosti 
mě mrzí, člověk chtěl šňůru udr-
žet,“ smutně pravil kouč Pavel 
Drsek.

Fotbalisté své zaváhání odčini-
li o týden později před domácím 
publikem proti Třinci. Dominant-
ní výkon skončil vysokou výhrou 
5:1. Po devátém kole tak byli fot-
balisté na třetím místě tabulky  
a na podzim doma ještě nepro-
hráli.
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Harrachov     Patřil mezi adep-
ty na vysoké umístění mistrov-
ství republiky v maratonské cyk-
listice kategorie Elite. Jan Strož, 
rodák z Varnsdorfu, který je čle-
nem MTB teamu D2.mont Me-
rida Cycling Team, ale všechny 
překvapil. V extrémním závodu, 
který hostil Harrachov, si vyjel 
první místo a titul republikové-
ho mistra. 

Honzo, gratulace k titulu mis-
tra republiky. Jaké jsou vaše po-
city s odstupem času? 

Děkuji za gratulace. I s odstu-
pem času jsou pocity stále skvělé. 
Hlavně díky pozitivním zprávám, 
kterých si moc vážím. Moc mě to 
potěšilo. 

Patřil jste mezi favority, přes-
to bylo vaše vítězství příjemným 
překvapením. Byl jste pod ně-
jakým tlakem očekávaného vý-
sledku? 

Pod tlakem? Co je to tlak? (smě-
je se). Samozřejmě tam určitý tlak 

byl, ale nechtěl jsem si nic při-
pouštět. Bylo potřeba se připravit 
podle našeho plánu. To se dařilo 
dokonale. Už od srpna jsem se 
výkonnostně cítil parádně. Jen mi 
nepřálo štěstí, závody jsem musel 
kvůli rozbitému materiálu vzdát. 
To mě hodně mrzelo.

Můžete vzpomenout, jak těžký 
to byl pro vás závod? 

Extrémně těžký! Svědčí o 
tom samotné parametry (118 
km/4000 m převýšení). K tomu 
se navíc přidalo typické horské 
počasí s průměrnou teplotou ko-
lem devíti stupňů. Na šest hodin 
slušná práce. Během závodu jsem 
krizi neměl, protože trať jsem znal 
dokonale a byl jsem na ni připra-
vený. Základem bylo nepodcenit 
jídlo a pití, to se ukázalo jako roz-
hodující faktor. 

Co rozhodlo o vašem triumfu? 
Podle mě rozhodlo hlavně 

to, že jsme nic nepodcenili. Ale 
opravdu nic. S tím hrála ruku 

v ruce i výkonnost. Troufám si 
říct, že je teď životní. Neřekl 
bych, že bych něčím převyšoval 
soupeře. Asi hrála dost zásadní  
roli komplexní příprava na  
závod. Extrémní trať, která v Ha-
rrachově byla, si jí vyžadovala o 
to víc. 

Jak moc si titulu mistra repub-
liky ceníte? 

Teď hledám slova. Cením si 
toho opravdu moc. Zvláště, když 
si vzpomenu, v jakém stavu jsem 
byl v zimě a na jaře. Moje zdraví 
bylo proti všemu. Velkou zásluhu 
na tom mají oba mí trenéři – Aleš 
Kroužecký a Pavel Jiřena. Oba se 
neskutečně doplňují, často mu-
seli být hodně trpěliví. Úspěch 
je to opravdu velký, pro mě  
se jedná o absolutní výsledkový 
strop. Tedy zatím (směje se).

Měl jste čas na malou oslavu? 
Popravdě? Vůbec. Ne, že by ne-

byl čas, ale čekají mě ještě dva dů-
ležité závody. Nejprve Světový po-

hár v maratonu v Polsku a týden 
poté mistrovství světa v maratonu 
na ostrově Elba. S trenérem jsme 
se snažili udělat kvalitní regenera-
ci. Na druhou stranu nemohl chy-
bět náš společný rituál v kavárně 
(směje se).

Co čeká nového mistra repub-
liky v dalších dnech? 

Přesouvám se na Světový pohár 
v maratonu do Polska. Následuje 
vrchol všech maratonců a tím je 
MS na krásném ostrově Elba, kde 
to ale nebude vůbec procházka 
růžovým sadem. Parametry jsou 
dosti podobné mistrovskému 
závodu (120 km/4300 m převý-
šení). Po návratu mě ještě čeká  
klasická podzimní klasika v Jizer-
ských horách, a to ČT Author Cup, 
který bude závěrem závodní sezo-
ny.

Další cenný kov si Strož připsal  
v sobotu 25. září, kdy zvítězil v zá-
vodu KPŽ Oderská mlýnice.
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