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Zastupitelstvo schválilo rozpočet na letošní rok,
Varnsdorf bude hospodařit s 450 miliony korun

Zastupitelé schválili rozpočet pro letošní rok. Hospodařit se bude s 450 miliony; foto Tomáš Secký

Varnsdorf    Zastupitelé na 
svém 16. zasedání ve čtvrtek 
28. ledna schválili rozpočet měs-
ta Varnsdorf pro rok letošní rok. 
Schválení předcházela téměř ho-
dinová debata.

Podzim loňského roku se nesl 
tradičně ve znamení sestavová-
ní návrhu městského rozpočtu. 
Vypracování návrhu, kterým se 
vedení města začalo zabývat na 
začátku října 2020, vycházelo  
z podkladů a žádostí jednotlivých 
odborů městského úřadu, vedení 
města, organizací zřízených měs-
tem a dalších příjemců. Radnice 
také vzala v úvahu podněty oby-
vatel. Již tradičně zastupitelé ab-
solvovali seminář, na kterém se 
zhotovila finální podoba návrhu 
rozpočtu pro rok 2021.

Schválení rozpočtu předcháze-
la téměř hodinová debata mezi 
zastupiteli. Nakonec však návrh 
rozpočtu prošel bez úprav. Město 
Varnsdorf má na tento rok naplá-
nované výdaje ve výši 449 577 
292 korun. Předpokládané příjmy 
by měly dosáhnout výše 345 672 
626 korun. Schodek mezi příjmy 
a výdaji činí 103 904 666 korun 
a bude kryt přebytky finančních 
prostředků z minulých let. Jde  
o prostředky investičních a nein-

vestičních dotací na akce, které 
město hradilo ze svého rozpočtu 
a dotační prostředky obdrželo až 
na konci minulého roku, případně 
finanční prostředky akcí, které za-
počaly a jejich realizace pokraču-
je v roce letošním. Město je však  
v dobré finanční kondici. Na svých 
účtech má rezervu přes 200 milio- 
nů korun a nemá žádné závazky 
vůči bankám.

Na celoplošné a běžné opravy 
komunikací se v rozpočtu počítá 
s částkou téměř šestnáct mili-
onů korun. Další etapou rekon-
strukce by měla projít část ulice 
Karlova. Dalších sedm milionů je 
vyčleněno na chodníky. Realizo-
vat se bude také nové parkoviště  
v ulici Karolíny Světlé. Sedm milio- 
nů korun je vyčleněno na další 
etapu výměny veřejného osvět-
lení. S investicemi se počítá také 
do kultury. Na vyhlídku Hrádek 
je v rozpočtu připraveno kro-
mě 24,5 milionů na rekonstrukci 
hlavní budovy také 6 milionů na 

rekonstrukci terasy. Pokračovat 
se bude také v záchraně Červe-
ného kostela, kde je vyčleněno 
téměř 5 milionů korun na reali-
zaci sociálního zařízení, přípojek, 
osvětlení a podlah. Je tak jasné,  
že letošní rok bude i přes pande-
mii koronaviru bohatý na inves-
tice. Detailní rozpis rozpočtu je 
k vidění na webových stránkách 
města Varnsdorf www.varnsdorf.
cz/cz/mesto/dokumenty/rozpo-

cet-hospodareni/.
Pro přijetí návrhu rozpočtu 

pro rok 2021 bylo devatenáct  
z dvaceti přítomných zastupite-
lů. Jedna zastupitelka byla proti, 
jedna byla ze zasedání omluvena.  
I přesto, že schválení rozpočtu pa-
tří mezi nejdůležitější bod jedná-
ní, online přenos sledovalo v ma-
ximální chvíli pouze sedmadvacet 
uživatelů.

                                                         Tomáš Secký
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Poslední lednový víkend zaměstnal hasiče, 
dopravu komplikoval sníh a kluzké silnice

Vloupal se do prodejny, odcizil parfémy a tabákové výrobky

Vytrvalé sněžení komplikovalo dopravu. U bývalé slévárny uvízl kamion koly mimo vozovku; foto miw.cz

Varnsdorf    Příval sněhu  
v pátek 29. ledna na řadě míst 
ve městě komplikoval dopravu.  
V Plzeňské ulici, v rozmezí jed-
noho kilometru, skončilo vozidlo 
na střeše a kamion mimo vozov-
ku.

Do ulice Plzeňská, k odboč-
ce před přejezdem u Ria, vyjela  
v pátek 29. ledna po poledni varns- 
dorfská profesionální jednotka k 
nehodě osobního vozidla. Nahlá-
šen byl automobil na střeše bez 
dalších podrobností, proto hasiči 
vyjížděli připraveni vyprošťovat 
osoby.

Na místě zjistili, že situace 
není tak vážná, vyprošťovat ni-
koho nemuseli. Na místo si veli-
tel zásahu povolal varnsdorfský  
speciál dobrovolné jednotky, po-
mocí něhož hasiči automobil do-
stali zpět na silnici. Dopravu na 
místě na chvíli uzavřeli městští 
policisté.

Koly uvízl mimo vozovku
Zatáčka nad slévárnou v pátek 

29. ledna odpoledne zradila dal-
šího řidiče plně naložené soupra-
vy. Stejně jako v minulém případě  
(o události jsme informovali  
v HS č. 2/2021) skončila kola v pří-
kopu.

Na místo tak vyjel Unimog a 
traktor s radlicí dobrovolné jed-
notky. Po uklizení komunikace 
hasiči nejprve vytáhli vozidlo bez 
přívěsu, silnici opět uklidili a po 
nacouvání kamionu zpět ke srov-
nanému přívěsu pomohli s vyta-

žením celé soupravy. Vše se obe-
šlo beze škod.

Transport pacienta
V úterý 26. ledna ve večerních 

hodinách vyjela varnsdorfská 
profesionální jednotka na příkaz 
operačního střediska do Krásné 
Lípy, kde pomohla ZZS Rumburku 
s transportem pacienta z 3. pat-
ra panelového domu do sanitní-
ho vozu. Na místě asistovali také 
krásnolipští hasiči.

Srážka dvou vozidel
Je jen jedno místo ve Varnsdor-

fu, kde se dennodenně setkává 
Karolína Světlá se Svatoplukem 
Čechem. A právě na té křižo-
vatce v sobotu 30. ledna odpo-
ledne zasahovala profesionální  
jednotka u nehody dvou osobních 
vozidel.

Střet se obešel bez vážných 
zranění, i když hasiči lehce jed-
nu osobu ošetřili. V době je-
jich příjezdu už byla nehoda 
vyšetřena a zadokumentována  
dopravními policisty, na ha-
siče tak zbyl pouze úklid  
vozovky a opáskování rozbořené-
ho antoníčku.

Nehoda v Dolním Podluží
Poslední lednový den odpo-

ledne vyjížděla varnsdorfská 
profesionální jednotka do Dol-
ního Podluží, kde na křižovat-
ce u pomníku došlo ke střetu 
dvou osobních vozidel. Společně  
s ní byla k události vyslána  
dobrovolná jednotka z Dolního 
Podluží.

Hasiči provedli protipožár-
ní opatření, převzali řízení do-
pravy od policistů a zasypali  
uniklé provozní kapaliny sorben-
tem.

                                          Hasiči Varnsdorf

Varnsdorf     Policisté z místní-
ho oddělení řeší vloupání do pro-
dejny. Pachateli hrozí až osm let 
vězení.

Policisté pátrají po ne-
známém pachateli, který se  
ve Varnsdorfu vloupal do pro-

dejny, kde odcizil parfémy a 
tabákové výrobky. Předběžná 
škoda byla vyčíslena na více jak 
devadesát tisíc korun, ve věci  
byly zahájeny úkony trest-
ního řízení pro zločin  
krádeže, za který hrozí pachateli  

v případě dopadení až osmileté 
vězení.

Vykradené auto
Policisté pátrají po neznámém 

pachateli, který se ve Varnsdorfu 
vloupal do zaparkovaného auta. 

Odnesl si autorádio, navigaci, bun-
du a tašku, celková škoda byla vy-
číslena na 3400 korun. Ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení 
pro zločin krádeže, za který hrozí 
pachateli v případě dopadení až 
osmileté vězení.     por. Bc. Daniel Vítek
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Starosta Roland Solloch: Mým úkolem bylo uklidnit situaci

Teplé počasí, déšť a tání sněhu zvedly hladinu Mandavy

Opět méně! Varnsdorf už má méně než 15 tisíc obyvatel

Varnsdorf       Rok v křesle sta-
rosty. Starosta města Roland So-
lloch v rozhovoru odpovídal na 
otázky pro Děčínský deník.

Celý rozhovor v nezkrácené 
verzi naleznete na webových 
stránkách Děčínského Deníku.

Jak se podle vás žije ve Varns- 
dorfu?

Myslím, že docela v pohodě a 
v klidu. Doufám, že jsou tu lidé 
většinově spokojení. Když nyní bi-
lancuji rok, který uplynul od doby, 
kdy mě zvolili starostou, tak mým 
prvním úkolem bylo uklidnit situa-
ci. Valilo se to ze všech stran. Vo-
lali novináři, lidé se ptali, co bude. 
Postupně se vše uklidnilo, vypa-
dalo vše nadějně, že Varnsdorf 
pojede zase v klidu. Ale pak přišel  
koronavirus, který obrátil svět na-
ruby.

Poznamenala epidemie koro-
naviru významně Varnsdorf?

Je to zkušenost, kterou před 
námi nikdo jiný neměl. První věc, 
kterou jsme museli jako nové ve-
dení řešit, byly roušky a dezinfek-
ce. Nevěděli jsme, co bude. Nevě-
děli jsme, co udělá stát. Ústecký 

kraj zaspal, takže jsme v tom zů-
stali sami. Musím ale pochválit, 
jak se lidé i ve Varnsdorfu dali do-
hromady.

Obce si stěžují na to, že do je-
jich rozpočtů velmi tvrdě zasáhl 
koronavirus, ke kterému se při-
dal stát zrušením superhrubé 
mzdy. Jak je na tom Varnsdorf?

Určitě to pocítí každá obec, že 
budou nižší příjmy. My samozřej-
mě také dostaneme méně peněz, 

počítáme s tím, že se to přenese i 
do příštího roku. Přesto jsme ne-
omezili investiční akce, protože 
město je v dobré finanční situaci 
a má díky našim předchůdcům 
úspory na účtech. Přemýšlíme ale 
kvůli tenčícím se příjmům více o 
tom, kterým akcím dáme před-
nost a které můžeme odložit. Le-
tos jsme tak přesunuli na příští rok 
rekonstrukci a zateplení domova  
s pečovatelskou službou za dva-

náct milionů. Stejně dopadlo i 
zateplení dvou panelových domů 
za zhruba dvacet milionů. V těch-
to případech jsme museli říct ne, 
protože to už by byl schodek příliš 
vysoký.

Varnsdorf je ze tří stran ob-
klopený Německem, jen jedním 
směrem vede cesta do Čech. Jak 
se takovému městu žilo, když 
byly na jaře uzavřené hranice a 
ani jeden z přechodů nezůstal 
otevřený?

Jsme rádi, že nyní mohou do Ně-
mecka bez větších omezení ales-
poň pendleři. To byl velký problém 
na jaře, kdy bylo možné využívat 
jen vybrané přechody. Volali nám 
lidé, abychom to zařídili na vládě 
nebo krizovém štábu, aby otevřeli 
i přechody ve městě. Nyní jsou ale 
přechody otevřené a zas tak velký 
problém to není. I teď na podzim 
a na začátku letošního roku nás, 
co jsme obklopeni hranicemi, mrzí 
jiná věc. Měli jsme poměrně hod-
ně kontaktů s Němci a to teď není, 
což nás mrzí. Nejedná se přitom 
jen o nákupy na obou stranách 
hranice.             Alexandr Vanžura, Deník

Starosta města Varnsdorf Roland Solloch; foto Tomáš Secký

Varnsdorf      Oteplení začát-
kem února a rychlé tání sněhu 
zvedlo hladiny řek v regionu. 
Mandava nebyla výjimkou.

Český hydrometeorologický 
ústav vydal začátkem února vý-
strahu před povodňovou bdělo-
stí. Vytrvalý déšť, teplé počasí a 

tání sněhu zapříčinily, že hladi-
ny řek začaly stoupat. Mandava 
prvního povodňového stupně 
dosáhla 3. února v 22:10 hodin. 
Svého maxima dosáhla 4. února 
v 15:40 hodin, kdy byla naměřena 
výška hladiny na 98 centimetrech  
s průtokem 18,3 m3s-1. Poté zača-

la hladina Mandavy kulminovat.
„Během dne jsme provedli pre-

ventivní kontrolu vodních toků 
a rybníků. Na soustavě rybní-
ků Gerhus bylo ucpané vtokové  
síto, které jsme na místě  
vyčistili,“ řekl místostarosta města  
Jiří Sucharda.

Naposledy dosáhla Manda-
va prvního povodňového stup-
ně ve dnech 13. a 14. října 
loňského roku. Tehdy měla při  
svém maximu výšku hladiny  
100 centimetrů s průtokem  
18,3 m3s-1.

                                   Tomáš Secký

Varnsdorf       Počet obyvatel 
v loňském roce klesl pod hranici 
patnácti tisíc. V porovnání s ro-

kem 2019 je to o dalších padesát 
lidí méně. Počet obyvatel tak rok 
od roku stále klesá.

Ve Varnsdorfu k 31. prosinci 
2020 žilo celkem 14 965 obyva-
tel, což je o 50 méně, než v roce 
2019. Z toho bylo7 287 mužů a  
7 678 žen. V loňském roce se při-
stěhovalo celkem 297 lidí, což je 

o dvanáct více než v roce 2019. 
Odstěhovalo se 329 lidí. Naro-
zených dětí také stále ubývá.  
V uplynulém roce se jich naro-
dilo 126, přitom v roce 2019 to 
bylo 137 dětí. V uplynulém roce  
zemřelo 165 lidí, z toho 91 mužů 
a 74 žen.

                                               Tomáš Secký

Počet občanů 14 965

Přistěhováno 297

Odstěhováno 329

Narození  126

Zemřelí  165
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Aktivisté žádali lepší bydlení pro rodiny z Kovářské ulice

Obchodní řetězec Kaufland vybavil své prodejny externími  
defibrilátory, ve Varnsdorfu stačil zachránit lidský život

Varnsdorf       Zhruba třicet 
aktivistů, převážně z Prahy a ji-
ných měst, demonstrovalo ve 
čtvrtek 28. ledna před budovou 
Městského úřadu ve Varnsdor-
fu za lepší bydlení pro rodiny  
z Kovářské ulice, kterým v bytech  
u soukromého majitele vypršela 
nájemní smlouva a musely se od-
stěhovat.

Demonstraci svolala Iniciativa 
za důstojné bydlení. Aktivisty pod-
pořila také bývalá ombudsman-
ka Anna Šabatová nebo Markus 
Pape. Akce měla upozornit na to, 
že se několik rodin ocitlo ze dne 
na den bez domova. Zhruba pěti 
rodinám totiž skončily nájemní 
smlouvy a z bytů, které chce ma-
jitel rekonstruovat, se musely od-
stěhovat. O tom, že si musí sehnat 
nové bydlení, věděli několik mě-
síců. Nyní obviňují město, že jim 
nepomohlo a nechce jim přidělit 
přednostně městské sociální byty. 

„Město je obviňováno, že ačko-
liv v roce 2020 zprovoznilo 17 tzv. 
sociálních bytů, byty rodinám ne-
přidělilo. Chtěli bychom zdůraznit, 
že sociální byty jsou z větší části 
malometrážní, pouze dva z nich 
jsou velikosti 1+1 a tudíž nejsou 
vhodné pro početné rodiny nebo 

pro rodiny s více dětmi. Kromě 
toho jsou od konce minulého roku 
tyto byty z velké části obsazené a 
jsou k dispozici pouze 2 garsonié-
ry,“ řekl ve svém dřívějším vyjád-
ření místostarosta Jiří Sucharda. 
Varnsdorf se i přesto rodinám, 
které se přestěhovaly k příbuzným 
do nedalekého drážního domku, 
snaží pomoct. „Rodinám byla ze 
strany města okamžitě nabídnuta 

a následně poskytnuta potravi-
nová pomoc z potravinové banky, 
bylo jim nabídnuto oblečení ze 
sociálního šatníku a k ubytovně 
nechalo město navýšit bezplat-
ně nádoby na komunální odpad. 
Vstoupili jsme také do jednání se 
Správou železnic ohledně finanč-
ní výpomoci kvůli nedoplatku za 
odběr elektrické energie,“ dodal 
Sucharda.

Na demonstraci vystoupil na 
mikrofon také jeden z místních 
obyvatel, jenž v ulici Kovářská by-
dlí v rodinném domě. Aktivistům 
přiblížil život ve vyloučené lokali-
tě, dostalo se mu však pouze pís-
kotu. Zhruba po dvou hodinách 
se aktivisté rozjeli zpět do Prahy a 
dalších měst. Z obyvatel, kterých 
se situace týká, se akce zúčastnilo 
jen pár.                                       Redakce

Před budovou radnice demonstrovaly zhruba tři desítky aktivistů; foto Tomáš Secký

Varnsdorf    Během pouhých 
tří měsíců od momentu, kdy 
obchodní řetězec Kaufland ve 
všech svých prodejnách, skla-
dech a vlastním masozávodě 
nainstaloval celkem 141 auto-
matických externích defibrilá-
torů, došlo již třikrát k využití 
tohoto přístroje a následné zá-

chraně lidského života.
Rychlá pomoc je v případě ná-

hlého kolapsu člověka opravdu 
zásadní a AED je jednou z mož-
ností, jak u dotyčného zvýšit šan-
ci na přežití. Naposledy použili 
zaměstnanci Kauflandu defibrilá-
tor v úterý 19. ledna a zachránili 
život zákaznici, která zkolabovala 
v prodejně ve Frýdku-Místku a  
u níž lékaři poté indikovali in-
farkt. I v tomto třetím případě, 
stejně jako u předešlých dvou 
zákazníků, sehrál externí defi-
brilátor při záchraně zcela klí-
čovou roli. Při včasném použi-
tí přístroje AED, tedy do dvou  
až pěti minut, se šance na zá-

chranu života postiženého  
zvyšuje až na 75 %. 

V Kauflandu využili externí 
defibrilátor již v prosinci v pro-
dejnách v Ostravě – Marián-
ských Horách a ve Varnsdorfu.  
I zde se nejen díky vybavení pro-
dejny automatickým externím 
defibrilátorem, ale především 
také pohotové reakci personá-
lu a dalších zákazníků, podaři-
lo obnovit životní funkce ještě 
před příjezdem Zdravotnické 
záchranné služby. „Chtěli by-
chom velmi poděkovat za obě-
tavou pomoc našim zaměst-
nancům a také těm, kteří se na 
záchraně přímo podíleli, díky ní  

měly všechny tři příběhy šťast-
ný konec,” oceňuje Renata  
Maierl, tisková mluvčí obchodní-
ho řetězce.

Defibrilátor je pro rychlou 
dostupnost v prodejnách Kau-
flandu umístěn ve zřetelně 
viditelné skříňce v oddělení 
informací. Jeho použití je vel-
mi jednoduché, přístroj vydá-
vá jasné hlasové pokyny, kte-
ré obsluhující osobu přesně  
navedou. „Věříme, že tímto kro-
kem půjdeme příkladem a de-
fibrilátory se v České republice  
budou na veřejných místech ob-
jevovat stále více,” říká Renata 
Maierl.           Tisková zpráva Kauflandu
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Divadlo spustilo online představení a připravilo novou výstavu

Pivovar Kocour Varnsdorf připravuje masopustní zabijačku, 
prodej pochutin všeho druhu proběhne přes výdejní okénko

Meteorologové avizovali nejsušší rok, prognóza se nepotvrdila

(pokračování str. 6)

Varnsdorf     Jelikož se v sou-
časné době nesmí se konat žád-
ná představení, vernisáže a kon-
certy byly zrušeny.

Tím pádem jsou prázdné i in-
formační vitríny divadla, kina, ZUŠ 
a dalších. Od listopadu je tedy 
zaplnila výstava Kuře intervenu-
je, lidé žasnou. V pátek 29. led-
na byla vyměněna za výstavu 30 
SHADES OF woMEn herečky He-
leny Urban. Ta se postupně pro-
měňuje do třiceti různých typů 
žen a zkoumá jejich působení na 
svět. Ze zmíněných třiceti bylo 
vybráno do varnsdorfských vitrín 
dvacet z nich. Při transformaci jí 
pomáhá vizážistka a kostymér-
ka Alena Štěpánová, která spolu 

s Vojtěchem Brtnickým promě-
ny fotografuje. Výstavu můžete 
vidět ve vitrínách na náměstí,  
v ulici Legií, Národní, u hlavního 
vlakového nádraží, na Žitavské, 

na budově kina Panorama a na 
divadle.

Nápad na online přenos diva-
delních představení a koncertů 
dostal ředitel divadla Martin Mu-

sílek už na jaře minulého roku. 
„Když byl v loňském roce vyhlášen 
nouzový stav a potýkali jsme se 
s různými opatřeními, přemýšleli 
jsme, jak naložit s domluvenými 
akcemi. Čekal nás jeden koncert 
zahraniční kapely, a když bylo 
jasné, že se lidé nesmí shromaž-
ďovat ve větším počtu, uvažovali 
jsme o online přenosu. Nakonec  
z toho sešlo, protože kapela mu-
sela odcestovat kvůli uzavírání 
hranic. Během roku se na inter-
netu objevilo mnoho odvysílaných 
představení z jiných divadel, ale 
přišla mi nezábavná. Pokud tam 
není člověk osobně přítomen, není 
to ono.“

Varnsdorf      Počasí v roce 2020 
se nevyznačovalo žádnými me-
teorologickými extrémy, dočkali 
jsme se však několika rekordů. 

Zimní období bylo s vyššími 
teplotami doprovázené zejména 
dešťovými srážkami. Stejně jako 
v předchozím roku byl pozvolný 
přechod mezi ročními obdobími. 
Celkově bylo poměrně zataženo 
s průměrnými teplotami, mimo 
zimy. Oproti jiným rokům, jsme se 
dočkali stálých a poměrně častých 
dešťů. Srážkově jsme se dostali na 
několikaleté maximum, ale nej-
zásadnějším bylo, že srážky byly 
pozvolné, nikoliv velké, přívalové, 
jako v minulých letech. Došlo tak, 
po několika letech, k naplnění ne-
jen povrchových, ale i spodních 
vod. Teplotně se rok nepatrně zvý-
šil, a to hlavně díky velmi teplému 
únoru a teplejšímu podzimu. Bou-

řek a bouřkových jevů bylo zazna-
menáno v našem okolí dvacet.

Zimní období bylo v podstatě 
bez sněhu. Maximální výšku sně-
hu jsme naměřili až 30. března a 
to pouhé 3 cm. Sníh následující 
den roztál. Sněžení se objevilo  
v jiných dnech pouze v podobě tzv. 
poprašku. Zásadní byly srážky deš-
ťové. Velmi netradičně bylo namě-
řeno maximum celého roku v úno-
ru.  Celé zimní období bylo velmi 
teplé. Pouze 1 den, a to 24. ledna, 
se teplota držela pod bodem mra-
zu na pouhých 0,5 °C pod nulou.  
Nejchladnější den byl 24. březen, 
kdy bylo naměřeno -10,1 °C.  Sice 
byl únor nadprůměrně teplý, mra-
zivé teploty se naopak promítly až 
do května. Dokonce 12. a 13. květ-
na byly ranní teploty pod bodem 
mrazu. Poslední zbytky sněhu jsme 
mohli vidět 1. dubna a naopak první  

1. prosince. 
Celkovou hodnotu srážek  

v tomto roce jsme naměřili rekord-
ních 907,8 ltr/m², což je nejvíc za 
posledních pět let. Z dlouhodobé-
ho hlediska jde ale o lehký nad-
průměr. Maximální denní srážkový 
úhrn se zastavil na hodnotě re-
kordních 54,9 ltr/m² a to 30. srpna. 
Tento údaj je téměř dvojnásobný 
oproti posledním rokům. Zásad-
ní však je, že déšť byl sice střední 
intenzity, ale celý den. Srážkové 
maximum 24,2 ltr/m² roku bylo 
změřeno 23. února.

Letní měsíce byly chladnější a 
s velkou oblačností. Teplot tro-
pických hodnot bylo dosáhnuto 
pouze pětkrát a jenom v srpnu. 
Maximální teplota celého roku 
dosahovala 9. srpna 32,2 °C. Tro-
pické noci, kdy teplota neklesla 
pod 20 stupňů, jsme se nedočkali 

ani jedné. Noci byly všechny po-
měrně chladné o čemž svědčí  
i maximum, které bylo 22. srpna  
s teplotou, která se zastavila na 
16,9 °C. Nejteplejší den roku byl 
13. srpen s průměrnou teplotou 
22,1 °C.  Nejteplejší měsíc byl sr-
pen. 

Pocitově velmi příjemné, teplot-
ně stálé s jasnou oblohou a mír-
ným větrem bylo počasí v září a 
částečně i v říjnu, kdy se oddaloval 
nástup podzimu. Dokonce i v lis-
topadu bylo počasí velmi příznivé. 
Začátek prosince avizoval sněho-
vými jevy v podobě poprašku pří-
chod zimy, ale po zbytek měsíce se 
teploty pohybovaly výrazněji nad 
nulou. Na Vánoce bylo dokonce i 
10,4 °C a pršelo.

Jakékoli meteorologické jevy  
v našem okolí nedosáhly výrazné-
ho stupně.                       Jaroslav Hocko

Varnsdorf            Pandemie 
koronaviru stále nedovoluje 
pořádání kulturních, ani spole-
čenských akcí. Pivovar Kocour 
Varnsdorf ale zabijačkové hody 
chystá.

Masopustní maškaráda, prů-
vod nebo karneval na ledě. Ve-
selí tak, jak ho známe z před-
chozích let, se letos vlivem 
pandemie koronaviru neuskuteční.  
K masopustu ale neodmyslitel-

ně patří zabijačkové pochuti-
ny. A právě ty si bude možné 
zakoupit skrze výdejní okénko  
v Pivovaru Kocour Varnsdorf, 
který chystá širokou nabídku. V 
nabídce bude prdelačka, zabijač-

kový guláš, jitrnice, jelita, tlačen-
ka, sulc a další. Prodej bude pro-
bíhat ve dnech 12. až 14. února 
od 10:00 do 18:00 hodin nebo do 
vyprodání zásob.

                                                     Tomáš Secký

Městské divadlo Varnsdorf spustilo online přenosy koncertů; foto Městské divadlo Varnsdorf
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

Společnost 14/2018Zprávy 3/2021

Ve Varnsdorfu vznikají dobíjecí stanice pro elektrokola

Představujeme: Mateřská škola Na kopečku

Varnsdorf    Elektrokola jsou 
stále častějším a běžnějším do-
pravním prostředkem. Bylo tedy 
jen otázkou času, kdy vzroste 
poptávka o dobíjecí stanice. Jed-
na nově vznikla u Lidové zahrady 
ve Varnsdorfu. 

Jak na tento nápad přišli? Na 
podrobnosti jsme se zeptali Mar-
tina Švarce z týmu Lidové zahra-
dy. „Upřímně řečeno, šlo spíše  
o souhru náhod. S nabídkou nás 
kontaktovala firma starající se 
o tyto dobíjecí stanice. Odká-

zal ji na nás jeden z varnsdorf-
ských obchodníků. Velmi se nám  
ale tato náhoda hodí k plánova-
nému projektu Lidové zahrady 
a AdrenalinPointu. Zároveň je 
skvělé, že začíná být těchto dobí-
jecích stanic v našem okolí více. 
Jako první místo s nabíječkou  
jsme zaregistrovali pivovar Ko-
cour,“ říká. 

Jaké jsou podmínky použití 
dobíjecí stanice pro elektroko-
la u Lidové zahrady? „Podmínky 
použití jsou velice jednoduché. 

Stačí se svým elektrokolem při-
jet, zaparkovat do stojanu, od 
obsluhy BARu Lidové zahrady 
si vypůjčit odpovídající nabíjecí 
kabel (na výběr je asi z pěti typů 
– měli bychom tedy být schopni 
obsloužit majitele všech druhů 
elektrokol), propojit kabelem  
své kolo s dobíjecí stanicí a jít si 
sednout k nám do BARu,“ vy-
světluje Švarc. Dobíjecí stanice 
se nachází na boční zdi budovy 
Lidové zahrady, která je volně 
přístupná z parkoviště. Je dobře 

viditelná a nedá se tedy minout. 
„Součástí spolupráce je také uve-
dení polohy nabíječky na portále 
mapy.cz. Vzhledem k aktuální-
mu ročnímu období není nabí-
ječka ještě spuštěna, bude však 
připravena, jakmile začnou lidé 
měnit běžky za kola. Jsme rádi,  
že můžeme našim zákazníkům na-
bídnout opět něco nového a dát 
jim další důvod přijet k nám do 
Lidové zahrady,“ dodal závěrem 
Švarc.                          

                                           Barbora Hájková

Varnsdorf      Ne náhodou je  
v logu MŠ Národní barevná 
duha. Ve svém vzdělávacím pro-
gramu nabízí různorodou nabíd-
ku činností pro předškolní děti.

Hravou formou si zde děti osvo-
jí poznávací, výtvarné, hudební, 
fyzické, komunikativní a logope-

dické dovednosti tak, aby byly při-
praveny na školní docházku. Spo-
lupracujeme se ZUŠ, ZŠ Náměstí 
E. Beneše, chodíme do tělocvičny, 
divadla i kina na pohádky.

Pravidelně se účastníme výtvar-
ných soutěží, děti své práce již 
několik let pravidelně prezentují 
v prostorách městského úřadu, 
OO PČR a městské polikliniky u or-
dinace MUDr. Chvojkové. Máme 
svůj školkový časopis, který mapu-
je naše aktivity.

Nezapomínáme na varnsdorf- 
ské seniory z pečovatelského 
domu Modrý kámen v Lesní ulici. 

Děti se s nimi scházejí ke spo-
lečnému výtvarnému tvoření,  
v nepříznivé době jim pak posíla-
jí výrobky pro radost. Jako první 
MŠ na Šluknovsku jsme začali  
spolupracovat s obecně pro-
spěšnou společností Mezi námi,  
o. p. s., která se na této aktivitě 
podílí.

Historická budova mateřské 
školy v centru města prošla po-
stupnou rekonstrukcí a nabízí 
dětem prostorné, světlé herny a 
nejnovější edukativní pomůcky. 
Benefitem je krásná velká zahra-
da, která v létě poskytuje stín a 

je vybavena velkým pískovištěm, 
dráhou a plochou z bezpečného 
materiálu, houpačkami a prů-
lezkami. Na kopečku v přední  
zahradě mohou děti v zimě bo-
bovat.

Moderně vybavená kuchy-
ně respektuje normy zdravého 
stravování a individuálně vychá-
zí vstříc dietetickým potřebám  
dětí. Samozřejmostí je vese-
lé a klidné prostředí, milé paní  
učitelky a vlídný personál. Tě-
šíme se na vás ve školním roce 
2021/2022!

                                                  MŠ Národní

Divadlo spustilo online představení a připravilo novou výstavu
(dokončení ze str. 5)

Protože se kvůli pandemii do-
nekonečna přesouvají termíny 
představení, rozhodl se Musílek 
probudit kulturu a sestavit pro-
gram online přenosů různých 
typů. „Bude se jednat o koncer-
ty jednotlivců i kapel, divadelní 
představení pro dospělé i pro 
děti, nový cirkus a chystáme i pře-
kvapení. Všechno bude zdarma. 
Chceme se držet zvyklostí našeho 
divadla a vysílat se bude ve čtvr-
tek ve večerních hodinách. Není 
smyslem sem k nám vozit umělce 
zdaleka, ale spíš nabídnout pro-

stor místním a regionálním uměl-
cům,“ vysvětluje.

21. ledna se uskutečnil prv-
ní přenos, jednalo se o koncert 
hráče na citeru Michala Müllera. 
Další čtvrtek bylo odvysíláno vy-
stoupení rumburského zpěváka 
Scotta Ibexe, který je původem 
z New Yorku, spolu s kapelou 
Nový úsvit. Zeptali jsme se člena 
skupiny Nový úsvit Pavla Zelen-
ky, jaké je hraní před prázdným 
sálem? „Je to zvláštní. Kdyby tu 
bylo pár lidí jako živé publikum, 
tak zapomeneme na kameru, ale 

naštěstí nás to nerozhodilo,“ po-
pisuje. Náročnost na přípravu 
online přenosu je podobná jako 
při živém koncertu. Hlavní dů-
raz je kladen na kvalitní a stabil-
ní internetové připojení, které 
ale bývá občas problém. „Také 
se musel trochu více vychytávat  
zvuk kvůli online přenosu, což 
chvilku zabralo,“ vysvětluje Ze-
lenka. A jaké byly jeho pocity, 
když po dlouhé odmlce mohl 
opět s kapelou vystoupit? „Bylo 
to skvělé. Fakt jsem měl po dlou-
hé době radost. Jen škoda, že 

chyběla okamžitá reakce diváka. 
Protože když dohrajete sklad-
bu, očekáváte, co bude. Ale tady 
bylo ticho. (smích) Byl jsem zvyk-
lý hrát dvakrát, třikrát do týdne  
a najednou po dlouhou dobu nic. 
Takže to, že jsme si zase mohli za-
hrát, byl opravdu nenahraditelný 
pocit,“ říká.

Informace o dalších připravova-
ných online akcích naleznete jako 
vždy na facebookových a webo-
vých stránkách Městského divadla 
Varnsdorf (divadlo.varnsdorf.cz).

                                         Barbora Hájková
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Inzerce

s Českým rozhlasem

Pošlete nám své tradiční  
domácí recepty a vyhrajte  
nové vybavení do kuchyně 

v hodnotě 100 000 Kč.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Jaroslav Sapík Naďa Konvalinková

Varnsdorf | R-SEVER  
 98.5 FM | 88.8 FM

www.pochoutkovyrok.cz
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VZPOMÍNKA BLAHOPŘÁNÍ
V únoru by se 

dožila 70 let paní 
Majka Lomská.  
V březnu to bude 25 
let od jejího úmrtí. 
Vzpomínají Jenda  

s rodinou.

Dne 21. úno-
ra to bude 7 let, 
co tragicky zahy-
nul můj milovaný  
syn Karel Hofman.  
S láskou v srdci stá-

le bude vzpomínat maminka, bratr 
Jaroslav s rodinou a dcera Markétka. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Nikdy na Tebe nezapomeneme.

Dne 11. února, naši rodiče paní 
Vlasta Ivanovová a pan Vladimír 
Ivanov, oslaví „65 let výročí“ uza-
vření sňatku.

Milá maminko a tatínku, jménem 
celé naší velké rodiny, bychom Vám 
chtěli popřát k tomuto výročí vše 
nejlepší a velké díky za Vaši lásku. 
Přejeme hlavně pevné zdraví a poho-
du do dalších společných let.

S láskou a úctou, Vaše velká rodi-
na.

Dne 12. února 
uplyne 20 let od 
úmrtí mého dědeč-
ka Antonína Polca-
ra. Stále vzpomíná 
vnučka Šárka s ro-

dinou.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Vážné seznámení. Hledám tou-
to cestou z nedostatku příleži-
tostí hodnou štíhlou ženu pro 
společnou cestu životem do  
45 let, která by dokázala ocenit 
romantického zodpovědného 
človíčka se smyslem žít spoko-
jenou budoucností ve dvou. Já 
51/170, 65 kg, pohodář s uza-
vřenou minulostí, fin. zajištěný 
s vlastním zázemím, byt 3+1 
mám. Děti nejsou překážkou. 
Odpovím na všechny nabídky.  
e-mail: libor.korecky@email.cz, 
tel.: 774 505 113

Svozy pytlového tříděného
odpadu 25.02.2021 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Úmrtí v lednu

Jiří Holeček  79 let
Oldřich Kohák  67 let
Pavel Novák  57 let
Josef Storczer  72 let
Pavel Vacek  77 let
Jan Vicha  78 let
Zdeňka Urbánková  63 let
Jan Zounar  78 let
Evžen Mora  81 let
Oldřich Fridrich  71 let
Václav Ruman  78 let
Pavel Pohlreich  72 let
Jiří Hulán  89 let
Vlasta Matušková  82 let
Bohumil Kudla  75 let

ÚMRTÍ

13.- 14.2.2021   
MUDr. Bolfíková Renata  
Varšavská 1863/7, Děčín VI  
Tel. 737 501 440

20.-21.2.2021   
MDDr. Barcal Pavel  
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Hudebník Karel Vychytil slaví 70. narozeniny

KČT Varnsdorf: Turisté hodnotí uplynulý rok

Vážení hudební přátelé, v těch-
to únorových dnech (9. února) 
se dožívá významného životního 
jubilea Karel Vychytil. Tento hu-
debník, skladatel, textař, a hlav-
ně výborný kytarista a zpěvák  
v jedné osobě, rozdává po něko-
lik desetiletí hudební radost celé 
mladé generaci ve Šluknovském 
výběžku. A nejen tam.

Jak já říkám: Od ponku (Desta 
n.p. Rbk) až po Led Zeppelin, které 
má rád a bravurně je interpretu-
je. Skvělý muzikant, který ovlivnil 
desítky mladých muzikantů a vy-
choval svého syna Tomáše (výbor-
ného kytaristu). Prošel mnohými 
hudebními formacemi. Od big–
betu počínaje u Oldy Fridricha  
v garáži ve Varnsdorfu, přes Snake 
ve Vilémově, po založení dlouho-
trvající kapely Množiny (změněna 
v několika názvech, ten poslední 
Surový Štefan). Nechci zde vyjme-

novávat všechny hudební forma-
ce, kterými Karel prošel a svým 
muzikantským umem je ovlivnil, 
ale mohu s nadsázkou tvrdit, že 
se postavil do dlouhé řady rum-
burských kulturních velikánů (p. 
M. Lošťák, M. Ledvinka, prof. T. 
Vtípil a jiní, kteří ovlivnili mladou 
generaci v celém našem regionu 
na dlouhá léta). Díky podpoře 
celé své rodiny svou hudební káru 
může, a hlavně musí táhnout dál.

Co dodat. Do dalších let hlavně 
zdraví a štěstí, dobrý výběr kva-
litních a nadšených muzikantů 
kolem sebe. Těším se, až pomi-
ne Covid-19, na koncert se vše-
mi muzikanty, kteří dosud prošli 
tvým hudebním životem.

Do dalších hudebních a 
tvůrčích let ti ze srdce  přeji                              
radost ze hraní.                                

                                         Petr Houdek, 
sedlák a muzikantský kamarád

Varnsdorf    Členská schůze 
KČT Varnsdorf se vzhledem ke 
koronavirovým opatřením zatím 
neuskutečnila. Jaká byla bilance 
loňského roku?

Za uplynulý rok 2020 jsme i přes 
veškerá omezení uskutečnili 57 
akcí, kterých se zúčastnilo celkem 
799 osob. V nohách jsme měli 
krásných 7 971 kilometrů. KČT 
Varnsdorf děkuje městu Varns- 
dorf za poskytnutí dotace na 
naši celoroční činnost. Umožnila 
nám větší aktivitu na různé vstu-
py, jízdné i do zahraničí. Zároveň 
spolupracujeme s kluby KČT ve 

Šluknovském výběžku a s turisty 
ze sousedního Seifhennersdorfu 
pořádáme jeden až dva výlety 
během roku.

Naše značkařky vyznačily  
v roce 2020 celkem 49 kilometrů 
turistických tras. Firmou brigád 
udržujeme zelenou turistickou 
značku na rozhlednu Hrádek.

Příznivci přírody a turistiky na-
leznou informace o KČT Varns- 
dorf a výletech ve skříňce na 
budově Sokolovny pod měst-
ským úřadem nebo na webových 
stránkách www.milax.cz/turisti/.

                      Irena Uličná, KČT Varnsdorf
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Netradiční příprava kvůli covidu, hráči jsou měsíc bez zápasu

Plavci zažili nulovou sezónu, říká hlavní trenér Zbyněk Šimák

Varnsdorf      Fotbalisté Varns- 
dorfu brzy uzavřou první měsíc 
zimní přípravy. Trenér Pavel Dr-
sek je provedl základní skupinou 
Tisport ligy, ve kterém jeho svě-
řenci prohráli s Chrudimí a Slavií 
B, aby nakonec porazili Ústí a 
skončili na třetím místě. 

Do startu jarní části druhé ligy 
sehrají Severočeši už jen dva pří-
pravné zápasy. V sobotu 20. úno-
ra proti Žižkovu a o týden později 
proti Hradci Králové. „Tohle nám 
dovoluje současná situace. Nižší 
soutěže se nehrají, první liga už 
rozjela svou jarní část. Nedá se nic 
dělat,“ pokrčil rameny kouč Varns- 
dorfu Pavel Drsek. 

Máte za sebou tři přípravné 
zápasy, které jste sehráli v rám-
ci zimního turnaje Tipsport liga. 
Jaké byly? 

Ten první byl takový seznamo-
vací, s kádrem jsme se hlavně 
poznávali. Nespokojený jsem byl 
s proměňováním šancí v prvních 
dvou zápasech. Ta úspěšnost  
v koncovce by měla být prostě 
lepší. Kluci pracují dobře. To je 
sice hezké, ale hraje se na góly. 
Spokojený jsem s tím, jak hráči  
v utkáních makali. To bylo dobré. 

Vy zkoušíte na hřišti různé va-
rianty rozestavení. Jak vám to 
zatím vychází? 

V prvním zápase jsme hráli kla-
sicky na čtyři obránce. Pak jsme 
to stáhli na tři beky. Samozřejmě 
je to pro tým trochu jiný styl. Od 
toho to musíme v přípravě vy-
zkoušet a nacvičit. Bohužel těch 

přáteláků nemůžeme sehrát tolik, 
jako v minulých letech. Musíme 
to zkusit dopilovat na trénincích. 
Může to být dobré ve chvílích, 
když budou všichni makat na sto 
procent. 

Poslední přípravu jste sehráli 
23. ledna proti Ústí. Další přáte-
lák pak hrajete až 20. února. To 
je dlouhá doba.

Na celém světě je prostě situace 
taková, jaká je. Nižší soutěže stojí, 
tam si soupeře nevyberete. První 
liga už jarní část rozehrála. Musí-
me to vše vypilovat na tréninku. 
Samozřejmě zápas je něco jiného 
než trénink, je tam určitá dávka 
stresu. Je to větší praxe.

Teď tedy budete měsíc jenom 
trénovat. Nemáte pro hráče ně-
jaké zpestření?

Minulý týden jsme měli silovější 
přípravu. Je potřeba, aby kluci na-

brali sílu, hmotu. Ale nejde o to, 
aby měli najednou o pět kilo víc. 
Ale třeba třetího brankáře, které-
ho tu mám, ten snad trpí podvýži-
vou (smích). Samozřejmě budeme 
dělat hodně věcí s míčem, ale ta 
silová příprava je pro nás hodně 
důležitá. 

Máte k dispozici kompletní 
kádr? 

Nemám. Od prvního zápa-
su s Chrudimí je zraněný Pajkrt,  
z tréninku odkulhal Šimon, který 
si v posledním utkání proti Ústí 
způsobil svalové zranění. A dlou-
hodobě je na marodce Breda. 
Pak tu máme drobná zranění. 
Martin Kouřil měl zánět na pal-
ci u nohy, tak proti Ústí nehrál. 
Otazníky sebou také přináší koro-
navirus. Trochu bojujeme s testy,  
několik hráčů muselo na re-
testy. Kvůli tomu mi pak pět  

hráčů chybělo. 
Tahle situace je pro trenéry 

hodně složitá. Připravujete se 
na zápas, máte v hlavě taktiku, 
rozestavení. A pak bum, přijdou 
pozitivní testy a hráči jdou do 
karantény. 

Je to určitě složité. Já to zažil  
v Teplicích. Nejhorší je, když člo-
věk dělá taktickou přípravu, tak-
tický trénink a druhý den se dozví, 
že nemůže některé hráče použít. 
To je katastrofa. Hráči nejsou slepí 
a pravděpodobně tuší, kdo bude a 
nebude hrát. A den před zápasem 
se vám to změní a všechny plány 
jsou na nic. 

Bude se nějak zasahovat do 
aktuálního složení varnsdorfské-
ho kádru? 

Jelikož se nižší soutěže nehrají, 
tak na odchodu nikdo není. My-
slím si, že se nebude nic měnit. 
Kádr asi zůstane takový, jaký ak-
tuálně je. Nemáme ho špatný. 
Alespoň doufám (smích). 

Vy přespáváte v bytě přímo 
v areálu na stadionu. Jak jste si 
zvykl na Varnsdorf? 

Máme dvoufázové tréninky, 
takže volného času tolik nemám. 
Jsem sportovní typ, takže jsem  
v pohodě. Že bych tady nějak 
cestoval? To určitě ne. Hod-
ně nám tady nasněžilo. Na to 
jsem byl zvyklý v Jablonci. Tam 
jsem měl byt ve městě, tady  
je hned na stadionu. Pokud mám 
volný čas, trávím ho hlavně v kan-
celáři. 

                                                                   Redakce

Svěřenci Pavla Drska jsou měsíc bez přátelského utkání; foto Deník.cz

Varnsdorf    Rok 2020 byl  
z pohledu plaveckého oddílu TJ 
Slovan Varnsdorf doslova tristní. 
Vlastně úplně nulový.

 Varnsdorfští plavci vlastně nic 
nestihli. Nyní zoufale čekají, až 
bude zase možné napustit bazé-
ny a oni se mohli vrátit ke svému 
milovanému sportu. „Je to úplně 
na nic. Nemáme ani jak trénovat, 
uvnitř se nic nesmí. Když se to na 
konci minulého roku na těch 14 dní 
povolilo, tak byla docházka na tré-
ninky fakt výborná. Pak to ale zase 
zasekli, nemohli jsme dělat nic ani 
venku. Bazén se zase vypustil. Pro 
nás je to v tuhle chvíli doslova nu-
lová sezóna. Můžeme jenom čekat 

na rozhodnutí vlády,“ pokrčil rame-
ny Zbyněk Šimák, hlavní klubový 
trenér. 

V loňském roce toho plavci  
z Varnsdorfu opravdu moc nestih-
li. „Absolvovali jsme soustředění, 
ale pak už byl konec. Přišli jsme  
o krajské přebory, jeden náš mladší 
plavec přišel dokonce o mistrovství 
republiky. Samozřejmě nás to hod-
ně mrzí,“ pokračoval Šimák. 

Odhadnout, kdy se bude moct 
opět začít s tréninkem? Velmi těž-
ké! „To nikdo neví. Z mého pohledu 
by se mohlo něco uvolnit během 
března. To bychom pak ještě v té 
sezóně mohli něco stihnout. My 
bychom se chtěli scházet tak ve 

dvaceti lidech a začít alespoň su-
chou přípravu, když se třeba ještě 
neotevřou bazény. Trénovat by-
chom chtěli třikrát v týdnu, pak by 
se vidělo,“ prozradil. 

Na jaké akce by se tak plavec-
ký oddíl z Varnsdorfu mohl letos 
podívat? „Kalkuluje se, že krajské 
přebory by se mohly posunout na 
květen nebo červen. Jedny krajské 
závody chceme uspořádat i u nás 
ve Varnsdorfu. Čekáme na termí-
novku. Nejvíce nás mrzí, že všude 
okolo se plave. Třeba v Maďarsku. 
Sice s omezením, ale plavou,“ za-
kroutil hlavou. 

Děti bez možnosti sportu? To 
je podle hlavního trenéra plavec-

kého klubu ohromný problém. „O 
tom ani nemusíme diskutovat. Tak 
dlouhá pauza je v plavání opravdu 
problém. Děti budou začínat skoro 
od nuly. Bude trvat, než správně 
nahmátnou vodu. Já naše děti ob-
čas venku potkávám. Co myslíte, že 
dělají? Sedí u počítačů. O víkendu 
je rodiče vytáhnou ven, teď můžou 
třeba bobovat, nebo sáňkovat. Ale 
to je nezachrání. Tady by se měl ně-
kdo zamyslet, tohle je špatně. Nám 
trenérům samozřejmě kontakt  
s dětmi chybí, jsme z toho nešťast-
ní. Já jsem rád, že někdy někoho 
potkám a prohodíme pár slov,“ do-
dal závěrem Zbyněk Šimák.

                                                             Redakce
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Lyžařský oddíl ve Varnsdorfu úspěšně rozšiřuje svou základnu 

Fotbalisté na závěr Tipsport ligy dokázali porazit Ústí

Jiøí Pavlù DiS
technik

e-mail: pavlu@termi.cz
mobil: 602 143 746
telefon: 412 371 407
fax: 412 371 873

Termi s. r. o.
Pohranièní stráže 2047
407 47 Varnsdorf
www.termi.cz

Topení, voda, odpady, plyn,elektro
Termoregulace, Kotelny

Mìøení a rozúètování tepla, studené a teplé vody 
Stavební práce, Zateplování budov

PLASTOVÁ OKNA
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Varnsdorf      Česká republika 
si v poslední době nemůže stěžo-
vat na nedostatek sněhu. Ideální 
podmínky pro lyžování. Lyžařské 
areály jsou ale kvůli opatřením 
v rámci pandemie koronaviru 
uzavřené. Na své si ale přicházejí 
třeba běžkaři. 

Pod hlavičkou TJ Slovan fungu-
je Lyžařský oddíl Varnsdorf. Jak se 
mu daří? Kolik má členů? Jaká je 
jeho budoucnost? Také na tyto 
otázky nám odpovídala Monika 
Koštrnová, předsedkyně klubu. 

Amatérský sport je dlouho-
době utlumený. Jak v této době 
funguje váš oddíl? 

Amatérský sport je bohužel 
aktuálně zakázaný ale Lyžařský 
oddíl Varnsdorf je stále ve spo-
jení se svými svěřenci. Protože 
máme velmi vstřícné a chápavé 
rodiče, tak nám stále posílají ly-
žaře, kteří přes mobilní aplikace  
trénují na dálku. Ať už dle zasla-
ných cviků od trenérů, nebo zasla-
ných výzev.

Můžete prozradit, kolik má váš 
klub členů?

V tuto chvíli má Lyžařský oddíl 
Varnsdorf 40 členů. Základna se 

navíc velmi úspěšně rozšiřuje.
Rok 2020 byl z pohledu sportu 

velmi smutný. Stihli jste vůbec 
něco? 

Loňský rok byl pro náš klub 
velice přínosný. Navštívili jsme 
několik lyžařských areálů v České 
republice, kde naši lyžaři před-
vedli na zasněžených kopcích, co 
všechno umí. Konkurenční oddíly 
byly nad nadáním našich lyžařů 
doslova „paf“. 

Dále se náš oddíl zúčastnil ně-
kolika charitativních akcí a svou 
účastí tak vždy přispěl nema-
lou částkou dětem, kteří nemají 
možnost sportovat tak, jako naši 
svěřenci. I přes celosvětovou pan-
demii, která bohužel amatérský 
sport hodně ovlivnila, se náš ly-
žařský klub nenechal odradit a 
pokud byla nějaká možnost, využil 
dalších akcí. Třeba lyžařské louče-
ní se školním rokem a následně 
přípravy na stále plánované lyžař-
ské závody. Rok 2020 jsme ukon-
čili akcí Lyžování bez sněhu spoje-
nou s příchodem Mikuláše, Čerta 
a Anděla přímo na sjezdovce.

Co máte v plánu v letošním 
roce? 

V roce 2021 nás čekají další pra-
videlné tréninky a příprava na ly-
žařské závody organizované nejen 
Lyžařským svazem ČR.  Dále nás 
čekají tréninky na různých sjez-
dovkách. Důvod? Je důležité, aby 
naši svěřenci nebyli zvyklí jen na 
jeden druh sjezdovky nebo sněhu. 
To se nám vyplatilo i v minulosti. 
Naši svěřenci se tak nenechali za-
skočit cizím prostředím a vždy se 
umístili na krásných předních mís-
tech vítězů. 

Můžete čtenářům prozradit, 
jak vůbec vznikl váš oddíl? 

Stávající Lyžařský oddíl funguje 
díky nadšencům, kteří nechtěli, 
aby lyžování zaniklo. K tomu byla 
nutná velká podpora a důvěra 
všech rodičů, kteří i vzhledem  
k tomu, že se povětrnostní pod-
mínky pro lyžování zhoršovaly, vě-
řili trenérům a stále své ratolesti 
podporovali v tréninkových hodi-
nách. Trenéry to velice motivovalo 
a díky tomu si nejen oni ale i děti 
tréninky náramně užívají a zane-
dlouho je jistě opět zúročí.

Nemáte v téhle smutní době 
problémy po finanční stránce? 

Na financování a fungování 

oddílu se převážně podílejí rodi-
če našich svěřenců. Abychom to i 
rodičům trochu ulehčili, snažíme 
se pro členy využívat i grantových 
programů. Ze získaných peněz 
pak nakupujeme další tréninkové 
a závodní pomůcky pro naše lyža-
ře a platíme pronájmy prostor, ve 
kterých můžeme trénovat.

Jaké plány máte do dalších 
let?

Cíle Lyžařského oddílu jsou vel-
mi vysoké a zároveň jednoduché. 
Přivést si ze závodů další zkuše-
nosti, které pak naše děti zúročí i 
s rodiči při lyžování na horách, ale 
také je přetaví v krásné a hodnot-
né medaile. Ty jsou totiž lyžařům 
vždy motivací do dalších tréninků 
a získávání lepších a lepších umís-
tění.

Jak vy osobně snášíte koro-
navirovou dobu a opatření s ní 
spojená? 

Konkrétně opatření označené 
PES 5 je velice nepříjemné. Jak 
pro děti, tak i pro trenéry. Trené-
rům chybí nejen jejich svěřenci, 
ale i osobní tréninky s jednotlivý-
mi lyžaři. 

                                                         Redakce

Varnsdorf      Pavel Drsek se 
mohl radovat ze svého prvního 
vítězství v novém angažmá. Na-
opak ústecký kouč David Jarolím 
na něj stále čeká. V zimním tur-
naji Tipsport ligy porazil v rámci 
skupiny B Varnsdorf rivala z Ústí 
nad Labem.

Varnsdorf se na turnaji stře-
lecky trápil, na branku čekal 230 
minut. Až ve 40. minutě proti Ústí 
šel do vedení. Po centru Rudnyt-
skyyho vracel míč na zadní tyč 
Kocourek, ten si však do vlast-
ní sítě srazil ústecký Brak. „Do 
zápasu jsme vstoupili pomaleji 
a soupeř měl územní převahu. 
Hru jsme dokázali vyrovnat až 
po dvaceti minutách, kdy jsme si 
po standardní situaci vypraco-
vali velmi dobrou příležitost, ale 
zakončení bylo velmi slabé. Do 
konce poločasu se hra přelévala  
z jedné strany na druhou, kdy 
jsme po pěkné akci vstřelili  
gól,“ zhodnotil první poločas  

trenér Pavel Drsek. 
Po hodině hry ale přišlo vy-

rovnání. Po pravé straně pronikl 
až do vápna Václav Prošek, jeho 
nástřel nezachytil brankář Vaňák, 
Kušej měl pak lehkou práci. V 77. 

minutě přišel vítězný gól, penaltu 
využil Ondráček a rozhodl o výhře 
Varnsdorfu 2:1. Pro svěřence Pav-
la Drska tak účinkování ve skupině 
B skončilo. 

„Druhý poločas jsme se zby-

tečně hluboko nechali zatáhnout 
dozadu a soupeř tak mohl jed-
nodušeji kombinovat. Obdrželi 
jsme branku po našem autovém 
vhazování na soupeřově polo-
vině, kde jsme zbytečnou ztrá-
tou pustili soupeře do rychlého 
protiútoku, který proměnili na  
zadní tyči. Druhý gól jsme vstřelili 
z pokutového kopu. Jsem rád, že 
jsme utkání výsledkově zvládli,“ 
podotkl.

Tři zápasy, jedna výhra, dvě 
vstřelené branky. To je výsle-
dek účinkování Varnsdorfu na 
tradičním zimním turnaji. „Na 
klucích byla vidět únava, která 
se u nich za tři týdny nakumulo-
vala. Tento týden jsme malin-
ko v tréninku přitlačili na silové  
věci a bylo na nich vidět, 
že zde mají slušné rezervy,  
takže v tom budeme ještě inten-
zivněji pokračovat,“ dodal Pavel 
Drsek. 

                       Redakce

Fotbalisté Varnsdorfu na závěr porazili Ústí; foto FK Varnsdorf


