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Rekonstrukce provozního objektu technických služeb
pokračuje i v zimních měsících, projekt se rozšířil

Během prací došlo k rozšíření projektové dokumentace o kompletní rekonstrukci střechy; foto Tomáš Secký

Varnsdorf
Práce na rekonstrukci provozního objektu
v areálu Technických služeb města Varnsdorf se nezastavily ani
v zimních měsících. Kompletně
hotovo by mělo být do konce
srpna letošního roku.
Jednou z větších investičních
akcí, kterou město zahájilo v loňském roce a její dokončení přešlo
do letošního roku, je kompletní
rekonstrukce provozního objek-
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tu v areálu Technických služeb
města Varnsdorf v ulici Svatopluka Čecha. Budova, jenž se nachází naproti současné vrátnici,
dříve sloužila jako zázemí pro
zaměstnance. V prvním nadzemním podlaží se rekonstruují šatny
s umývárnami, sociální zařízení,
vznikne úklidová komora, ale také
třeba serverovna. Druhé nadzemní podlaží dříve sloužilo jako herna stolního tenisu, poté bylo několik let prázdné. Rekonstrukcí se
adaptuje na kancelářské prostory.
„Poté, co se dokončily nutné
bourací práce se stavební firma pustila do nových rozvodů
inženýrských sítí v celé budově.
V prvním nadzemním podlaží se
dokončily omítky stěn, probíhají
obkladačské práce, byly osazeny
nové vstupní dveře a probíhá instalace ústředního topení,“ říká na
postup prací starosta města Roland Solloch.
Během realizace došlo k rozší-

ření stavebních prací o kompletní rekonstrukci střechy objektu.
Může za to špatný stav střechy.
Tím se navýšila i cena díla. „Když
se dělníci pustili do práce, zjistili,
že je střecha prohnutá a vazníky
jsou nebezpečně daleko od sebe
a hrozí propadnutí. V současné
době probíhá demontáž opláštění
střechy, poté se budou usazovat

nové vazníky,“ dodal Solloch.
Objekt zároveň projde zateplením. Rekonstrukce objektu tak
z původních více než sedmi milionů korun vyjde zhruba na devět a
půl milionů korun. Stavební práce
provádí společnost KN-STAV s.r.o.
s předpokládaným termínem dokončení v srpnu letošního roku.
Tomáš Secký
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Hasiči vyjížděli do Nymburské ulice, nahlášen byl požár sazí v komíně
Varnsdorf
K požáru sazí
v komíně vyjížděli profesionální
a dobrovolní hasiči z Varnsdorfu a Rumburku do ulice Nymburská. Během posledních dní
vyjížděli k podobným případům
několikrát.
Po 14. hodině v pondělí
15. února vyjela profesionální
jednotka do Horního Podluží k nahlášenému požáru komína. Ještě
před nimi na místo dorazila podlužská dobrovolná jednotka, která
zjistila, že situace na místě není
nijak závažná.
Když profesionální jednotka
přijížděla, na operační středisko bylo nahlášeno, že hoří další
komín, tentokrát ve Varnsdorfu
v Nymburské ulici. K události byla
otočena profesionální jednotka,
zároveň vyjeli dobrovolní hasiči
z Varnsdorfu a Rumburku. Varnsdorfská dobrovolná jednotka dorazila jako první a zjistila, že komín
opravdu hoří plamenem.
Společně s profesionálními
kolegy byl požár zlikvidován, hasiči museli pro efektivní zásah
odmontovat komínovou stříšku.
Rumburská jednotka byla cestou
odvolána.
Náraz do betonového sloupku
Kolem 17. hodiny ve čtvrtek
11. února vyjížděla jednotka ze stanice Varnsdorf k dopravní nehodě
v ulici Mladoboleslavská nad bývalou slévárnou. Osobní automobil
narazil do betonového sloupku.

Požárů sazí v komíně přibývá. Během měsíce hasiči vyjížděli k několika případům; foto miw.cz

Ke zranění osob nedošlo. Hasiči dobrovolné jednotky z Krásné
na místě provedli úklid uniklých Lípy a Rumburku.
provozních kapalin.
Situace na místě nebyla tak
kritická, jednalo se o technickou
Další požár sazí v komíně
závadu na bojleru a majitel požár
V noci 10. února likvidovala uhasil před příjezdem jednotek.
profesionální jednotka další požár
sazí v komíně. Tentokrát v rodinPožár střechy se nepotvrdil
ném domě v ulici ČeskoslovenDo Rumburku, Palackého uliských letců. Hasiči pískem strhli ce, vyjely po poledni v pondělí
saze a vybrali komínové těleso.
8. února obě cisterny varnsdorfských profesionálních hasičů spoPožár střechy v Krásné Lípě
lečně s dobrovolnými jednotkami
Profesionální hasiči z Varnsdor- z Rumburku a Jiříkova k nahlášefu s cisternou a žebříkem vyjížděli nému požáru střechy domu. Jak
v úterý 9. února dopoledne do se na místě ukázalo, šlo naštěstí o
Krásné Lípy – Kamenné Horky planý poplach.
k nahlášenému možnému požáru
střechy. Společně s nimi operační
Požár automobilu
středisko vyslalo na místo také
Profesionální jednotka ještě z

Rumburku nedojela ani na stanici
a už cisterny šplhaly na Studánku
znovu. Na benzinové stanici hořel
v motorové části osobní automobil. Na uhašení stačil jeden vodní
proud.
Dva výjezdy do Rybniště
Do
Rybniště
vyjížděla
v pondělí 1. února po poledni
varnsdorfská profesionální jednotka na žádost kolegů zdravotníků pomoci s transportem pacienta do sanitky. Jen o pár hodin později mířili varnsdorfští hasiči do
Rybniště znovu. Tentokrát chytly
saze v komíně rodinného domu.
Hasiči Varnsdorf

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
2.1.2021 v 8:10 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf bylo přijato oznámení
od ženy ze Slovenska, že se již delší dobu nemůže telefonicky spojit
se svou matkou žijící ve Varnsdorfu v pečovatelském domě. Do
uvedené lokality byla ihned vyslána hlídka městské policie. Na zvonění ani bouchání na dveře ale
nikdo nereagoval. Strážníkům se
naštěstí podařilo dostat na balkon
předmětného bytu. Přes okno
byla spatřena starší žena ležící na
zemi, jenž se snažila se strážníky
komunikovat. Na místo byli oka-
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mžitě přivoláni zdravotníci a hasiči. Po otevření dveří do bytu bylo
zjištěno, že paní upadla a nebyla
schopna se postavit. Po příjezdu
sanitky byla pacientka předána
zdravotníkům k dalšímu ošetření
a převozu do nemocnice v Děčíně. Dozorčí směny o celé události
informoval oznamovatelku.
10.1.2021 ve 04:30 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf bylo oznámeno občanem města, že někde v okolí kina Panorama někdo volá
o pomoc. Na místo byla ihned

vyslána hlídka městské policie,
která od manželky oznamovatele zjistila, že se osoba nachází
v rozbořeném objektu bývalé
ubytovny. Z důvodu ohrožení života a dezolátního stavu budovy byli na místo povoláni hasiči,
kteří v objektu nalezli muže a
předali ho hlídce městské policie. Jelikož muž nebyl schopen
prokázat svou totožnost, byl
hlídkou předveden na služebnu
Obvodního oddělení Policie ČR
k prokázání totožnosti. K celé události byl strážníky sepsán úřední
záznam.

10.1.2021 v 10:05 hod.
Městská policie přijala oznámení od obsluhy čerpací stanice,
že se na benzinu dostavila žena
v pyžamu, která je zmatená. Vyslaná hlídka na místě zajistila
mladou ženu, která se v sousedním Německu pohádala se svým
přítelem a ten ji vyhodil z domu
v pyžamu a bez finanční hotovosti. Strážníci ženu služebním vozem převezli do bydliště příbuzné
rodiny.
		

Martin Špička,
velitel městské policie
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Koronavirus uzavřel dvě mateřské školy
Varnsdorf
Koronavirus se
dotkl také chodu místních mateřských škol.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje rozhodla 15. února
o uzavření MŠ Národní. Důvodem
byl pozitivní výsledek na Covid-19
u jedné ze zaměstnankyň. V karan-

téně musely zůstat děti i zaměstnanci do 19. února. O den později
uzavřeli hygienici jedno oddělení
v MŠ Pražská, ta byla uzavřena do
21. února. Následující den musela
do karantény také celá mateřská
škola v Seifertově ulici. Uzavřena
byla do 25. února.
Tomáš Secký

Dotační program města Varnsdorf: Podpořeno bylo 86 žádostí
Varnsdorf
Také v letošním
roce byl vyhlášen Dotační program města Varnsdorf na projekty prospěšného charakteru
formou výběrového dotačního
řízení. Na základě přijatých žádostí proběhlo jednání dotační
komise, která projekty podpořila
částkou téměř půl druhého milionu korun. O přidělení dotací rozhodla Rada města Varnsdorf.
Dotační program města Varnsdorf je určen jako finanční pod-

pora formou neinvestiční dotace
na podporu kulturní, sportovní a
další činnosti dětí, mládeže a pro
širokou veřejnost. Slouží jako zájem města pro zdravé využívání
volného času občanů, k obohacení kulturního a sportovního života
ve městě, ke zvýšení vzdělávání a
estetického cítění a jako účinná
forma prevence kriminality.
Město Varnsdorf v letošním
roce podpořilo 86 žádostí v celkové výši 1 453 000 korun. V oblasti

kultury bylo podpořeno 34 žádostí, v oblasti tělovýchovy 42 žádostí
a 10 v sociální a zdravotní oblasti.
Žádosti hodnotila pětičlenná
komise ve složení Ladislava Křížová, Alena Smetanová, Ilona
Martinovská, Miloš Kostlán a Jan
Šišulák. Hodnocení žádostí bylo
prováděno anonymně na základě
bodového systému podle stanovených kritérií. Členové komise
se při hodnocení zaměřili na obsahové zpracování žádostí, přimě-

řenost a hospodárnost rozpočtu
projektu, finanční spoluúčast
vlastní nebo jiných partnerů, účel
projektu, cílovou skupinu, zaměření projektu a jeho přínos a význam v dané oblasti.
V případě podjatosti vůči některé žádosti se člen komise vzdal
písemným prohlášením, aniž by
bylo ovlivněno hodnocení žádostí. Přehled schválených dotací naleznete na webových stránkách
města Varnsdorf.
Tomáš Secký

Město rozšiřuje trasu pytlového

Mrazivá noc ve Varnsdorfu,

svozu tříděného odpadu

meteorologové naměřili -18,6 stupňů

Varnsdorf Svoz pytlového tříděného odpadu výrazně snižuje
množství odpadu, který končí na
skládkách. Varnsdorf v letošním
roce rozšiřuje svozovou trasu o
další čtyři ulice v okrajových částech města.
Třídění do pytlů je velmi jednoduché. Jednotlivé druhy odpadu
stačí odděleně odkládat do pytlů, které následně stačí odložit
na svozové trase, a to v den svozu od 7:00 hodin ráno, případně večer před svozovým dnem.
V současné době dochází k rozšíření trasy pytlového svozu
v ulicích: Hřbitovní, Děčínská, Na
Měkovině, Štursova.
Pytle si mohou občané vyzvednout zdarma v budově Městského úřadu Varnsdorf na Odboru životního prostředí v kanceláři číslo
7, případně ve společnosti EKO
servis Varnsdorf v ulici Svatopluka
Čecha 1277 nebo v Informačním
centru Varnsdorf v ulici Otáhalova
1260.

Termíny pytlového svozu
tříděného odpadu v roce 2021
leden		
červenec
únor 		
srpen 		
březen
září 		
duben
říjen 		
květen
listopad
červen
prosinec

07., 14., 28.
01., 15., 29.
11., 25.
12., 26.
11., 25.
09., 23.
08., 22.
07., 21.
06., 20.
04., 18.
03., 17.
02., 16., 30.

Svoz pytlového tříděného odpadu doplňuje celkem 226 kontejnerů na tříděný odpad, které
jsou rozmístěny především v hustěji osídlených oblastech (na sídlištích) ve městě.
Tomáš Secký

Varnsdorf
Česko zažilo v
polovině února několik velmi
mrazivých nocí. Druhou nejnižší
teplotu v republice zaznamenali
meteorologové také ve Varnsdorfu. V noci z úterý na středu
10. února naměřili -18,6 stupně
Celsia.
Nejnižší teplotu měly během noci
na středu 10. února stanice Rolava (-27,2 °C), Varnsdorf (-18,6 °C)

a Klínovec (-16,2 °C). Informoval
o tom Český hydrometeorologický ústav. Nízké teploty hluboko pod bodem mrazu panovaly
i v následujících dnech. Oteplovat
se začalo až kolem 17. února, kdy
se teplota pohybovala kolem nuly.
V dalších dnech došlo k výraznému oteplování a sněhová pokrývka
téměř zmizela.
Tomáš Secký

Nemocnice Varnsdorf pořídila nový
rentgen za sedm milionů korun
Varnsdorf
Zhruba za sedm
milionů korun pořídila Nemocnice Varnsdorf nový rentgenový
přístroj.
Po více než čtyřiceti letech dochází k výměně rentgenového
přístroje. Ten obstál až do dnešní
doby především díky kvalitě zpracování snímků. V současné době
probíhá instalace nového moderního rentgenového přístroje

s přímou digitalizací. „Máme
v plánu současně zavést systém
PACS, díky němuž bude možno zasílat elektronicky snímky na vyšší
pracoviště bez ztráty kvality,“ říká
ředitel nemocnice Václav Jára.
„Dle finančních možností máme
v plánu pořízení nového ultrazvukového diagnostického přístroje,“
prozradil na závěr Jára.
Tomáš Secký
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Koronavirus po třiceti letech ruší masopustní veselí
Varnsdorf
Pandemie koronaviru dál maří veškeré společenské dění. Výjimkou není ani
masopustní veselí, které se nekonalo po dlouhých třiceti letech.

Masopust je oslavou jídla, zábavy a karnevalu. Tento oblíbený
svátek se slaví ve dnech, které
předcházejí Popeleční středě.
Poté nastává období čtyřiceti

denního půstu před Velikonocemi. Ve Varnsdorfu má tato akce
dlouholetou tradici. Po obnovení se konala dvacet devět let po
sobě. Jubilejní třicátý ročník se ale

Rok 2020

Rok 2018

Rok 2016

Rok 2014

Rok 2012

Rok 2010

kvůli pandemii koronaviru bohužel nemohl uskutečnit. Přinášíme
vám alespoň průřez oslav v předchozích letech.
Tomáš Secký; foto archiv
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Hotovo! Demolice bývalé ubytovny trvala pouze 3 týdny,
na jejím místě vznikne oddychová zóna plná zeleně
Varnsdorf
V Západní ulici
skončila demolice bývalé ubytovny. Kompletní odstranění
objektu, který měl čtyři nadzemní podlaží, trvalo pouhé tři
týdny.
Samotná demolice budovy
trvala dvěma speciálním bagrům zhruba pět dní a začala
ve čtvrtek 21. ledna. K omezení provozu došlo pouze jedno
dopoledne, a to zhruba na dvě
hodiny, když dělníci strhávali
zeď objektu nejblíž k hlavní

silnici. Po dobu zhruba dvou týdnů docházelo k třídění materiálu, odvozu a následnému drcení
suti.
V letošním roce projde místo
následnou
revitalizací.
Bude vysázeno několik stromů
a další zeleň. Po ubytovně tak
vznikne oddychová zóna, což bylo
podmínkou získané dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj.
Demolice vyšla na více než pět
milionů korun.
Po bývalé ubytovně v Západní ulici vznikne oddychová zóna; foto Jiří Sucharda

Tomáš Secký

Rybáři si přijdou na své, otevírá se prodejna rybářských potřeb
Varnsdorf Je tomu už skoro
rok, co jsme vám v Hlasu severu představili prodejnu Levná
krmiva Vojtěcha Richtera ve
Varnsdorfu ve Střední ulici. A je
tu další novinka, od 1. března se
otevírá prodejna rybářských potřeb.

Ta se bude nacházet ve stejné
budově jako stávající Levná krmiva, jen v jiných prostorech a
povede do ní samostatný vchod.
„Z důvodů příliš velkého zájmu
u zákazníků o rybářské návnady a
potřeby jsem se rozhodl o vybudování extra prodejny s tímto sorti-

mentem. Nabídneme zákazníkům
výrazně rozšířený sortiment a nebude chybět proškolená obsluha,
která dokáže poradit všem rybářům,“ vysvětluje Richter.
„Ve stávající prodejně jsme byli
omezení místem a rybařina už nešla dále rozšiřovat. Volný prostor

po tomto sortimentu jsme již obsadili potřebami pro zahrádkáře.
Naleznete u nás květináče, truhlíky, sadbovače, hnojiva, osiva
SEMO, cibulku sazečku, substráty
a drobné nářadí. Jsme tedy připraveni na blížící se jaro,“ dodal
na závěr.
Barbora Hájková

Město Varnsdorf se stalo partnerem projektu seniore.org
Varnsdorf Myšlenka k založení projektu seniore.org se zrodila před necelými dvěma lety ve
Varnsdorfu.
Zakladatel projektu se účastnil
maratonu, jehož trať vedla kolem domova důchodců. Z druhé
strany plotu sportovcům horlivě fandili babičky a dědečkové.
„Uvědomil jsem si tehdy, že uměle
vytváříme hranice a stavíme ploty mezi světy,“ vysvětluje Michal
Svoboda, který projekt založil.
„Vytváříme akce pro mladé, pro
staré, pro maminky, pro tatínky,
a tak podobně, vše odděleně. Přitom bychom měli světy spojovat.
Trávit čas společně. Obnovit svět,
který se přiblíží tradičním sousedským vztahům, na které byli zvyklí
ještě naši prarodiče,“ pokračuje.
Dnešní svět je charakteristický

tím, že generace žijí odděleně. rační spolupráce výlučně v online tivity,“ dodává.
V době koronavirové pandemie
Spousta mladých lidí se odstěho- světě zatím možná není. Je potřevalo do měst, zatímco čím dál čas- ba kombinovat online i offline ak- se možnosti značně omezily, tudíž
těji naopak staří lidé odcházejí na
(pokračování str. 7)
důchod bydlet na venkov. Nemá
však smysl lamentovat nad ztrátou „starého světa“, protože ten
se prostě nevrátí. Raději budujme
nový, který s touto skutečností
efektivně pracuje. Obnovujme
sousedské vazby, které nejsou
nutně založeny na příbuzenském
základě. „Pracuji v prostředí startupů a technologických inovací,
Patrik Baranovič
Lucie Krolopová
proto mě nejprve napadlo vytvo+420 736 141 444
+420 603 946 060
řit online aplikaci na propojení generací. 75 % českých seniorů totiž
už v online světě žije – píší maily
a nezřídka mají účty na sociálních sítích,“ vysvětluje Svoboda.
registruj se i on-line
„Ovšem během prvních dvou let
se ukázalo, že efektivní mezigene-

www.bk-autoskola.cz
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Z historie: Mlýnský náhon a rybníček v centru města
Varnsdorf
Když si v roce
1777 Anton Fröhlich založil ve
Varnsdorfu svoji textilní manufakturu s několika tkalcovskými
stavy, netušil, že už během druhé desítky let svého podnikání
se jeho firma natolik rozroste,
bude vzkvétat a bude muset
k obytnému domu č.p. 498 přistavovat a doplňovat výrobu.
Ruční tisk, barvení a další provozy vyžadovaly velkou spotřebu vody, a to nejen samotnou
technologií výroby, ale také pro
budoucí mechanickou modernizaci, tedy pro pohon strojů.
Z tohoto důvodu v roce 1807
jeho mladší bratr a nástupce Johann Georg Fröhlich v dražbě
zakoupil za 1600 zlatých spodní část velkého varnsdorfského
rybníku o rozloze 1500 sáhů.
Z vodního díla, které stálo
v místě dnešní ulice Legií a zasahovalo až k současné Bille, vedl
náhon (Mühlgraben), který zásoboval vodou mlýn a pilu v objektu
499 (dnešní tiskárna Trio) a poté
vracel vodu zpět do koryta Mandavy. Tento náhon vedl poměrně
složitě přes dnešní budovu marketu Albert, dále napříč Národní
ulicí, kde zásoboval rybníček (na
doprovodné fotografii) a teprve
z něj voda náhonem roztáčela
kola mlýnu a pily.
Ve čtyřicátých letech 19. století byl vybudován nový náhon
k zrekonstruovanému objektu
nového mlýna a pily. V roce 1854
byl rybníček zasypán a na jeho
místě byl postupem času vybudován parčík se záhony a cestičkami. V té době byl také zrušen
a vysušen velký rybník v místě
dnešní ulice Legií, byla přerušena
cesta po hrázi (Damstrasse), následně byla ve stylu široké třídy
vybudována široká Radniční ulice
s dominantním kamenným mostem s litinovým zábradlím. To vše
bylo základem následné výstavby
moderních, vysokých činžovních
domů.
Po zániku a vysušení rybníka byl
na Mandavě vybudován jez s ná-
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Na břehu rybníčku nechal Fröhlich postavit dřevěný pavilon pro bruslaře; foto archiv města

honem (v místě u dnešní restaurace Noprosu), který dodnes vede
ulicí Pod strání, kříží Šafaříkovu
ulici, prochází kolem zimního stadionu a nad novými domy v ulici
Legií se napojuje na stávající mlýnský náhon.
Dalším navyšováním výroby a
přistavováním nových potřebných provozů se továrna začala
vybavovat parními stroji a kotli.
Zatímco parní kotel dodával technologii výroby pouze horkou či
přehřátou páru, další parní stroje
postupně začaly nahrazovat vodní
kola parostrojním pohonem. Pro
zajímavost, prvním parním kotlem o výkonu 5 koní byla v roce
1835 vybavena apretovna. V roce
1850 přibyl Maierův parní stroj
o výkonu 12 koní a další parní kotel
o výkonu 20 koňských sil. V té
době ještě zůstávala v provozu
3 vodní kola, která za pomocí transmisí a řemenů poháněla výrobní
stroje.
V druhé polovině 19. století docházelo k velkému rozvoji výroby,
a tak již o sedm let později přibyl

další parní stroj o výkonu 12 koňských sil, parní kotel o výkonu
25 koňských sil a pohon vodními
koly byl zcela zrušen. Za další dva
roky byl pořízen parní kotel o výkonu 40 koňských sil, v roce 1862
parní stroj Farcotsche o výkonu
60 koňských sil, dva parní kotle
o výkonu 36 koňských sil a malý
parní kotel pro sušárnu o výkonu 4 koňských sil. Nová apretovna, bělidlo s varnými sudy,
barevna, provoz parních strojů
a kotlů, pračky, sušičky apod.
byly čím dál náročnější na spotřebu vody. Proto byly v roce
1875 zakoupeny další pozemky
v okolí a na nich byl postaven
vodní rezervoár napájený náhonem. Když kapacita rezervoáru přestávala stačit, byl na
pozemcích vybudován rybník,
který dnes známe jako rybníček
s fontánkou u Billy. Voda z rybníka pokračovala dále původním náhonem skrz celý provoz
textilky na obou stranách Hlavní
ulice a také z něj byla Deckerovou parní pumpou čerpána

do barevny a dalších provozů.
O rok později byla celá čerpací soustava z důvodu bezpečnosti provozu doplněna o
parní požární pumpu se systémem s rozvodem požární vody
o celkové délce 350 m, vybavenou sedmi hydranty o výkonu
třech silných proudů.
Protože nejen prací je člověk
živ, myslelo se i na zábavu. Továrník Fröhlich tak nechal hned
po vybudování rybníčku na jeho
břehu postavit dřevěný pavilon
pro bruslaře, časem doplněný i
o restauraci s občerstvením.
Poznámka na závěr: Technicky
založeným čtenářům jistě neunikne chyba ve článku, kdy uvádíme
výkon parních kotlů (stejně jako
u parních strojů) v koňských silách.
Správně se výkon parních kotlů
uvádí v kg/s nebo lépe v t/hod.
V článku jsme však vycházeli z textu pamětní brožurky firmy Fröhlich, ve které je výkon kotlů uveden
v koňských silách.
Jiří Sucharda,
Josef Rybánský

Zprávy, inzerce
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Město Varnsdorf se stalo partnerem projektu seniore.org
(dokončení ze str. 5)

se projekt zaměřil na cílenou pomoc seniorům v České republice.
Vytvořila se mapa dobrovolníků,
kterých je v současné době asi
pět set po celé zemi od Břeclavi
po Aš, a ti byli propojeni se seniory, kteří potřebovali pomoc. Šlo
například o nákupy a vyzvednutí
léků.
Pro další rozvoj myšlenky se Michal Svoboda rozhodl zaměřit primárně na svůj rodný kraj. Oslovil
starostu města Rolanda Sollocha,
následně radu, zastupitelstvo a
město Varnsdorf převzalo nad
projektem záštitu. „Na základě
nových zkušeností budeme dále
vyvíjet aplikaci seniore.org. Budeme obnovovat svět sousedských
vztahů ve Šluknovském výběžku,
Lužických horách a oblasti Horní
Lužice. Prvním úkolem je, aby se

Varnsdorf stal pravým smart-senior-friendly městem. Příkladem
pro ostatní, který budeme rádi šířit. Máme na to společný dvouletý
projekt. Nemůžeme se dočkat,“
říká Roland Solloch.
Dohromady se zatím připojilo
deset českých a deset německých
organizací. Jedná se například o
Biskupské gymnázium Varnsdorf,
Valtenberg-Wichtel z Neukirch/
Lausitz, Starokatolickou církev
v ČR, Hillersche Villa v Žitavě. Dalším cílem je i budování přeshraničního přátelství, v současnosti
se pracuje na německé verzi aplikace.
Seniore.org se primárně zaměří
na seniory, kteří jsou osamocení,
potřebují pomoc, či by se rádi
zapojili do nejrůznějších činností.
Dále se do aplikace mohou re-

gistrovat dobrovolníci a organizace, kteří budou prověřeni tak,
aby bylo vše bezpečné. „Uvedu
konkrétní příklady. Budu student,
který shání doučování z němčiny.
Aplikace mě může propojit se seniorem ze sousedního Německa,
který bude nabízet výuku jazyka,
konverzaci. Nebo jako senior budu
potřebovat pomoc v domácnosti. Nebo třeba budu chtít využít
svůj volný čas jako dobrovolník
na sportovní akci, třeba vydávat
občerstvení maratoncům. V sousedním Sasku je takové zapojení
seniorů běžnou záležitostí, akorát ještě nemají aplikaci. Tu světu
představí právě město Varnsdorf.
Aplikace je samozřejmě zdarma,“
vysvětluje Svoboda.
Zapojit se můžete už nyní. Buď
se registrujte na stránkách seniore.org, nebo prostřednictvím telefonního kontaktu uvedeného na
stránkách. Prozatím je možná pomoc seniorům s běžnými činnostmi jako jsou například nákupy,

postupně se bude škála činností
rozšiřovat. Tak, abychom obnovili
plnohodnotný svět sousedských
vazeb, kde nikdo nezůstane o samotě či bez pomoci.
„Přestože – anebo možná protože – je náš region tak trochu
odsunutý, rozhodli jsme se, že
půjdeme příkladem. Příkladem
v tom, jak se obnovuje svět, kde
si sousedé pomáhají. Staří a mladí, na mateřské či v pracovním
procesu, vysocí či nízcí, zelení či
modří, nacházíme k sobě cesty a
spolupracujeme. Všude kolem nás
žije spousta lidí, ochotných pomoci, když je potřeba. Nebo prostě
jen být nablízku. Možná o sobě
zatím nevědí. Nevadí. Od toho
jsme tu my. Umožňujeme, aby se
ti správní lidé našli a potkali. Jak
v online, tak v offline světě. Světě,
který nese rodokmen a značku seniore.org,“ dodává Svoboda. Pro
další informace můžete navštívit
webové stránky projektu seniore.
org.
Barbora Hájková

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ
DOBRÉ RADY
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE
sever.rozhlas.cz
Varnsdorf | 98.5 FM | 88.8 FM | R-SEVER
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VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 17. února to
bylo 7 let, co nás
navždy opustil pan
František
Hess.
Stále
vzpomínající manželka, dcery
Helenka a Markétka a syn Marcel
s rodinami.
Dne 26. února
by se byl náš syn
Pavel Šulc dožil 48
let. Srdce mi krvácí,
když píšu tyto řádky.
Vzpomeňte všichni,
co měli jste ho rádi. Za vzpomínku děkuje máma.
Dne 28. února to
budou 3 roky, co nás
navždy opustil pan
Vladimír
Kucer.
S láskou stále vzpomínají
manželka
Slávka, dcera Vlaďka a syn Míla s rodinami a ostatní příbuzní.

ZUBNÍ POHOTOVOST
27.2. - 28.2.2021		
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I
Tel. 732 329 007
06.03. - 07.03.2021		
MUDr. Škařupová Hana		
Teplická 1850/60A, Děčín 		
Tel. 412 531 330
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích:
08:00 - 10:00 hod.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983,
e-mail: josef.knourek@post.cz.
Opravy vodo, elektro, práce se
dřevem, montáž a opravy nábytku, drobné zednické práce,
ořez stromů a keřů.
LIMERSA s.r.o. přijme osoby
částečně či plně invalidní na
pozice:
• uklízeč(ka) vnitřních a venkovních prostorů
(120 Kč čistého/hod.)
• pomocná kuchařská práce
(120 Kč čistého/hod.)
• řidič-rozvoz jídel, 6 hod. denně
(150 Kč čistého/hod.)
Kontakt: +420 770 171 775
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26. února oslaví manželé
Ludmila a František Aschenbrennerovi
životní jubileum.
50 LET SPOLU-TO JE NĚCO!
ZA TU DOBU ZMĚNILO SE KDECO,
ALE NA VAŠÍ LÁSCE NIC,
PŘEJEME VÁM TĚCH LET JEŠTĚ VÍC
Pavlíkovi a Míznerovi
Dne 3. března se dožívá pan
Josef
Kroupa
80 let. Vše nejlepší, hodně zdraví
do dalších let přejí
manželka Jiřina, synové Josef a JUDr.
Jiří s rodinami.

Dne 10. února 2021 úspěšně obhájila titul naše dcera
Bc. Lenka Kovalevová, DiS. Gratulují Ti rodiče a jsme na Tebe moc hrdí.
K dalšímu studiu přejeme pevné nervy a výdrž, což Ty v sobě máš. Máme
tě rádi.

PODĚKOVÁNÍ
Velice děkuji Jirkovi Holubářovi a
Jirkovi Suchardovi (a ostatním, kteří
také mají zásluhy, ale nevím o nich)
za úžasné běžkařské stopy. Děkuji
rovněž nadšencům, kteří vytvořili
první letošní stopy vlastníma nohama. Zvířatům v přírodě to promineme. Ale turisty, pejskaře, koňaře,
sáňkaře, motorkáře, čtyřkolkáře a
další prosíme, pokud je to možné,
aby nám neničili „naše“ stopy.
Mirka Smrčková

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Svozy pytlového tříděného
odpadu 11.03.2021 od 9.00 hod.

Představujeme: Interaktivní
základní škola Karlova

Varnsdorf
Škola se nachází
v klidné části města Varnsdorf.
Poskytuje vzdělání zhruba 140
žákům v 1. až 5. ročníku a přípravné třídě.
Od samého počátku se škola zaměřuje na poskytování kvalitního
základního vzdělávání pro všechny žáky včetně cizinců a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi hlavní principy školního
vzdělávacího programu patří rozvoj dovedností a klíčových kompetencí uplatnitelných v praxi,
rozvoj schopnosti diskutovat, prezentovat svoji práci a obhájit svůj
názor. Zaměřujeme se na rozvoj
osobnosti, sociálních dovedností
a morálních postojů.
V naší škole je 100% kvalifikovaný pedagogický sbor, který využívá při vzdělávání moderní výukové
metody. Vybavení školy je na velmi vysoké úrovni, všechny učebny
jsou vybaveny interaktivní tabulí
s možností připojení k internetu.
Nejbližší okolí školy skýtá velmi
dobré možnosti pro činnost školní
družiny, která nabízí pestrý každodenní program v ranních i odpoledních hodinách pro všechny
žáky školy, včetně dětí z přípravné
třídy.
Od roku 2002 na škole funguje
přípravná třída, do které docházejí děti předškolního věku a děti

s odkladem školní docházky.
Vzdělávání v této třídě je pro děti
velmi prospěšné a hlavně přínosné. Postupným zvykáním na
školní prostředí se děti zbavují
případného stresu v roli prvňáčka. Cílem přípravné třídy je připravit dítě k úspěšnému nástupu
do první třídy, adaptovat se na
školní prostředí a předcházet tak
případným neúspěšným začátkům školní docházky, které by
mohly negativně ovlivnit průběh
dalšího vzdělávání dětí. Obsahem školního vzdělávání je rozvoj
všech složek školní zralosti: oblast
komunikačních dovedností, utváření hrubé a jemné motoriky se
zaměřením k přípravě na psaní,
utváření základních matematických představ, trénování pozornosti, soustředění a naslouchání,
podpora hudebního, výtvarného
a pracovního projevu.
Přípravná třída zajišťuje:
vyučování od 8:00 do 11:40 hodin, malý kolektiv dětí (10 – 15),
děti se neklasifikují (neznámkují),
po celý rok bezplatnou a efektivní
přípravu, poskytování individuální péče všem dětem, respektování zvláštností dětí a jejich potřeb,
průběžnou a výstupní diagnostiku dítěte sledující vývoj školní
připravenosti, radostné klima,
podnětné prostředí, v ranních i
odpoledních hodinách děti mohou navštěvovat školní družinu.
V případě zájmu nás najdete
na www.izskarlovka.cz nebo nás
můžete navštívit na naší škole,
kde vám rádi zodpovíme vaše
dotazy. Těšíme se na vaši návštěvu a případnou budoucí spolupráci.
Bc. Ivana Dřevikovská
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Miloslav Kučera začínal ve Varnsdorfu, teď střílí branky ve Vilémově
Varnsdorf V pětadvaceti letech toho s fotbalem zažil docela
hodně. Začínal ve Varnsdorfu,
teď ale patří do kádru Vilémova,
který je tradičním účastníkem
krajského přeboru. Miloslav Kučera je v týmu, který vede Vlastimil Chod, od střílení branek.
V aktuální sezóně dal čtyři, v minulé, která se nedohrála, devět.
V poslední kompletním ročníku
(2018) jich nasázel osmnáct.
Nižší fotbalové soutěže od října
stojí. Kučera trpí dvojnásob, jelikož je členem varnsdorfského sálovkářského klubu. Tam se letošní
sezóna zrušila úplně. „Koronavirové období je pro každého hráče
dost náročné. Všem určitě chybí
tréninky a zápasy. Není zvykem
být každý víkend doma. Tenhle
podivný čas prožívám s rodinou a
přítelkyní. Každý víkend chodíme
na běžky. Občas si v týdnu zacvičím nebo si zajdu zaběhat. Pracuji
v Rumburku jako technolog,“ konstatoval Kučera.
Šance, že by se krajský fotbalový přebor mohl ještě rozjet, žije.
Sálová kopaná má ale utrum, ročník 2020/2021 se po postupném
odkládání úplně odpískal. „V září
jsem si na fotbalovém tréninku
zranil koleno. Bylo jasné, že bych

Miloslav Kučera (vpravo) v současné době hájí barvy Vilémova; foto Tomáš Secký

začátek sálovkářské sezóny nestihl. Ale i tak mě mrzí, že se soutěž
v sálovce vůbec nerozjela. Mrzí o
to víc, že zrovna letos se mělo hrát
ve Varnsdorfu Národní finále Českého poháru,“ smutně pokračoval.
„Někdy mě baví víc sálovka, někdy
zase fotbal,“ pokrčil rameny.
Někteří fotbaloví trenéři zrovna
neskáčou radostí, že jejich svěřenci hrají sálovku. „Já chtěl vždycky
stihnout oba sporty. Přednost měl
ale vždy fotbal. Pokud jsme měli
fotbal, tak jsem předtím šel a odehrál jeden, dva zápasy v sálovce.
Je pravda, že někteří trenéři jsou
proti tomu,“ připustil.
Kučera začal s fotbalem v pěti
letech ve Varnsdorfu. Tam prošel všemi věkovými kategoriemi

a nakoukl i do druholigového A
týmu. Přesto jeho kroky následovaly do jiných týmů. „Odešel
jsem na hostování do Brozan, kde
jsem byl půl roku. Před Vilémovem jsem si ještě vyzkoušel půlroční angažmá v německém týmu
Neusalza-Spremberg,“ prozradil.
Proč nezůstal ve Varnsdorfu a
nepokusil se bojovat o větší šanci
v druholigovém týmu? „Těžko říct.
Já jsem hráč, který má radši zápas
než trénování. Chtěl jsem hrát,
proto jsem odešel na hostování.
Kdybych možná vydržel ve Varnsdorfu, třeba by to vyšlo. Kdo ví,“
poznamenal.
Ve Vilémově je aktuálně spokojený. Tým, kterému šéfuje fotbalový srdcař Libor Sklenář, má

skvělé podmínky a zázemí. „Takové zázemí, které tady ve Vilémově
máme, nemají ani celky ve vyšších
soutěžích. Co je tady nejlepší?
Máme skvělé hřiště, pak samozřejmě pan Sklenář, to je duše
celého klubu. Nechci zapomenout
na další, co se zajímají o fotbal ve
Vilémově,“ přiznal.
S fotbalem má příjemné, ale i
negativní zážitky. „Nejlepší pro mě
byl start ve druhé lize. Nejhorší?
Napadení spoluhráče fanouškem.
To bylo v Brozanech, ale dál bych
to nerozebíral,“ mávl rukou.
Vládní opatření už od loňského
října umrtvila amatérský sport.
Pohyb chybí. Dětem, ale i starším
sportovcům. Navíc hrozí úbytek
amatérských sportovců. Kor ve
fotbale. „S opatřeními zásadně
nesouhlasím. Myslím si, že jestli to takhle bude pokračoval dál,
tak i profesionální kluby budou
mít problémy shánět hráče. U mě
to tedy ještě nehrozí, pořád mám
chuť hrát,“ pokýval Kučera hlavou.
Ten má stále velmi mladý fotbalový věk. Takže nechybí ambice
do budoucna. Jaké jsou? „Fotbal?
Kdyby se naskytla možnost, rád
bych si zahrál divizi. Sálovka? Tam
cíle nemám,“ dodal na závěr.
Redakce
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Varnsdorf
Atletika, basketbal, házená, lyžování, jezdectví,
tenis, nebo volejbal. Tak třeba
tyto sportovní oddíly spadají pod
hlavičku TJ Slovan Varnsdorf.
Všechny oddíly prožívají kvůli koronaviru složité období, což
ostatně připomněl předseda TJ
Slovanu Varnsdorfu Jiří Žďárský.
„Je to velice špatná situace, která
bude mít nedozírné následky. Jak
po finanční stránce, tak co se týče
počtu členů,“ smutně řekl v rozhovoru pro Hlas Severu.
Pane předsedo, jaký byl uplynulý rok pro TJ Slovan Varnsdorf?
Pro TJ Slovan Varnsdorf byl
uplynulý rok 2020 zatím jeden
z nejsložitějších. Začátek roku byl,
co se týče sportu a přípravy, ideální. Pak nás ale zasáhla první vlna
Covid-19. Tu jsme se snažili přeč-

kat s očekáváním, že po ústupu se
zase bude sportovat a vrátíme se
do sportovního zápolení. Bohužel
opak byl pravdou, situace kolem
koronaviru se táhne už strašně
dlouhou dobu.
Máte pod sebou několik sportovních oddílů. V jaké jsou aktuálně kondici?
Jednotlivé oddíly, které spadají
pod TJ Slovan Varnsdorf, jsou na
tom po sportovní stránce velice
špatně. Oddíly si své svěřence snaží udržet prostřednictví sociálních
sítí, zasílají jim doporučení a videa,
podle kterých by měli cvičit a trénovat. Jelikož to ale trvá dlouhou
dobu, děti jsou tímto přístupem
prostě unavené a nechtějí už ani
moc sportovat. Sami se k tréninku
či cvičení nedokopou, rodiče na ně
nemají čas a dochází k tomu, že

děti přestávají sportovat.
Jistě se vás tahle doba dotkla i
finančně. Jaký je finanční výhled
na letošní rok?
Co se týče finančního výhledu
na rok 2021, není vůbec růžový.
V současné době musíme vytápět
objekty, ve kterých se za normálních okolností sportuje. Dotace
nám nepokryjí náklady na vytápění. Ani výhled, kdy se nám sportovci vrátí na sportoviště a budou přinášet nějaké finance z pronájmů,
je v nedohlednu. Velice špatná
situace, která bude mít nedozírné
následky. Jak po finanční stránce,
tak také počtu členů.
Požádali jste o nějaké granty a
dotace v rámci koronaviru?
S účetní TJ Slovanu Varnsdorf
sledujeme všechny granty a dotace, které vychází v rámci Covi-

du-19. O co šlo požádat, jsme požádali. Nějaké finanční prostředky
na zaměstnance jsme obdrželi
docela v krátkém termínu po odeslání žádosti.
Můžete čtenářům prozradit, co
všechno máte ve funkci předsedy na starosti?
Jako předseda mám na starosti
veškerý chod TJ Slovanu Varnsdorf. Začíná to personálním obsazením zaměstnanců, zajišťuji a
udržuji v provozuschopném stavu
majetek TJ Slovanu Varnsdorf, což
je někdy velice namáhavé. Sportoviště bývají zastaralé a finančních
prostředků na jejich údržbu je
velice málo. Dále se starám o žádosti na všechny granty a dotace,
které se na tělovýchovné jednoty
a spolky zaměřují. To znamená žá(pokračování na str.10)
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Střelecké trápení pokračuje, fotbalisté v přípravě padli s Táborskem
Satalice Fotbalisté Varnsdorfu výsledkově nezvládli přátelský
zápas proti Táborsku. Svěřenci
Pavla Drska podlehli na umělé
trávě v Satalicích předposlednímu týmu druhé ligy 1:2.
„Do zápasu jsme vstoupili slušně
a vytvořili si zajímavé příležitosti.
Bohužel bez brankového efektu.
Soupeř nás zákonitě potrestal po
standardní situaci, kdy jsme nedokázali odkopnout míč. To nás
trochu srazilo. Pak už jsme se do
toho nedostávali, jak bychom si
představovali,“ přiznal Pavel Drsek,
trenér Varnsdorfu.
„Druhou branku jsme dostali
také po standardní situaci. Pak mi
přišlo, že jsme začali hrát lépe. Díky
tlaku jsme vybojovali penaltu. Pak
se mohlo vyrovnat, ale bohužel,“
podotkl Drsek.
Severočeši tak v přípravě bojují
s přesnější koncovkou. Za čtyři přátelské zápasy dali tři branky, z toho
jednu z penalty. „Máte pravdu, to
zakončení nás trápí. V tréninku teď
nebyly terény, abychom do toho
bouchali a stříleli o sto šest. Hráči
to musí mít v sobě,“ poznamenal.
Hráčský kádr je uzavřen, z nových tváří v týmu zůstali Velich,
Šilhan, Kazda a Macháček. Do

Trenéra Varnsdorfu Pavla Drska trápí koncovka jeho svěřenců; foto Deník.cz

startu jarní části druhé ligy by měl
Varnsdorf sehrát ještě dvě přípravná utkání. V pátek 19. února se od
11.30 představil na Žižkově (výsledek 4:1), další víkend nastoupí

proti Hradci Králové.
Sestava Varnsdorfu: A. Richter
- Zbrožek (46. M. Richter), Kouřil, Heppner - Lehoczki (46. Hasil),
Macháček (46. Kubista), Kocourek

(46. Bláha), Kazda - Rudnytskyy
(70. Kim), Velich (70. Kubr), Schön
(46. Šilhan). Branku Varnsdorfu
vsítil Martin Kouřil z pokutového
Redakce
kopu.

Předseda Slovanu Varnsdorf Jiří Žďárský: Prožíváme složité období
(dokončení ze str.9)

volného času a zadarmo. Pouze
trenéři dostávají prostřednictvím
dotací malou finanční částku za
odvedené tréninkové jednotky.
Velice dobře si vede oddíl basketbalu a atletiky. Také jsem spokojen
s oddílem zápasu, který ale zatím
funguje krátkou dobu. Vede si ale
velice dobře v mládežnické kategorii.
Jak vy osobně prožíváte koronavirové období. Nesmí se sportovat, řada dalších věcí je zakázaná.
Toto období prožívám velice
špatně. Jsem tělem i duší sportovec. Vším, co se děje okolo sportu,
velice trpím. Mám obavy a bojím se, aby se děti vrátily zpět ke
sportu, to samé se dá říci o tre-

nérech. Nečeká nás nic lehkého.
Já jsem byl zvyklý se skoro každý
víkend pohybovat okolo sportu,
ale v současné situaci to bohužel
není možné. Na druhou stranu se
člověk více věnuje rodině, kterou
jsem dlouhá léta šidil a nechával ji
o víkendech samotnou.
Souhlasíte s opatřeními, díky
kterým se amatérský sport zmrazil?
Současné situace je velice složitá. S něčím souhlasím, některá
opatření ale vůbec nechápu. Uvědomuji si závažnost situace, ale
z pohledu sportovce, trenéra a
funkcionáře je strašně složité vše
pochopit a předávat to dalším.
Také mě velice mrzí, že ti, co nám
velí a říkají co máme a nemáme
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dělat, to pak sami nedodržují.
Dokážete odhadnout, kdy se
věci, alespoň ve sportovním životě, vrátí tak nějak k normálu?
To si bohužel nedokážu odhadnout. Byl bych samozřejmě moc
rád, kdyby to bylo co nejdříve.
Může tohle období negativně
ovlivnit TJ Slovan Varnsdorf?
Samozřejmě, že se tato situace
a období určitě promítnou do chodu celého TJ Slovanu Varnsdorf.
Závěrem bych chtěl prostřednictvím tisku poděkovat všem, kteří
nám přispívají na chod celéhoSlovanu. Hlavně městu Varnsdorf,
Ústeckému kraji, MŠMT, NSA a
všem sponzorům, kteří podporují
činnost našeho spolku.
Redakce
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dosti o dotace a granty při městě
Varnsdorf, Ústeckém kraji, MŠMT
a NSA. Musím sledovat vše, co se
okolo dotací a grantů děje a snažit
se požádat o finanční příspěvek.
Někdy je to velice složitá administrativa, ale po pár letech už člověk
ví, co a jak. Další činností je starat
se o jednotlivé oddíly. Velice úzce
spolupracuji s předsedy jednotlivých oddílů.
Je nějaký klub, na který jste
obzvláště pyšný?
Je těžké říci, na který klub jsem
pyšný a kdo by měl přidat. Ale je
pravdou, že ne všechny kluby dělají to, aby byli členové spokojeni.
Vždy je to o lidech a jejich přístupu. Je důležité říci, že funkcionáři
tuto činnost dělají na úkor svého

