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Park u „Střelecké“ je připraven na radikální změnu

Varnsdorf      Nové cesty, ve-
řejné osvětlení, vodní prvky, la-
vičky nebo úprava zeleně. Park  
v ulici Boženy Němcové by mohl 
v příštím roce projít rozsáhlou 
revitalizací.

Projektová dokumentace 
na kompletní revitalizaci par-
ku u „Střelecké“ je hotová.  
Park navazuje na okolní areály 
mateřské, základní, střední školy 
a zároveň je v blízkosti přilehlých 
bytových domů v ulici Bjarnata 
Krawce. Prostor bude kompo-
zičně pojednán jako mapa Šluk-
novska a bude mít edukativní 
charakter.

Osvědčené přístupové cesty, 
jak jsou nyní, budou zachovány a 
obnoveny v mlatovém povrchu. 
Centrální prostranství parku bu-
dou tvořit velkoformátové beto-
nové dlaždice poskládané do tva-
ru Šluknovského výběžku. Horní 
část ohraničena keři bude značit 
státní hranici, rozvolněná dlaž-

ba při spodním okraji naznačuje 
návaznost na další území České 
republiky. V ploše dlažby bude 
zobrazeno rozmístění 18 měst 
Šluknovského výběžku. Autorem 
architektonického řešení parku 
je Ing. Martin Bosák.

V projektu se také počítá  
s vodními prvky v podobě vod-
ních trysek z dlažby, symbolizo-
vat budou rozvodí Labe a Odry.  
„Bude to něco nového, co ve 
městě ještě nemáme. Zároveň 
zpříjemní letní dny nejen dětem, 
ale i dospělým. Park navíc bude  
v edukativním duchu. Nebude 
chybět ani infotabule o Šluknov-
ském výběžku, přilehlé školy tak 
budou moci park využít k ven-
kovní výuce nebo trávení volného 

času,“ doplňuje starosta města 
Roland Solloch.

Revitalizace počítá také s ob-
novou zeleně. Zdravé dřeviny bu-
dou zachovány, ty dožilé pokáce-
ny a nahrazeny novými. Dále se 
počítá s novým veřejným osvět-
lením a mobiliářem. 

„Myslíme na investice do bu-
doucna, proto jsme nechali zpra-
covat projektovou dokumentaci, 
aby se realizace projektu mohla 
zařadit do městského rozpočtu 
na příští rok. Po jeho schválení  
by se tak mohlo ihned začít  
s výběrovým řízením a samotnou 
realizací parku,“ dodal na závěr 
Solloch. Revitalizace parku by 
mohla vyjít přibližně na 8 milionů 
korun.                              Tomáš Secký

Vizualizace. Park u „Střelecké“ by mohl v příštím roce projít radikální změnou; foto Ing. Martin Bosák
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Hasiči museli likvidovat požár zaparkovaného vozu v Karlově ulici

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Pálení klestu můžete jednoduše ohlásit přes internet

Zaparkované vozidlo v Karlově ulici zachvátil požár; foto miw.cz 

Varnsdorf     V Karlově ulici 
za nemocnicí hořel v neděli 28. 
března osobní automobil, pla-
meny zachvátily jeho přední 
část.

Krátce po osmnácté hodině se 
městem rozezněly hasičské si-
rény. Profesionální varnsdorfská 
jednotka vyjížděla k požáru zapar-
kovaného vozidla v Karlově ulici. 
K uhašení požáru bylo zapotřebí 
tisíc litrů vody a patnáct kilogra-
mů sorbentu na likvidaci uniklého 
oleje. Požár zničil přední část au-
tomobilu.

Únik nebezpečných látek
Na základě výzvy HZS Ústecké-

ho kraje vyjížděla v pondělí 29. 
března ráno varnsdorfská profe-
sionální jednotka společně s kole-
gy z Krásné Lípy k likvidaci uniklé 
nafty v Bezručově ulici v Krásné 
Lípě. Průzkumem bylo zjištěno, 
že se jedná o větší únik nebez-
pečných látek. Skvrna se táhla od 
Křinického náměstí směrem na 
Krásný Buk až k Bezručově ulici. 
Obě jednotky skvrnu v délce zhru-
ba jednoho kilometru zasypaly 
sorbentem. Zásah trval přibližně 
hodinu.

Dva stromy hrozily pádem na 
komunikaci

Varnsdorfská profesionální jed-
notka vyjela v neděli 28. břez-
na odpoledne na rovinku v lese 
mezi Krásnou Lípu a Studánku, 
kde došlo vlivem silného větru  
k prasknutí vzrostlého stromu. 
Ten se však zaklínil o vedlejší 
strom a hrozil pád na frekvento-

vanou komunikaci.
Hasiči oba stromy pokáceli a vo-

zovku uklidili. Komunikace byla po 
dobu krátkého zásahu oboustran-
ně uzavřena. 

Nehoda na Studánce
Neděle 28. března byla pro 

místní hasiče náročná. Dalším, 
tentokrát nočním, zásahem byl 

zásah profesionální jednotky  
v „esíčku“ na Studánce, kde došlo 
k havárii osobního automobilu. 
Narazilo do propustku a nárazem 
skončilo zpět na vozovce.

Jako zázrakem nebyl při neho-
dě nikdo zraněn. Hasiči na místě 
provedli protipožární opatření a 
spolupracovali s policisty.

           Hasiči Varnsdorf, redakce

18.2.2021 v 15:05 hod.
Bylo na služebnu Městské poli-

cie Varnsdorf přijato oznámení, že 
v ulici Pražská se nachází otevřené 
vozidlo. Vyslaní strážníci na místě 
zjistili osobní automobil, který má 
otevřený zavazadlový prostor. Na 
základě registrační značky byl zjiš-
těn majitel vozidla, který byl dle je-
hosdělení mimo Varnsdorf. Hlídka 
městské policie proto zabezpečila 
vozidlo proti otevření.

22.2.2021 ve 12:15 hod. 
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo oznámeno ob-
čanem města, že v ulici Žitavská 
nalezl injekční stříkačku. Do uda-
né lokality ihned vyrazila hlídka 
městské policie, která po dů-
sledném prověření na místě zjis-
tila několik použitých injekčních 
stříkaček, které odborně sebrala 
a umístila do sběrného boxu na 
služebně městské policie.

23.2.2021 ve 21:55 hod.
Bylo přijato telefonické ozná-

mení od ZZS Ústí nad Labem, 
že obdrželi informaci od občan-
ky našeho města, která z okna 
vidí pod domem ležet nějakého 
muže a nemůže vstát. Na místo 
byla proto ihned vyslána hlídka 
městské policie.  Strážníci u uda-
ného domu zjistili ležícího muže. 
Muž nejspíše vypadl z balkonu a 
stěžoval si na bolest zad, nemohl 

hýbat nohama a ani nevěděl, jak 
se na místo dostal. Bylo důvodné 
podezření na poranění páteře. 
Zjištěné informace byly okamžitě 
předány na dispečink ZZS, který 
vyslal sanitku na převoz pacien-
ta do nemocnice v Ústí nad La-
bem. Následně bylo vše předáno 
na Obvodní oddělení Policie ČR  
k dalším úkonům.
            Martin Špička,

                                   velitel městské policie

Varnsdorf   Jednoduchým 
oznámením zamýšleného pálení 
klestu mohou lidé předejít pla-
ným poplachům, kdy jsou hasiči 
vysíláni k domnělým požárům.

S přicházejícím jarem, přípra-
vou zahrad na sezónu a pálení 
klestí obvykle přibývá planých 
poplachů. Hasiči na místě totiž 
zjistí, že se jedná o neohlášené 

pálení. Lidé ho přitom mohou 
jednoduše oznámit přes webové 
stránky a jednoduchý formulář.  
Ten je dostupný na paleni.izscr.cz/
paleni. Objeví se formulář, kde se 

vyplní spalovaný materiál, začá-
tek a konec pálení, adresa a dal-
ší informace včetně kontaktních 
údajů. 

                                               Tomáš Secký
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Zimní účet za údržbu: Město vyšla na pět milionů 
korun, s jarem začal úklid chodníků a komunikací

Nemocnice Varnsdorf naočkovala přes tisíc lidí. 
Kapacitu máme, chybí vakcíny, říká ředitel

Varnsdorf     Po dlouhých le-
tech se zima pořádně přihlásila 
o slovo, čímž se úklid sněhu ve 
městě pořádně prodražil. Nákla-
dy na zimní údržbu činily pět mi-
lionů korun s tím, že bylo téměř 
60 výjezdových dnů. V poměru 
s minulým rokem, kdy město za 
úklid sněhu zaplatilo 1,7 milio-
nu, je to trojnásobný nárůst.

Během zimy se také spotřebo-
valy zásoby posypového materiá- 
lu z let minulých, kdy byly zimy 
poměrně mírné. Muselo se tak 
navíc dokoupit 90 tun soli a téměř 
100 tun štěrku. Celkově bylo na 
zimní údržbu spotřebováno 110 

m3 soli, 14 m3 štěrku a zhruba 350 
m3 směsi soli a štěrku v poměru 
jedna ku třem.

O úklid sněhu ve městě se kaž- 
doročně starají Technické služby 
města Varnsdorf, jejichž jediným 
vlastníkem je město. Úklid probí-
há na základě plánu zimní údržby, 
ve kterém je specifikováno pořa-
dí, postup a časy pro údržbu.

Do terénu při hustém sněžení, 
jako tomu bylo letos několik dnů 
po sobě, vyjíždělo hned několik 
traktorů s radlicí, multikáry či Uni-
mogy. Technické služby zajišťova-
ly zároveň úklid chodníků. Na to 
si v nedávné době pořídili speciál- 

ní stroj Hakocitymaster, který díky 
svým parametrům umožňuje jez-
dit po chodnících a odhrnovat 
sníh a zároveň sypat materiál. 
Pokud to některá místa vyžadují, 
jako například autobusové zastáv-
ky, probíhalo dočišťování ručně.  
V terénu bylo i několik pracovníků 
veřejně prospěšných prací.

„Technické služby letos rozšířily 
úklidovou techniku o novou radlici 
na traktor s nastavitelnou šířkou 
prohrnu, která se používá přede-
vším na sídlištích, kde je málo mís-
ta mezi zaparkovanými vozy. Před 
loňskou zimou byl vozový park 
rozšířen o nový traktor a multi-

funkční stroj na údržbu chodní-
ků,“ řekl starosta města Roland 
Solloch.

Jarní úklid komunikací a chod-
níků

Jakmile ustoupily noční mrazy, 
začaly Technické služby města 
Varnsdorf s intenzivním jarním 
úklid komunikací a chodníků. Ten 
je naplánován na celý duben. 
Komunikace se uklízí pomocí za-
metacího stroje, chodníky uklízí 
čistící stroj Citimaster 600 a dle 
potřeby se nasazují i lidské zdroje 
včetně pracovníků veřejně pro-
spěšných prací.

                                               Tomáš Secký

Varnsdorf     V Nemocnici 
Varnsdorf už zdravotníci apliko-
vali k prvnímu dubnu přes tisíc 
dávek vakcín proti koronaviru. 
Číslo mohlo být vyšší, očkování 
ale brzdí nedostatek vakcín.

Očkovací centrum druhého 
typu vzniklo ve Varnsdorfu začát-
kem tohoto roku v místní nemoc-
nici. Během ledna byl očkován 
zdravotnický personál ze Šluk-
novského výběžku, koncem úno-
ra pak přišli na řadu první senioři 
nad 80 let. Později se hranice pro 
očkování snižovala. Registrace se 
uvolnily seniorům nad 70, násled-
ně pedagogům a poté lidem s ch-
ronickým onemocněním.

Ve čtvrtek 1. dubna ráno měla 
Nemocnice Varnsdorf na kontě 
1 025 naočkovaných lidí. Číslo 
by mohlo být však daleko vyšší, 
očkování ale brzdí pomalá do-
dávka vakcín. „Pro občany Varns- 
dorfu a další lidi ze spádové ob-
lasti jsme u nás v nemocnici  
zřídili očkovací místo druhého 
typu. To znamená, že vakcíny apli-
kujeme od pondělí do pátku pře-
vážně v dopoledních hodinách. 

Jsme spíše závislí na dynamice 
dodávky očkovacích látek nežli 
na kapacitě zdravotníků. Vytvoři-
li jsme totiž strukturu dvou part, 
které se mohou v očkování zastou-
pit. Pokud bude potřeba očkovat 
60, 80 nebo 100 lidí denně, tak 
jsou schopni to zvládnout,“ podo-
tkl Václav Jára, ředitel Nemocnice 
Varnsdorf.

Nemocnice zároveň provádí 
antigenní testování pro firmy, 

osoby samostatně výdělečně čin-
né a další. Zřídila k tomu venkovní 
kontejnerovou kancelář, aby ne-
docházelo k setkávání pacientů  
v provozu nemocnice.

„Chtěl bych poděkovat všem 
zdravotníkům ve Varnsdorfu, 
kteří pracují ať už na obvodech, 
nebo u nás v nemocnici za to, že 
i při ztížené situaci, která je spo-
jená s covidem-19, poskytují péči 
nejen zdejším pacientům, ale i 

covidovým pacientům, kteří jsou 
překládáni z vyšších pracovišť do 
našeho zdravotnického zařízení,“ 
dodal Jára.

Podmínkou očkování je regist-
race. Tu lze provézt přes centrální 
rezervační systém www.registra-
ce.mzcr.cz zřízený Ministerstvem 
zdravotnictví ČR. S registrací mo-
hou lidem pomoc například pří-
buzní. Osoba, která bude regist-
raci zadávat, pak potřebuje také 
mobilní telefon, kam dorazí PIN 
– ten je podmínkou pro vstup do 
registrace. Po vytvoření registra-
ce a uvolnění vakcín dorazí osobě 
zvací SMS a PIN 2 s oznámením 
o možnosti rezervace termínu 
očkování.

Pomoc s registrací seniorů na-
bízí také město Varnsdorf. Zá-
jemci o registraci, kteří si ji ne-
mohou zajistit sami například 
prostřednictvím příbuzných, se 
mohou obrátit na telefonní linku 
417 545 111. S registrací pomáhá 
také státní informační linka 1221, 
nebo Ústecký kraj na telefonním 
čísle 475 657 691.

                                               Tomáš Secký

Nemocnice Varnsdorf zatím naočkovala přes tisíc lidí, zvládla by ale víc. Rychlejší vak-
cinaci brzdí pomalá dodávka vakcín; foto Tomáš Secký
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Město obdrželo osvědčení za sběr a recyklaci elektroodpadu

Zastupitelé schválili sportovcům finanční podporu na činnost

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

MĚSTO VARNSDORF
2020 66 790

797,06

39 156,68

403 086,72

307

1 465

403 087

38 418,42

1 575

1 356,01

241 069

1 675,13

111 676

12.03.2021

Varnsdorf       Díky svým obyva-
telům se město Varnsdorf může 
za rok 2020 pochlubit sběrem 
starého elektra určeného ke 
zpětnému odběru a recyklaci o 
hmotnosti 66,79 tun.

Na každého obyvatele tak při-
padá 4,40 kg vysloužilých spotře-
bičů. Byla tím uspořena spotřeba 
elektřiny a produkce skleníkových 
plynů, celosvětově omezena těž-
ba ropy a železné rudy, a recyklací 
se pokryla i část dodávek mědi 
nebo hliníku pro průmyslovou vý-
robu.

Konkrétní přínos obyvatel vy-
čísluje Osvědčení o podílu na 
zlepšení životního prostředí, 
které na základě dosažených vý-
sledků vystavil kolektivní systém  
pro sběr a recyklaci vysloužilých 
spotřebičů Elektrowin. Vyplývá  
z něj, že díky obyvatelům došlo za 
rok 2020 k úspoře produkce CO2 
o 797,06 tun. Víte kolik smrků 
pohltí stejné množství CO2? 307 
kusů.

Nebylo nutné vytěžit 39 156,68 
litrů ropy. Představte si, že z toho-
to množství se pokryje spotřeba 
pohonných hmot auta např. na 
cestu z Prahy do Brna po dálni-
ci D1 a to 1465 krát. Došlo také  
k úspoře 403 086,72 kWh ener-
gie. Asi stejné množství, jako 
kdybychom spustili cyklus myčky 
nádobí 403087 krát. Podařilo se 
recyklovat 38 418,42 kg železa. 
Toto množství recyklovaného 
železa by bylo možné použít pro 
výrobu 1575 ks nových praček, 
bez nutnosti těžby železné rudy. 
Recyklací vysbíraných spotřebi-
čů se podařilo získat 1 356,01 kg 
mědi, což by postačilo pro ražbu  
241069 1€ mincí, nebo 1 675,13 
kg hliníku, který by stačil na výro-
bu 111676 plechovek o objemu 
0,33 l.

Redakce

Varnsdorf    Zastupitelé na 
svém sedmnáctém zasedání ve 
čtvrtek 25. března schválili fi-
nanční podporu sportovním od-

dílům v celkové výši 1 316 927 
korun.

Koncepce podpory sportu ve 
městě Varnsdorf je zaměřena na 

podporu dětí, mládeže a dospě-
lých. O dotaci pro letošní rok bylo 
podáno celkem šestnáct žádostí, 
zastupitelé vyhověli všem žada-

telům. V městském rozpočtu bylo 
na přímou podporu sportu vyčle-
něno půl druhého milionu korun.

                                                 Tomáš Secký
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Varnsdorfské kino Panorama letos oslaví 50. výročí

DDM Varnsdorf se zapojil do velikonoční výzvy

V prostorách bývalé polikliniky vznikla chráněná dílna

První program kina Panorama z roku 1971; foto archiv kina

Varnsdorf   Kino Panorama 
bylo pro veřejnost otevřeno  
v sobotu 29. května roku 1971. 

Letos to tedy bude úctyhod-
ných 50 let od otevření. Pro 
stavbu nového kina tehdy vznikl 
velmi odvážný, moderní a tech-
nicky vyspělý projekt. Dnes,  
s novým majitelem a s novým 
názvem „Centrum Panorama“, 
kino vzkvétá a má v plánu si vý-
ročí připomenout několika udá-
lostmi, mimo jiné slavnostním 
opakováním prvního programu  
z roku 1971. 

Připravuje se také dokument 

Varnsdorf      Dům dětí a mlá-
deže Varnsdorf se dva týdny 
před Velikonocemi zapojil do 
velikonoční výzvy, kterou vyhlá-
sil Domeček Hořovice ze Středo-
českého kraje. 

„Pojďme společně potěšit Česko 
a na chvíli neřešit nemoc, rouš-
ky, očkování nebo karanténu,“ 
napsali organizátoři. Cílem této 
akce bylo šířit pozitivní náladu 

mezi lidmi, propojit co nejvíce 
obcí a měst, podpořit velikonoč-
ní výzdobu a v neposlední řadě 
najít obci, která bude mít nejvíce 
vytvořených vajíček na jedno-
ho obyvatele. Vítězná obec pak  
získá titul „Velikonoční Kraslicov 
2021“.

Varnsdorfský dům dětí a mlá-
deže se tedy pasoval na „obecní 
kvočnu“ a shromažďoval úda-

je o počtu vyrobených vajíček 
v našem městě. Pravidla byla 
následující. Vytvořit vajíčko o 
velikosti alespoň 30 cm a viditel-
ně ho vystavit do okna, či před 
dům. Autoři měli za úkol svou 
kraslici vyfotit a poslat e-mai-
lem „obecní kvočně“, která si  
vedla podrobnou evidenci. Ter-
mín konce výzvy byl stanoven 
na Velikonoční pondělí a nyní už 

trpělivě očekáváme, jak se Varns- 
dorf umístí.

K datu uzávěrky Hlasu severu 
29. března bylo přihlášeno 168 
měst a obcí ze všech krajů Čes-
ké republiky. Z blízkého okolí se 
s Varnsdorfem zapojily například 
Staré Křečany. O výsledcích Veli-
konoční výzvy vás budeme infor-
movat.

                                        Barbora Hájková

Varnsdorf    Skupina společ-
ností „…a máme pro Vás prá-
ci!“ se již 10 let zaměřuje na 
zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením a sociálním vylouče-
ním. Centrála skupiny je v Brně, 
vzhledem k velkému zájmu ve 
Šluknovském výběžku otevřela 
první provozovnu také ve Varns- 
dorfu.

Zájem o zaměstnání ve společ-
nostech skupiny rok od roku ros-
te, a proto po dvou letech došlo 
k rozšíření pracovišť do dalších 
měst Šluknovského výběžku, kde 
aktuálně zaměstnávají již kolem 
150 lidí.  Zaměstnanci do dílen 
docházejí z domovů a chráně-
ných bydlení jako jsou např. DOZP 

Kytlice, DOZP Brtníky, DZR Krásná 
Lípa, Domov bez hranic Rumburk 
a dalších.

Jedna z provozoven se nachází 
právě ve Varnsdorfu, a to v pro-
storách bývalé polikliniky. Poboč-
ka byla otevřena v říjnu 2020 a 

zaměstnanci zde pracují převážně 
v montážní dílně.  V nejbližší době 
v těchto prostorách dojde k ote-
vření sběrného místa pro nově 
vybudovanou Prádelnu Jiříkov.

Hlavní myšlenkou společnosti 
je pomoci lidem se zdravotním 

o tomto výročí kina. „Pro krát-
ký dokumentární film hledáme 
pamětníky, fotografie, písem-
né dokumenty, vaše vzpomínky 
nebo i jen založené vstupenky  
z vašich prvních návštěv v kině 
Panorama, ve své době v jednom  
z největších kin v Českosloven-
sku. Prosíme, ozvěte se nám  
s čímkoliv, co by nám mohlo po-
moci na email info@centrumpa-
norama.cz nebo zavolejte na te-
lefon 603 509 102,“ žádá širokou 
veřejnost Pavel Nejtek, majitel 
kina.

Zdeněk Štěpánek

postižením a získávat pracovní 
návyky, být ku prospěchu nejen 
sobě, ale i široké veřejnosti. „Za-
městnance ze vzdálenějších míst 
ráno i dopoledne vyzvedáváme  
v jejich domovech, a dopravuje-
me je do práce. Každý má přidě-
lený úkol, na kterém pracuje jak 
samostatně, tak i pod dohledem 
pracovních asistentů. Realizuje-
me různé ruční práce, montáže, 
demontáže, kompletace zakázek i 
praní prádla v naší nové prádelně. 
Všichni se již těšíme na teplejší ob-
dobí, abychom mohli pracovat na 
naší zahradě i zahradách našich 
zákazníků, kterým se staráme o 
jejich trávník či ostatní zeleň“ říká 
Lukáš Michalčin.                   Redakce
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Představujeme: Základní škola Edisonova…

Představujeme: Mateřská škola Zahrádka…

(dokončení ze str. 5)
Varnsdorf      Se svým příspěv-

kem přicházíme v měsíci dubnu, 
kdy probíhají již podruhé tzv. 
„online zápisy“ dětí do budou-
cích prvních tříd. Důvodem je 
koronavirová krize, která nedo-
voluje osobní účast u klasického 
zápisu, a navíc byly školám ode-
přeny i dny otevřených dveří, 
během kterých se školy tradičně 
prezentují svým potenciálním žá-
kům a jejich rodičům. 

Dovolte mi tedy pár slov o naší 
škole a především lidech, kteří ji 
tvoří a starají se o současné i bu-
doucí žáčky.

Filozofie a vize našeho každo-
denního pedagogického úsilí staví 
na dvou základních principech: 

První z nich nám vnuknul svým 
citátem Albert Einstein, jenž říká: 
„Každý je génius. Ale pokud bu-
dete posuzovat rybu podle její 
schopnosti vylézt na strom, bude 

celý svůj život žít s vědomím, že 
je neschopná.“ Ten druhý jsme si 
vydefinovali na jednom z našich 
teambuildingů: „Jsme tým, v němž 
vlastním příkladem každý jednotli-
vec vytváří motivující prostředí ško-
ly, která vzdělává a vychovává žáky 
připravené pro každodenní život.“

Nebudu psát o vybavení běž-
ných tříd, množství ICT techniky  
v odborných učebnách, o vhod-
ných prostorách školy pro sport, 
polytechnickou výchovu či vaření, 
o skvělé družině a školním klubu 
ani o množství akcí, které se orga-
nizují ve škole nad rámec běžné vý-
uky, ale ráda bych vyzdvihla to, co  
z nás dělá jedinečnou školu.

Naše škola je jedinečná pře-
devším tím, že má kontakty na 
bezmála patnáctku evropských 
základních škol, se kterými rea-
lizovala a stále realizuje meziná-
rodní projekty v rámci programu 

Erasmus+. Po projektech „Was-
te“ a „Skills 2032“ jsou naši žáci 
v posledních třech školních le-
tech aktivními účastníky projektu 
„Tower“, kde se hlavní důraz klade 
na komunikaci v anglickém jazyce 
a na získávání vědomostí o zemích 
našich partnerů, kterými jsou  
v současné době školy z Mallor-
ky, Itálie, Maďarska, Chorvatska 
a Turecka. Díky projektům vyces-
tovalo v letech 2013 – 2019 na 
mobility (návštěvy) partnerských 
škol několik desítek žáků, během 
nichž měly možnost poznat jiné 
školní systémy, kulturní rozdíly a 
poznat sebe sama v nových život-
ních situacích; mnohé z nich tato 
zkušenost dokonce motivovala  
k účasti v projektech i na středních 
školách a kontakt s cizinci na půdě  
školy berou dnes již jako samozřej-
most.

V těchto dnech byla zahájena 

rekonstrukce jedné z odborných 
učeben, která bude 1.9.2021 
připravena pro výuku základů 
programování a robotizace s do-
stupnou nejmodernější technikou 
podle konceptu tzv. „Aktivní třídy“ 
(www.aktivnitrida.cz).

Závěrem už jen zmíním standard 
výuky, který se opírá o využívání 
pedagogických metod a forem 
práce jako je tandemová výuka, 
CLIL, projektové vyučování, zážit-
ková pedagogika či prvky Mon-
tessori školy. 

Třešničkou na dortu v naší škole 
je školní jídelna. Ačkoliv je samo-
statnou příspěvkovou organizací, 
tak pro nás, malé i velké strávníky, 
je místem, kam se každodenně po 
výuce těšíme nejen na dobré jídlo, 
ale především na ochotné a vese-
lé „dámy v bílém“. Přijďte „ochut-
nat“, jste srdečně vítáni!

                          Ladislava Křížová, ředitelka

Varnsdorf    Zdravíme všech-
ny lidičky v našem městě. Delší 
čas jsme o naší mateřské škole 
Zahrádka v Pražské ulici nepsa-
li, a tak přicházíme s novinkami.  
Prožívat hezké a úsměvy protka-
né chvilky s dětmi v naší školce 
nám přináší radost a zároveň  
je to pro nás motor k realizaci 
dalších malých nebo velkých ná-
padů. 

Naše mateřská škola již několi-
kátým rokem zaštiťuje za finanční 
podpory města Varnsdorf výstavu 
dětských výtvarných prací v měst-
ském divadle. V listopadu proběhl 
30. ročník tohoto tvoření na téma 
„Děti dětem“. Obrázky dětí ze 
všech mateřských škol byly vysta-
veny v hale naší školy a děti byly 
odměněny výtvarnými pomůcka-
mi k dalšímu tvoření. Na webu byl 
odkaz na virtuální prohlídku těchto 
děl. Letošní ročník bude mít stej-
nou formu prezentace. 

Dále jsme uspořádali již 5. ročník 
celotýdenní akce „Vím, co jím, ma-
minko a tatínku!“ (za finanční pod-
pory města Varnsdorf).  Předškolá-
ky ze všech mateřských škol, které 
jsme postupně pozvali na školní 
zahradu a přilehlých prostor, jsme 

seznámili s aktuálním a zábavným 
tématem: „Mlsáme rádi, ale zdra-
vě“. Také rádi sladké? My ho máme 
rádi, přesto volíme cestu, která je 
přirozená, zdravá a má smysl. Pro 
děti bylo v programu připravené 
povídání o významu včel s ukázkou 
úlů, pomůcek (medomet, plástve 
s medem a ochutnávka lesního, 
květového a lipového medu, pro-
duktů od našich včelařů – díky paní 
Puschové). Protože využíváme při 
vzdělávání a hře s dětmi velkou 
sušičku na ovoce, mohly si děti 
vybrané ovoce nakrájet a připravit 
na sušení. K mlsání pak bylo z čeho 
vybírat: usušené křížaly, švestky, 
červená řepa s chutí pomeran-
če a skořice, banánové plátky  
v kokosovém mléce s vanilkou, 
slaná cuketová kolečka, trubičky 
s mrkvovo-jablečnou chutí. Také 
při ochutnání a určování bylinek 
z naší zahrádky jsme se pobavili a 
zjistili, jaké ovoce mají děti v obli-
bě. Máme radost, že v této oblasti 
osvěta a informovanost dětí je na 
dobré úrovni. Víte, kolik je možnos-
tí a chutí, co všechno se dá takto 
připravit a uchovat si tak úrodu na 
sladké či slané zobání? Cílem toho-
to projektu je nabízení a snad také 

vštěpování zdravého životního 
stylu. 

Snažíme se propojovat a upev-
ňovat lásku a vztah k okolní příro-
dě a její ochraně a péči. Víme, že 
si to zaslouží.  Již třetím rokem se  
s dětmi staráme o naše žížaly, kte-
ré jsou zabydlené ve vermikom-
postérech, což jsou velmi designo-
vě povedené nádoby, které jsou 
vhodné pro domácí (vnitřní) kom-
postování kuchyňského bioodpa-
du. Tohoto odpadu máme z naší 
školní kuchyně dostatek, protože 
vaříme z čerstvých surovin, ovo-
ce a zeleniny, a tak ve vermikom-
postérech naše kalifornské žížaly  
v žádném případě netrpí hladem. 
Dalo by se říci, že se mají přímo 
královsky. Vzniklé žížalí hnojivo 
využíváme k zalévání pokojovek 
a také ovocných stromů a keřů na 
naší zahradě. 

Jistě o naší mateřské škole víte, 
že je zapojena od roku 2015 do 
projektu Skutečně zdravá škola. 
Již podruhé obhajujeme bron-
zový certifikát, a pokud to vyjde, 
budeme usilovat a vylepšovat, 
abychom se potupně blížili k zís-
kání stříbrného. Naším cílem je 
seznamovat děti již v takto útlém 

věku se zdravým životním stylem, 
vědět, kdo pro nás pěstuje ovoce 
a zeleninu a využívat lokální doda-
vatele a zdroje. Za poslední velký 
posun považujeme navázání kon-
taktu s panem Matějem Durecem 
(firma DUSUFA), od kterého časně 
zjara odebíráme microgreens a 
děti jej mají možnost ochutnávat 
jako zelenou ozdobu na hlavním 
jídle, chlebu s pomazánkou nebo 
ve smoothie. Těšíme se na ovoce 
a zeleninu, kterou do naší kuchyně 
pan Matěj vypěstuje.  

A co děláme tyto dny? Pracu-
jeme a podporujeme vzdělávání 
dětí doma v distanční výuce. Při-
byl nám díky nápadu naší paní 
asistentky Jany Vašutové nový 
zážitkový program nazvaný: „Učí-
me se i za plotem Zahrádky“. Děti 
s rodiči a ostatní, kteří nahlédnou 
na stránky naší školy www.msza-
hradkavdf.cz, se mohou zapojit, 
projít si okruh v okolí města a pl-
nit úkoly, které jsou zaměřené 
na jaro, život vodních živočichů, 
jarních mláďat, zvyků Velikonoc.                                                                                                                                       
Na závěr máme pro vás upřímné 
přání všeho dobrého a vinšujeme 
ze školky Zahrádka krásné dny. 

                               Jana Čiháková, učitelka



7/2021

7

Zprávy, společnost

Velká jarní soutěž  
Českého rozhlasu Sever

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 120 000 Kč

Varnsdorf | 98.5 FM | 88.8 FM | R-SEVER | vyhrajtetrakturek.cz

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA

Divadlo odvysílalo již jedenáct představení online
Varnsdorf     Zaměstnanci di-

vadla úspěšně pokračují v online 
vysílání představení a koncertů. 

Od 21. ledna, kdy divadlo s on-
line přenosy začalo, se jich usku-
tečnilo již jedenáct. Vystoupili zde 
například: varnsdorfský hráč na 
citeru Michal Müller, ScottIbex 
& Nový úsvit, Jazz band Erwina 
Schrödingera, hudebník Vláďa 
Málek, rapper Lupin, folk punková 
kapela Byl pes, byl přenášen kaba-
ret Nasucho a Na sucho, Divadel-
ní detektivka a další. Velký ohlas 
zaznamenal koncert kapely Vše-
cek písek, který měl okolo sedmi 
set sledujících a stejně úspěšné 
bylo i vokální uskupení Náhodou. 
„Diváci se dále mohou v dubnu tě-
šit na živý přenos koncertu kapely 
WWS, divadelní one-man show 
Zahraj ty Ejsíky!, v němž exceluje 
českokamenický Jaroslav Střel-
ka, a dále třeba na Duo Creams 
(manželé Smetanovi). Kromě výše 
zmíněného jsme také natočili spe-
ciální divadelní exkurzi pro děti ze 

Schrödingerova institutu,“ doplnil 
ředitel divadla Martin Musílek.

Představení se vysílají ve čtvr-
tek večer a jsou poté k dispozici 
ke zhlédnutí na YouTube kanálu 
Městského divadla Varnsdorf až 
do neděle. Veškeré informace 
o programu naleznete na face-

bookových stránkách Městského 
divadla Varnsdorf a také na webu 
divadlo.varnsdorf.cz.

V ulicích města byla zahájena 
nová výstava grafika a ilustráto-
ra Václava Školouda.

Divadlo po dvou měsících 
ukončilo výstavu v ulicích města 

30 SHADES OF woMEn herečky 
Heleny Urban a 29. března ji na-
hradilo výstavou novou – portré-
ty a fantazie grafika a ilustrátora 
Václava Školouda z České Kame-
nice. Ke své práci se dostal přes 
neustálý zájem o přírodu a po-
zorování věcí kolem sebe. Začal 
obkreslovat tvary a motivy, které 
ho zaujaly. Poté si začal motivy 
vymýšlet, a odtud už byl jen krů-
ček k vlastnímu tvoření. Pracoval  
v médiích jako editor, redaktor, fo-
tograf a grafik. Nyní je zaměstnán 
v Severočeské vědecké knihovně 
v Ústí nad Labem v akvizičním od-
dělení. Současně také spolupra-
cuje s různými nakladatelstvími 
na tvorbě knižních obálek, ilustra-
cí a sazby knih.

Výstavu si lze prohlédnout do 
20. května ve vitrínách na ná-
městí, v ulicích Legií, Národní,  
u hlavního vlakového nádraží, na 
Žitavské, na kině Panorama a di-
vadle.

Barbora Hájková

V divadle se natáčela  exkurze pro děti ze Schrödingerova institutu; foto Štěpánka Křížová
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VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Dne 12. dubna 
tomu budou 3 roky, 
kdy navždy odešel 
náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček 
František Borovička. 

S láskou stále vzpomínají manželka 
Helena, synové Miroslav, Jaromír a 
Martin s rodinami.

Dne 20. dubna oslaví 25 let spo-
lečného života manželé Kohoutovi. 
Pohodu a zdraví do dalších let přeje 
manžel Emanuel.

Děkuji touto cestou poctivému 
nálezci za odevzdání platební karty. 
Popelková Naďa

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.

LIMERSA s.r.o. přijme osoby 
částečně či plně invalidní na 
pozice:
• uklízeč(ka) vnitřních a ven-
kovních 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

Svozy pytlového tříděného
odpadu 22.04.2021 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

10.04. - 11.04.2021  
MDDr. Barcal Pavel  
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588

17.04. - 18.04.2021  
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Úmrtí v březnu

Jiří Stejskal 89 let
Julius Mihály 75 let
Milan Somič 71 let
Hana Cermanová 83 let
Maria Makovičková 73 let
Miloslav Král 80 let
Irena Hučková 67 let
Jana Chaloupková 73 let
Vlasta Jará 74 let
Uršula Ondráčková 77 let
Zdeněk Matějík 74 let
Zdeňka Pocheová 94 let
Helena Kocianová 68 let
Josef Fronc 74 let
Miroslav Exnar 73 let
Vlastimil Popelka 81 let
Karel Krul 55 let
Iveta Pipková 59 let
Valentin Jimenez 64 let
Lenka Zavadilová 63 let
Danuše Merežková 64 let
Terezie Koubská 88 let
Rudolf Vytiska 74 let
Jaroslav Mrázek 84 let
František Labúnka 86 let
Jiřina Soukalová 69 let
Jaroslav Chlubna 69 let
Jaromír Psota 83 let
Josef Martinec 68 let
Růžena Karbanová 81 let
Miloslav Bleha 86 let
Jiří Šruma 68 let

ÚMRTÍ
Ukončení týdenního a zimního svozu nádob 

na směsný komunální odpad 2021

Svoz rostlinných olejů a tuků

Varnsdorf      Oznamujeme 
vám, že od 26. do 30. dubna 
proběhne poslední svoz nádob 
na směsný komunální odpad 
označených bílou známkou (zim-
ní vývoz) a červenou známkou 
(kombinovaný vývoz). Nádoby  

s červenou známkou budou vy-
váženy jednou za čtrnáct dní.

O termínu zahájení týdenního 
svozu budete opět informováni 
prostřednictvím webových strá-
nek města Varnsdorf a Hlasu se-
veru.                                      Redakce

Varnsdorf     Svoz nádob na se-
paraci olejů bude probíhat každý 
sudý týden v pondělí.

Město nedávno rozšířilo mož-
nosti třídění odpadů. Na třech 

stanovištích jsou rozmístěné ná-
doby na separaci olejů. Ty budou 
vyváženy každý sudý týden v pon-
dělí. Nejbližší vývoz tak proběhne 
v pondělí 19. dubna (16. týden).
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Forejtová: Za velkou louží mají trenéři k hráčům jiný přístup

Varnsdorf      S hokejem začí-
nala v rodném Varnsdorfu. Ve 23 
letech toho má za sebou Domi-
nika Forejtová opravdu hodně. 
S pražskou Slavií má doma tři 
české tituly, pyšní se bronzovou 
medailí z mistrovství světa do 18 
let. Hokejový svět poznala tak 
trochu jinak, když se na bruslích 
proháněla v Kanadě. 

Před koronavirovou pauzou 
stihla ve druhé lize za děčínské 
Medvědice čtyři zápasy, když 
nastřílela 18 branek a nasbírala 
stejný počet asistencí. Skvostná 
bilance. „Chtěla bych u hokeje zů-
stat alespoň jako trenérka. Hokej 
mě hrozně baví a chtěla bych své 
zkušenosti předávat ostatním,“ 
zdůraznila Dominika Forejtová. 

Kromě extraligy a první ligy 
byly ostatní hokejové soutěže 
předčasně ukončené. Jako moc 
vám hokej chybí?

Mrzí mě to stejně, jako každého 
sportovce. Soutěž se nám zastavi-
la po pár zápasech, bohužel s tím 
nic nenaděláme. Nařízení vlády 
je prostě nařízení. Hokej mi sa-
mozřejmě hodně chybí. Tréninky 
a zápasy pro mě byly způsobem 
odreagování a relaxace od každo-
denní rutiny. 

Věříte, že další hokejová sezó-
na proběhne v normálním reži-
mu?

Nikdo neví, co bude za týden, za 
měsíc a už vůbec ne za rok. Já ale 
budu doufat, že se sezóna rozběh-
ne v normálním „necovidovém“ 
režimu. 

Souhlasíte s vládními opatře-
ními, které se týkají amatérské-
ho sportu? 

Některá opatření mi přijdou to-
tálně nesmyslná, musíme je ale 
prostě dodržovat. Opatření se 
nám tady mění častěji než počasí, 
někdy ani pomalu nevím, co můžu 
a nemůžu dělat. 

Pojďme k vašim hokejovým 
začátkům. Jak jste se vůbec do-
stala k hokeji?

Můj starší brácha kdysi hrával 
hokej, takže mě rodiče brávali 
s sebou na zimák. Hrozně se mi 
zalíbilo, jak tam všichni bruslí a 
baví se hrou. K Vánocům jsem tak 
dostala moje první brusle, rodiče 

se mnou začali chodit na veřejné 
bruslení. Tam jsem začala dělat 
první hokejové krůčky. Když mě 
táta „vypustil“ na plochu a já po-
zorovala bráchu jak bruslí, snažila 
jsem se ho napodobit. Samozřej-
mě to nešlo hned. Neobešlo se to 
bez pádů, modřin. Dokonce někdy 
ukápla nějaká ta slzička (smích).

Zkoušela jste i jiné sporty?
Ano, zkoušela. Když mi bylo asi 

devět, chodila jsem na judo. To 
mě taky hrozně bavilo, ale více mě 
to táhlo k hokeji. Musela jsem si 
vybrat a vyhrál to hokej.

Aktuálně hrajete druhou ligu 
za Děčín, se Slávií jste ale získala 
tři české tituly. 

Ve Varnsdorfu jsem hrála pouze 
dva roky, to mi bylo osm let. Pak 
jsem šla do Děčína, kde jsem do 
juniorské soutěže hrála za kluky. 
Mezitím jsem ještě hrála soutěž 
žen.

Jak se vám líbí aktuální podoba 
zimního stadionu ve Varns- 
dorfu? 

Je to opravdu příjemná změna. 
Hlavně, když jsem byla na trénin-
ku s chlapy, tak mi nesněžilo za 
krk. 

Taky o vás víme, že máte za-
hraniční hokejovou zkušenost  
v Kanadě. Jaká byla?

Bylo to úplně něco jiného než 
tady u nás. Přístup trenérů a rea- 
lizačního týmu byl úplně jiný. 

Nechci tím říct, že v Česku jsou 
špatní trenéři. Za velkou louží 
ale mají k hráčům prostě jiný pří-
stup. V Kanadě jsme měli každý 
den čtyři tréninkové jednotky a o 
víkendu pak čtyři až šest zápasů. 
Hraje se to tam formou turnajů. 
Když zrovna nebyl turnaj, tak jsme 
hráli přátelák proti univerzitním 
týmům. Díky tomu byla šance, že 
si nás všimne skaut a my mohli 
dostat nabídku na studování. Mě 
si vyhlídlo zhruba sedm univerzit, 
všechny školy ale byly v divizi D3. 
To znamenalo, že bych si školné 
musela platit sama, nebo bych 
dostala poloviční stipendium. 
Stejně to pořád bylo hodně pe-
něz, to jsem si já ani rodiče pros-
tě nemohla dovolit. Bohužel jsem 
musela všechny školy odmítnout. 
Na ten rok v Kanadě ráda vzpomí-
nám. Na začátku jsem si neuměla 
ani objednat kafe, časem jsem se 
ale naučila komunikovat, hodně 
mi v tom pomohly moje tehdejší 
spoluhráčky. Kdyby se ještě na-
skytla možnost, určitě bych se 
tam chtěla vrátit. 

Co vás vůbec na hokeji nejvíc 
zaujalo?

Na hokeji se mi líbí fakt, že to je 
kolektivní sport. Největší radost 
mám ze vstřelených gólů. 

Prozradíte, co vás ještě baví?
Při studiu jsem si přivydělávala 

jako trenérka přípravky a školič-

ky bruslení. Hrozně mě baví, když 
vidím u těch malých prcků nějaké 
pokroky. I proto doufám, že se 
další sezóna rozběhne v normál-
ním režimu a já zase uvidím děcka 
lítat po ledě (smích). Ve volném 
čase si ráda zajdu do posilovny, 
běhám překážkové závody, jako 
Spartanrace, Šnek race, nebo Gla-
diator. 

Máte nějaký sportovní vzor?
Určitě, můj sportovní vzor je 

Patrick Kane. Odmalička fandím 
Chicagu Black Hawks. Dřív to bylo 
proto, protože se mi hrozně líbil 
jejich znak (smích). Sice se jim teď 
moc nedaří, ale pořád jim fandím. 
Můj druhý oblíbený tým je Vegas 
Golden Knights. 

Jaký máte nejhorší, a naopak 
nejlepší hokejový zážitek?

Nejhorší zážitek? Asi to, když 
jsme skončily dvakrát na mist-
rovství světa do 18 let na čtvrtém 
místě. Nejlepší zážitek byl, když 
jsme na mistrovství světa do 18 
let porazily Rusky 1:0 a vyhrály 
jsme tak bronzovou medaili. 

Máte do budoucna konkrétní 
sny a plány?

Chtěla bych u hokeje zůstat 
alespoň jako trenérka. Hokej mě 
hrozně moc baví, chtěla bych 
své zkušenosti předat dál. Svůj 
sen jsem si už splnila v Kanadě, 
protože jsem si chtěla zkusit hrát  
v zahraničí.                            Redakce

Dominika Forejtová (vpravo) s bronzovou medailí z mistrovství světa do 18 let; foto archiv D. Forejtové
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Fotbalisté remizovali s Líšní, Ondráček neproměnil penaltu 

Děti jsme nepřihlásili do žádných soutěží, říká předseda tenistů

(dokončení ze str.9)
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Varnsdorf    Fotbalisté Varns- 
dorfu zatím v jarní části sezóny 
čekají na první vítězství.

Ve svém třetím letošním vy-
stoupení, které si díky sněhu na 
varnsdorfském hřišti posunulo o 
týden, remizovali svěřenci Pavla 
Drska s vedoucí Líšní 1:1. „Ve fi-
nále musíme být za ten bod rádi. 
Chtěli jsme samozřejmě vyhrát a 
určitým způsobem se nastartovat 
do dalších bojů. Bohužel se to ne-
povedlo,“ poznamenal Pavel Dr-
sek, kouč Varnsdorfu.

Úvod totiž patřil prvnímu celku 
tabulky. Líšeň šla díky Málkově 
proměněné penaltě do vedení, 
navíc měla další šance. „Po půl 
hodině mohlo být po zápase. Vza-
du jsme nebyli dostatečně důraz-
ní, kluci měli ze soupeře zbytečný 
respekt,“ všiml si Drsek. Po třiceti 
minutách se obraz hry změnil, do-

mácí se dostávali více do hry. „Za-
čali jsme být silnější na míči, kluci 
si více věřili. Chyběly tomu šance,“ 
posteskl si.

Po změně stran už byli domácí 
aktivnější, ve 47. minutě rychle 
vyrovnal Schön. Varnsdorf se pak 
hnal za vítěznou brankou. Nejblí-

že k ní byl v 78. minutě Ondrá-
ček. Domácí záložník ale penaltu 
neproměnil, jeho pokus vychytal 
Veselý. „Věřil jsem, že penaltu pro-
měním. Naneštěstí gólman dobře 
vystihl stranu a penaltu mi chytil. 
Je mi to líto kvůli celému týmu.  
V tu dobu jsme soupeře tlačili 

a byli lepším týmem,“ klopil oči 
smutný hrdina Ondráček.

„Ta penalta samozřejmě mrzí, 
měli jsme tam i další šance. Pro 
oba celky byl ten terén těžký. Hod-
ně to skákalo, přeci jen před týd-
nem nám tady na trávníku ležel 
ještě sníh. Některé střelecké poku-
sy podle toho taky tak dopadly,“ 
pousmál se Drsek.

V sobotu 3. dubna narazili varns- 
dorfští fotbalisté na další tým  
z Moravy. Utkání sehráli s týmem 
Blanska. Následuje velmi nabitý 
dubnový program. V sobotu 10. 
dubna další venkovní zápas, ten-
tokráte na Julisce proti Dukle. Ve 
středu 14. dubna hraje Varnsdorf 
doma, když hostí Chrudim. Ten 
samý týden v neděli jede do Vlaši-
mi, o týden později, tedy 25. dub-
na, přivítá v Kotlině Táborsko.                                 
                   Redakce

Varnsdorf mohl otočit utkání s Líšní, neproměněná penalta ale znamená bod; foto Tomáš Secký

Varnsdorf     Tenisový klub TJ 
Slovan Varnsdorf s netrpělivostí 
čeká na rozhodnutí vlády ohled-
ně rozvolnění v amatérském 
sportu.

Tenis má tu výhodu, že na kur-
tu jsou jenom dva protihráči, do 
akce se tak může ze všech sportů 
vrátit jako jeden první. „Při mini-
málním rozvolnění amatérského 
sportu by mohl být umožněn po-
byt dvou osob na sportovišti, to 
nám na dvouhru stačí. Věřím, že 
situace bude lepší a budeme moct 
začít trénovat děti,“ pevně věří 
Radim Svoboda, předseda teniso-
vého oddílu.

Jaký byl pro tenisový klub vel-
mi nevšední rok 2020?

Loňský rok byl samozřejmě po-
znamenaný epidemiologickými 
opatřeními. Nejdříve se nám při-
bližně o měsíc zkrátila zimní sezó-
na, která normálně trvá do konce 
března. S letní jsme mohli začít 
až v půlce května. Během léta 
bylo uspořádáno několik turnajů 
pro dospělé, v září pak dva pravi-
delné turnaje dotované městem 

Varnsdorf. Prvním byl „Varnsdorf 
Open“ pro dospělé, další pak dět-
ský turnaj „Hledáme nové šampi-
ony“. Od loňského října jsme se na 
kurt už nedostali. 

Pandemie neochabla, máme 
konec března a stále se nespor-
tuje.

Současná opatření vlády bo-
hužel zakazují veškerý organizo-
vaný amatérský sport. Nezbývá  
nám, něž čekat a doufat, že bude 
líp.

Můžete prozradit, jak dlouho 
váš oddíl funguje a kolik má ak-
tuálně členů?

Tenis se ve Varnsdorfu hraje 
minimálně od padesátých let mi-
nulého století. Je možné, že kurty 
byly vybudovány mnohem dříve, 
ale to by musel potvrdit nějaký 
pamětník nebo kronikář. V oddí-
lu je aktuálně 46 dospělých a 31 
dětí. 

Nemůže mít koronavirový rok 
neblahý finanční vliv na váš od-
díl?

Do budoucna by náš oddíl moh-
lo ohrozit případné krácení dota-

cí. Zatím takové zprávy nemám.
Máte v klubu nějaké větší 

talenty, které by zasloužily vy-
zdvihnout?

Mezi mladšími dětmi se zatím 
výraznější talent nerýsuje, ale 
družstvo dorostu hraje obstojně 
na krajské úrovni.

Jaké podpoře se těší tenisový 
klub ve Varnsdorfu?

Podporu máme ze strany TJ 
Slovanu Varnsdorf, který spravuje 
varnsdorfské kurty. Město Varns- 
dorf poskytuje našemu oddílu do-
taci z Koncepce podpory sportu a 
z Dotačního programu podporuje 
dva pravidelné turnaje. Další pod-
pora přichází z řad členů teniso-
vého oddílu ve formě sponzoringu 
vybraných turnajů.

Máte nějaké zajímavé odcho-
vance, kteří by přestoupili do 
větších klubů a hráli tenis na 
vyšší úrovni?

Vyloženě slavný hráč naším klu-
bem zřejmě neprošel, ale z úspěš-
ných hráčů minulosti bych jme-
noval Michala Koreckého nebo 
Romana Hájka.

Jaké akce máte v plánu do 
konce roku 2021?

Vzhledem ke zkušenosti z minu-
lého roku jsme děti nepřihlásili do 
soutěží, kterých se jinak pravidel-
ně účastníme.

Budete pořádat nějaké akce 
ve Varnsdorfu?

Minimálně počítáme s pořádá-
ním již zmíněných turnajů, tedy 
„Varnsdorf Open“ a „Hledáme 
nové šampiony“. Další pravidel-
nou akcí, která zřejmě bude uspo-
řádána, je „Senior lob“.

Jak jste na tom se zázemím?
V zázemí kurtů bychom potře-

bovali zrekonstruovat šatny a spr-
chy. Kurty mají špatné podloží, ale 
taková rekonstrukce je mimo fi-
nanční možnosti TJ Slovan Varns- 
dorf.

Mohli jste koronavirovou pau-
zu využít k lepšení areálu?

Minulý rok na jaře proběhla 
výměna oken a vchodových dveří 
u klubovny v areálu kurtů. Další 
zlepšování areálu závisí na mož-
nostech TJ Slovanu Varnsdorf.

                      Redakce


