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Práce na výstavbě nového sběrného dvora pokračují

Varnsdorf    V Plavecké ulici 
pod areálem technických slu-
žeb pokračuje výstavba nového 
sběrného dvora o rozloze šest ti-
síc metrů čtverečních. Pro město 
jde o další velkou investiční akci 
letošního roku, která vyjde na 
více než 35 milionů korun. Větši-
nu nákladů pokryje dotace.

Město v současné době ne-
disponuje samostatným sběr-
ným dvorem pro vytříděné 
složky komunálního odpadu.  
V areálu technických služeb je 
pouze vyčleněna část pro naklá-
dání s odpady, která je však ne-
vyhovující. I z tohoto důvodu se 
město rozhodlo pro výstavbu no-
vého sběrného dvora, který bude 
navazovat na areál právě technic-
kých služeb.

Se samotnou stavbou moder-
ního sběrného dvora o rozloze 
přes šest tisíc metrů čtverečních 
v Plavecké ulici se začalo koncem 
srpna minulého roku, kdy proběh-
ly nutné výkopové práce. Od té 
doby ale práce výrazně pokročily. 

V první fázi se dokončily hru-
bé terénní úpravy a proběhla 
stabilizace stavebního podloží. 
Dokončila se kanalizace včetně 

retenční nádrže o objemu 90 ku-
bíků. V současné době se začíná 
s navážením a úpravou konstruk- 
čních vrstev. Také probíhají prá-
ce na dalších inženýrských sítích 
a hotové jsou betonářské práce 
na nájezdové rampě. Pokračovat 
se bude výstavbou skladovacích 
boxů a provozních objektů.

U vjezdu do areálu se začalo  
s výstavbou opěrných zdí – tzv. ga-
bionů, které jsou ručně naplněny 
a rovnány lomovým kamenem.

Moderní prostředí
Nový sběrný dvůr bude dis-

ponovat obrovskou nájezdovou 
rampou, ze které bude mož-
né pohodlně vhazovat odpady 
do přistavených kontejnerů dle 
druhu odpadu. Další komfortní 
službou bude mostová digitální  
váha. Ta s velkou přesností zváží 

při příjezdu a odjezdu váhu od-
padu. Město tak dokáže získat 
přesnější data týkající se sepa-
race odpadů. Součástí areálu 
bude také objekt pro uskladnění 
technických prostředků, nebo  
skladovací boxy např. na elektro-
odpad. 

Celý areál bude v konečné fázi 
oplocen a vybaven kamerovým 
systémem. Myslelo se také na ze-
leň. Na zelených plochách bude 
vysázeno 32 kusů stromů a přes 
400 kusů keřů.

Stavební práce by měly být 
dokončeny v září letošního roku. 
Náklady na tuto investiční akci 
jsou více než 35 milionů korun.  
Větší část, 85 % uznatelných ná-
kladů, ale pokryje dotace z Ope-
račního programu Životního pro-
středí.

                                                     Tomáš Secký

V Plavecké ulici ve Varnsdorfu je rušno, práce na výstavbě nového sběrného dvora pokračují; foto Jiří Sucharda
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Zdrogovaný řidič ujížděl policejní hlídce a skončil 
v Mandavě, vyprostit ho museli varnsdorfští hasiči 

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Rumburk   Tragicky moh-
la skončit v sobotu 10. dubna  
v Rumburku honička policie s ři-
dičem, který byl pod vlivem drog, 
navíc měl platný zákaz řízení. 

Muž ujel z čerpací stanice bez 
zaplacení, při následné honičce 
skončil s vozidlem v Mandavě. 
„Řidič Peugeotu ale na opakovaná 
znamení k zastavení nereagoval a 
policistům ujížděl. V ulici Vojtěcha 
Kováře nezvládl řízení a narazil 
do plotu, ale i přes výzvy policis-
tů, aby z auta vystoupil, se opět 
rozjel. Najel na jednoho ze zasa-
hujících policistů, který se jen díky 
rychlé reakci vyhnul střetu, a začal 
opět ujíždět směrem do centra 
města, vlivem vysoké rychlosti ale 
sjel z komunikace a s autem spadl 
do řeky. Po nehodě se opět snažil 
utéct, tentokrát už ho policisté bě-
hem chvilky zadrželi,“ uvedl mluvčí 
policie Daniel Vítek. „Muž se po-
sléze podrobil testu na přítomnost 
omamných a psychotropních látek, 
který byl pozitivní, navíc se ukázalo, 
že má soudem uloženy dva tresty 
spočívající v zákazu řízení motoro-
vých vozidel. Po provedení všech 
nezbytných úkonů byl muž obvi-
něn ze zločinu násilí proti úřední 
osobě, přečinů krádeže, ohrožení 
pod vlivem návykové látky a ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí a 
vykázání. Vyšetřovatel zaslal stát-
nímu zástupci podnět k podání ná-
vrhu na vzetí obviněného do vazby, 
který soudce akceptoval, v případě 
uznání viny mu v krajním případě 

hrozí až šestiletý trest odnětí svo-
body,“ pokračoval Vítek.

K nehodě vyjížděli varnsdorfští 
hasiči. Společně s rumburskými 
kolegy stavěli v Mandavě norné 
stěny proti úniku provozních kapa-
lin a pomocí Unimogu vozidlo vy-
prostili hydraulickou rukou zpět na 
vozovku. Během nehody nedošlo 
ke zraněním ani úniku nebezpeč-
ných látek.

Dopravní nehoda
V pondělí 12. dubna v půl šesté 

ráno vyjela profesionální jednotka 
z Varnsdorfu do ulice Českosloven-
ských letců, kde osobní automobil 
narazil do stromu. Jedna zraněná 
osoba již byla mimo automobil, 
hasiči jí do příjezdu ZZS poskyto-
vali předlékařskou pomoc. Dále 

provedli protipožární opatření a 
uklidili vozovku. Dopravu z hlavní 
ulice odkláněli městští policisté, 
příčinu nehody vyšetřovali doprav-
ní policisté.

Požár komínu
Ve středu 7. dubna vyjížděla 

varnsdorfská profesionální jednot-
ka s dvěma cisternami do Rumbur-
ku. V Zadní ulici byl ohlášen požár 
sazí v komíně.

Planý poplach
Jednotka vyjela v pondělí  

2. dubna do ulice Palackého  
v Rumburku k nahlášenému po-
žáru střechy rodinného domu. Na 
místě však bylo zjištěno, že jde o 
planý poplach. Hasiči se tak vrátili 
zpět na základnu.

Požár v bývalé slévárně
Ve středu 31. března po poledni 

bylo na tísňovou linku hasičů ozná-
meno, že v areálu bývalé slévárny 
v ulici Mladoboleslavská, kde po-
slední dny až týdny probíhá úklid, 
došlo k požáru nepořádku. Hořet 
začaly na hromadu vytříděné pneu- 
matiky, takže hustý černý kouř byl 
vidět z celého města, i když rozsah 
požáru nebyl nijak velký. K události 
vyrazili varnsdorfští profesionální i 
dobrovolní hasiči.

Velitel zásahu rozhodl o hašení 
pěnou, na místo proto vyjely i jed-
notky s pěnou z Dolního Podluží 
a Rumburku (ty ale byly odvolání 
cestou). Po zapěnění požářiště ha-
siči sbalili hadice a odjeli zpět na 
stanici.

                    Tomáš Secký, Hasiči Varnsdorf

25.2.2021 ve 12:35 hod.
Na základě žádosti Policie ČR 

byla vyslána hlídka Městské po-
licie Varnsdorf do ulice Česko-
slovenské mládeže, kde mělo 
dojít k požáru osobního vozidla. 
Na místě bylo zjištěno, že došlo  
k technické závadě na vozidle, 
která zapříčinila zahoření vozi-
dla. Po dohodě s velitelem hasi-
čů usměrňovali strážníci dopravu  
v okolí zásahu až do ukončení 
požáru a odklizení následků z po-
zemní komunikace.

3.3.2021 v 10:20 hod. 
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf se dostavila občanka 
města a odevzdala klíče od osob-
ního vozidla. Při procházce v okolí 
„starého nádraží“ si všimla ote-
vřeného vozidla s klíčky v zapa-
lování. Automobil zamkla a klíče 
jako nález odevzdala na služebně 
městské policie. Lustrací na Ob-
vodním oddělení Policie ČR bylo 
zjištěno, že se nejedná o odcizené 
vozidlo a majitelkou je žena z Dol-
ní Poustevny. Ta byla telefonicky 

kontaktována a sdělila, že vozidlo 
používá její partner k cestám do 
práce, přičemž v současné době 
pracuje ve Varnsdorfu. Příteli 
zavolala a ten si s poděkováním 
klíče na služebně proti podpisu 
převzal.

7.3.2021 ve 13:55 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf se dostavila občanka 
města, která oznámila, že před 
vchodem do jejich domu je již 
druhý den odstaveno nezabez-

pečené jízdní kolo. Vyslaní stráž-
níci městské policie na uvede-
né adrese zajistili starší pánské 
kolo zn. Fischer modré barvy,  
které naložili do služebního vozi-
dla a převezli na služebnu měst-
ské policie. Po sepsání úředního 
záznamu o nálezu věci byla celá 
záležitost předána příslušnému 
odboru Městského úřadu Varns- 
dorf.

                                              Martin Špička

                                velitel městské policie

Hasiči vyjížděli do Rumburku. Z Mandavy vyprošťovali havarovaný vůz; foto miw.cz
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Nepřízeň počasí přesouvá práce na přeložce horkovodní sítě

V Pražské ulici začala rekonstrukce zbylé části chodníku

Děti na Děčínsku se do školních lavic vrátily o týden později,  
hlavním důvodem byl výskyt brazilské mutace koronaviru

Varnsdorf     V souvislosti  
s výstavbou nové mateřské ško-
ly v Západní ulici měla v dubnu 
proběhnout realizace přeložky 
páteřního horkovodu. Nepřízni-
vý vývoj počasí ale práce kom-
plikuje, přeložka se tak přesou-
vá. Náhradní termín zatím není 

stanoven.
Předpověď počasí na konec 

dubna není příznivá, venkov-
ní teploty by neměly překročit 
třináct stupňů. Z tohoto dů-
vodu nedojde k plánovanému 
omezení dodávky tepla a tep-
lé vody. Náhradní termín zatím  

není stanoven. O něm bude 
město s dodavatelem stavby a 
Teplárnou Varnsdorf a.s. znovu  
jednat.

Výstavba nové mateřské školy  
v Západní ulici podléhá podmín-
kám dotačního titulu, kdy je po-
třeba dodržet termín dokončení 

stavby. To je jeden z hlavních 
důvodů, proč je potřeba přelož-
ku horkovodní sítě provést ještě 
v průběhu topné sezóny. Bez ní 
nemohou stavební práce pokra-
čovat.

                                                 Tomáš Secký

Varnsdorf       Děti se do škol  
v okrese Děčín vrátily o týden 
později než ve zbytku republiky.

Odklad otevření základních, 
mateřských a uměleckých škol 
na Děčínsku trval do 18. dubna. 
Důvodem byla špatná epidemic-
ká situace a výskyt dvou přípa-
dů brazilské mutace koronaviru 
ve Varnsdorfu. Radnice i přesto 
myslela na děti rodičů vybraných 
profesí. „Rozhodli jsme se, že bu-
deme i nadále pokračovat v za-
vedeném systému určených škol. 
Pro předškolní děti rodičů vybra-
ných profesí byla v provozu MŠ  
T. G. Masaryka (MŠ Stonožka), 
pro žáky ZŠ Edisonova,“ řekl sta-
rosta města Roland Solloch.

Hygienická stanice původně 
uvažovala také o tom, že pro-
dlouží uzávěru celého okresu Dě-
čín. Tedy, že by lidé i nadále mohli 
jezdit mimo okres pouze za prací 
nebo za lékařem, případně pod-
le dalších výjimek. Tato možnost 
ale nakonec padla. „Původně 
jsme tuto možnost zvažovali, ale 
bylo by nutné postupovat podle 
pandemického zákona, takže by 
se to nepodařilo zavést tak rych-
le, abychom nezavírali něco, co 
se v pondělí již otevře,“ doplnila 
Šimůnková, ředitelka Krajské hy-
gienické stanice Ústeckého kraje.

Výskyt dvou případů brazilské 
mutace koronaviru ve Varnsdor-
fu vyděsil celou republiku. Uklid-
ňující zpráva přišla o pár dní poz-
ději – jednalo se o mutaci, která 
se šířila v Brazílii minulý rok, a 
ne o tu, která nyní děsí celý svět. 
„Máme je vytrasované, ale není 
tam cestovatelská anamnéza. 
Nyní připravujeme prošetřování 
několika hypotetických ohnisek, 
jedná se o pracoviště či firmy, 

které mají buď zahraniční pra-
covníky či čeští jezdí do zahraničí, 
nebo poskytují služby široké ve-
řejnosti,“ řekla pro server iDnes 
Šimůnková.

Hromadné odběry v několika 
místních firmách proběhly mi-
nulý týden. Dobrou zprávou je, 
že neodhalily ani jeden pozitivní 
nález. „Zatím máme vyhodnoce-
ná dvě ohniska s 46 a 53 odbě-
ry. Nejen, že tam nebyla zjiště-

na britská mutace, ale všechny  
testy vyšly negativní,“ uvedla 
pro Deník krajská hygienička Ši-
můnková. Hygienická stanice  
nyní čeká na výsledky ještě ze 
třetího ohniska, odkud čeká na 
vyhodnocení v laboratoři dvacet 
vzorků.

Děti se tak po dlouhé době vrá-
tily do škol v pondělí 19. dubna 
2021.

                                                Tomáš Secký

Hygienici provedli v minulém týdnu několik hromadných odběrů v místních firmách; foto pexels.com

Varnsdorf       V minulém týd-
nu byly zahájeny práce na re-
konstrukci zbylé části chodníku 
v Pražské ulici.

Starý, popraskaný, asfaltový 
povrch padesát metrů dlouhého 
úseku byl odbagrován, následně 
dojde ke zhutnění podloží a po-

kládce zámkové dlažby. „Tento 
úsek bude navazovat na již hoto-
vé části, které se dělaly v předcho-
zích letech,“ řekl starosta města 

Roland Solloch. Stavební práce 
vyjdou na 170 000 korun s DPH a 
provádí je Technické služby města 
Varnsdorf.                         Tomáš Secký
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Jak letos proběhnou zápisy do mateřských škol?

Krajští zastupitelé jednali ve Varnsdorfu o novém kampusu

Varnsdorf    Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy vydalo v souvislosti s mimo-
řádnými opatřeními vlády skr-
ze epidemii Covid-19 opatření  
k organizaci zápisů k předškol-
nímu vzdělávání pro školní rok 
2021/2022. Opatření je platné 
i po ukončení nouzového stavu.

Zápisy budou probíhat bez 
přítomnosti dětí a zákonných zá-
stupců od 2. do 16. května 2021. 

Každému dítěti bude přiděle-
no registrační číslo. Registračním 
číslem uchazeče bude číslo za 
lomítkem rodného čísla + iniciály 
jména (př. 2334JN). 

Dne 28. května 2021 zveřejní 
ředitelky mateřských škol seznam 
přijatých dětí pod „registračním 
číslem“ na webových stránkách 
jednotlivých mateřských škol.

Postup při zápisu k před-
školnímu vzdělávání: Potřebný 
dokument (žádost) je možné si 
stáhnout a vytisknout z webo-
vých stránek mateřských škol 
nebo z webových stránek města 
Varnsdorf, v nutných případech 
vyzvednout v tištěné podobě na 
Městském úřadu Varnsdorf.

Do obálky je nutné vložit ná-
sledující dokumenty s podpisem 
zákonného zástupce: 1)Čitelně 
vyplněnou žádost. 2)Doložení 
řádného očkování dítěte (potvr-
zení přímo na žádosti o očkování 
dítěte nebo potvrzení o očkování 
zaslané lékařem na e-mail rodiče 
(nutné předem domluvit s léka-
řem)). Podmínkou přijetí dítěte 
do mateřské školy je podle § 50 
zákona o ochraně veřejného zdra-
ví splnění povinnosti podrobit se 

stanoveným pravidelným očková-
ním, nebo mít doklad, že je dítě 
proti nákaze imunní nebo se ne-
může očkování podrobit pro trva-
lou kontraindikaci. Tato povinnost 
se netýká dítěte, které plní povin-
né předškolní vzdělávání. 3)Kopii 
rodného listu dítěte. 4)Kopii do-
poručení PPP či SPC – pokud dítě 
bylo již vyšetřeno ve školském 
poradenském zařízení. 5)Ucizinců 
platnost potvrzení o povolení k tr-
valému pobytu (delší než 90 dní).

Všechny písemnosti musí rodi-
če vložit do obálky označené „ZÁ-
PIS DO MŠ“ a doručit ji jedním z 
možných způsobů: 1)Vhozením 
všech požadovaných dokumentů 
do poštovní schránky dané ma-
teřské školy – UPŘEDNOSTŇUJE-
ME. 2)Do datové schránky školy 
(každá škola má svou datovou 
schránku zveřejněnou na svých 

webových stránkách). 3)E-mai-
lem s uznávaným elektronickým 
podpisem (nelze jen poslat pro-
stý e-mail, e-mail naleznete na 
webových stránkách mateřských 
škol). 4) Poštou. 5) V nezbytně 
nutném případě osobním podá-
ním dne 13. května 2021 (v pří-
padě osobního podání zákonným 
zástupcem dítěte je nezbytné 
organizovat příjem žádostí tak, 
aby nedošlo k vyšší koncentraci 
a k vyššímu pohybu osob v pro-
storách školy, proto si zákonný 
zástupce nejpozději dne 12. květ-
na 2021 do 16 hodin telefonicky 
sjedná čas osobního setkání s ře-
ditelkou dané mateřské školy).

Místo trvalého pobytu dítěte 
ověří ředitelka mateřské školy na 
Městském úřadě Varnsdorf, který 
vede evidenci obyvatel.

                   Ředitelky mateřských škol

Varnsdorf      O novém středo-
školském kampusu, který by měl 
vzniknout ve Varnsdorfu, přijeli 
v minulých dnech jednat krajští 
radní a zastupitelé. S konkrét-
ními částmi z připravené studie 
se přijeli tentokrát seznámit 
krajská radní pro oblast školství, 
mládeže a sportu Jindra Zalabá-
ková, zastupitel Marian Čapek a 
předsedkyně Výboru pro výcho-
vu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zdenka Vachková.   

Na místě se zástupci kraje 
obeznámili se stávajícím stavem 
a shodli se na tom, že žáci školy 
si zaslouží studovat a pracovat  
v podmínkách odpovídajícím 21. 
století. Výstavba nového kampusu 
je nejen důležitá pro rozvoj školy, 
ale zásadní měrou přispěje k po-
vznesení kvality poskytovaných 
vzdělávacích služeb v oblasti celé-
ho Šluknovského výběžku. „Pokud 
chceme naše děti připravovat na 
současný trh práce, musíme jim 
k tomu zajistit patřičné podmín-
ky. To znamená kvalitní výuku a 
dobrou vybavenost v budovách 
odpovídajícím 21. století. A právě 

tady vidím rezervy, které je tře-
ba vyplnit. S tím by nám projekt 
středoškolského kampusu mohl 
pomoci,“ řekla radní Jindra Zala-
báková. S tímto souhlasí i před-
sedkyně výboru Zdenka Vachko-
vá: „Přála bych si, abychom naše 
školy mohli posouvat do budouc-
nosti, být o pár kroků napřed se  
vzděláváním příštích generací. 
Doufám, že se Varnsdorf brzy do-

čká moderního vzdělávacího stře-
diska.“

Krajští zastupitelé se dále se-
známili s řešením, které je navr-
hováno pro přesun odborných 
učeben z objektu v ulici Josefa 
Lady, kde doposud žáci vykonávali 
odborné praxe. Nové moderní od-
borné učebny budou vybudovány 
v objektu v Národní ulici a stanou 
se tak nedílnou součástí připravo-

vaného kampusu. Kromě úspo-
ry provozních nákladů přinesou 
nové učebny zlepšení materiál- 
ně technických podmínek výuky 
elektro oborů.

V minulých měsících se se stá-
vajícím stavem seznámil také 
krajský radní pro investice Tomáš 
Rieger. Ten již dříve řekl, že na 
příštím zasedání krajského zastu-
pitelstva navrhne, aby studii za-
stupitelé podpořili a mohla se tak  
vypracovat projektová dokumen-
tace.

Studie proveditelnosti, která 
ke kampusu v minulých měsících 
vznikla, zahrnuje nejen komplet-
ní rekonstrukci vnitřních prostor 
školy a školní kuchyně s jídelnou 
v budově Mariánská 1100, ale i 
výstavbu nového moderního do-
mova mládeže a tolik potřebné 
sportovní haly.  

Náročnost celého projektu 
dokresluje výše prostředků v řá-
dech stovek milionů korun, které 
hodlá zřizovatel školy – Ústecký  
kraj, do varnsdorfské školy inves-
tovat.

                                         Marie Kucerová

Vizualizace plánované výstavby nového kampusu včetně sportovní haly; foto Ústecký kraj



 5

Zprávy8/2021

Mateřská škola v Poštovní ulici slaví 70. výročí
Varnsdorf      K dosažení kmet-

ského věku školce chybí už jen 
kousek, ale i tak je sedm deseti-
letí úctyhodná řádka let. 

Kolik dětí asi v krásné vile na 
Poštovní ulici nasálo první vědo-
mosti a dovednosti pro svůj další 
život? Kolik zaměstnanců se dě-
tem věnovalo? Tolik lidských osu-
dů ke školce nějakým způsobem 
patří. „Všechno, co opravdu potře-
buju znát, jsem se naučil v mateř-
ské školce“, takto vtipně shrnul do 
názvu své knihy spisovatel Robert 
Fulghum, jak důležitá je školka 
pro člověka. 

Ale vila, ve které školka od roku 
1951 sídlí, má dokonce ještě del-
ší historii. Kulatiny měla vloni. 
Letos už to dotáhla na 131 let. 
V letech 1888–1890 si ji nechal 
podle projektu libereckého archi-
tekta Edmunda Trossina postavit 
továrník Gustav Adolf Liebisch. 
Syn Vinzenze Liebische a Fran-
zisky rozené Rungeové, se naro-
dil v roce 1832 ve Floriansdorfu,  
v jedné z vesnic, ze kterých poz-
ději vznikl Varnsdorf. V dětství se 
často stěhoval. Jako čtyřletý už žil 
s rodiči v krásném statku čp. 426  
v Altwarnsdorfu. Dům stojí dodnes  
v ulici Pohraniční stráže. 

Uplynulo sedm let a rodinu 
čekalo další stěhování. Tentokrát  
z Altwarnsdorfu do Neufran-
zenthalu. Gustavova maminka 
Franziska zdědila po svém otci An-
tonu Rungem dům čp. 426, u kte-
rého byla i jedna z Rungeho tová-
ren. Když se Gustav osamostatnil, 
provozoval tu přádelnu bavlny  
s dlouhým názvem k. k. Neufran-
zentaler Strick-und Häckelgarnsa-
brik Gustav Liebisch, která celkem 
slušně prosperovala.

Gustav se oženil s Bertou roze-
nou Wolfovou, se kterou přivedli 
na svět dvě dcery. Starší Hermína 
zemřela v dětském věku. Mladší 
Berta Matylda, která se narodila 
v roce 1861, se provdala za Theo-
dora Paula, který se stal společ-
níkem ve firmě svého tchána. Po 
jeho smrti celý podnik převzal. 
Nový majitel se ale dostal do zá-
važných ekonomických problémů 
a musel celou firmu prodat. 

Přádelnu v roce 1913 koupil 
Rudolf Goldberg, který ji provo-
zoval až do roku 1934, kdy byla 
vymazána z obchodního rejstříku. 
Osudy továrny a vily se rozdělily 

již v roce 1910, kdy vilu odkoupil 
Robert Strache, majitel významné 
varnsdorfské tiskárny, který ji vy-
užíval k vlastnímu bydlení až do 
roku 1945, než byla zestátněna. 

Období mezi léty 1945 až 1951 
je zatemněné. Nevíme, co se 
tehdy s vilou přesně dělo, ale od 
začátku roku 1951 zde probíhala 
adaptace pro účely fungování 3. 
mateřské školky ve Varnsdorfu. Ta 
do té doby sídlila v jiné zajímavé 
vile na Masarykově ulici čp. 2093.  

Provoz školky s jedním odděle-
ním byl zahájen 6. prosince 1951. 
Na ředitelské místo usedla učitel-
ka Anna Matesová, kromě ní zde 
pracovaly ještě pěstounka Julie 
Jirková a školnice Eliška Švejdová. 
Již následujícího roku přibylo dru-
hé oddělení a novou ředitelkou se 
stala učitelka Hedvika Machačo-
vá. Podle kroniky školky byly první 
roky jejího fungování poměrně 
dramatické. Často se měnil perso-
nál a nestálé bylo i obsazení postu 
ředitelky. Druhé oddělení muselo 
být kvůli nedostatku dětí zrušeno 
již ve školním roce 1953/1954 a 
znovu bylo obnoveno ve školním 
roce 1956/1957. Školce se ne-
vyhnuly ani časté výskyty epide-
mických onemocnění jako černý 
kašel, spála, spalničky, zarděnky, 
žloutenka či plané neštovice.  

V roce 1957 došlo k opravdu 
významné události. Stejně jako  
v jiných místech republiky byly 
zde děti poprvé očkovány pro-
ti obrně. Očkování pokračovalo 
i v následujících letech. V zim-
ních měsících se posilovala imu-
nita rybím tukem a vitamínem C.  
V sedmdesátých letech se začaly 
podávat dětem fluoridové tab-
letky, které měly zabránit vzniku 
zubního kazu. V této době se také 
chodilo pravidelně dvakrát za rok 
na prohlídky k lékaři a zubaři. 

V roce 1959 se starší děti účast-
nily místní i okresní Spartakiády  
v Rumburku. Také ve školním roce 
1974/1975 děti cvičily v okresním 
kole Spartakiády, které se ale ko-
nalo v Děčíně.

Ve školním roce 1969/1970 se 
začalo s budováním ústředního 
topení, uvedeným do provozu  
v následujícím školním roce. Začá-
tek školního roku 1972/1973 byl 
až do listopadu poznamenán do-
končováním celkové rekonstrukce 
elektroinstalace. V provozu moh-
la být pouze třída v přízemí. Ve 
školním roce 1973/1974 byla také 
provedena generální oprava stře-
chy a fasády, při které došlo zřej-
mě k odstranění sousoší z arkýře 
na hlavním průčelí vily. 

Ve školním roce 1978/1979 

proběhla reorganizace školky. 
Vzniklo pouze jedno oddělení a 
od listopadu mělo fungovat dru-
hé speciální vyrovnávací oddělení 
pro děti s vadou řeči. Kvůli ne-
dostatku pracovních sil oddělení 
nevzniklo, takže ve školce bylo 
pouze 30 dětí. V zimě roku 1978 
přestal ve školce fungovat plyno-
vý kotel, takže došlo k přestěho-
vaní provozu do nově otevřené 
17. mateřské školy. Během jara 
byl instalován kotel nový a byly 
doplněny radiátory. Ve školním 
roce 1979/1980 se děti vrátily do 
své školky. V listopadu 1981 se 
podařilo otevřít druhé speciální 
oddělení, zaměřené na děti s lo-
gopedickými vadami, které pak 
fungovalo nepřetržitě i v následu-
jících letech.

Velký zlom přišel s listopadovou 
revolucí v roce 1989, která zru-
šila normalizační postupy, důraz 
na politická školení a politickou 
indoktrinaci dětí od předškolní-
ho věku. Personál školky reago-
val velmi rychle, jak je jasné i ze 
zápisu v kronice ze školního roku 
1989/1990. „Změnou politické 
situace po 17. listopadu 1989 
nastalo uvolnění ve výchovně 
vzdělávací práci školky. Učitelky si 
prosadily uvolnění režimu – zvý... 

Mateřskou školou v Poštovní ulici prošlo téměř 3 tisíce dětí; foto Muzeum Varnsdorf

(pokračování str. 6)
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Koronavirus i nadále ovlivňuje pořádání kulturních akcí 

Mateřská škola v Poštovní ulici slaví 70. výročí

Komunitní zahrada Varnsdorf: S jarem přichází práce...

Varnsdorf    V loňském roce 
byly postupně zrušeny všech-
ny větší kulturní akce. Kvůli 
nařízeným opatřením ohledně 
omezení počtů návštěvníků na 
hromadných akcích se nekonalo 
pálení čarodějnic, městské slav-
nosti, svatomartinský průvod.  
V letošním roce byl zrušen i ma-
sopust, další akce jsou na tom 
podobně.

Protože situace je i nadále po-
měrně nevyzpytatelná, rozhodli 
se organizátoři, že ani v letošním 
roce neproběhne tradiční a ve-
řejnosti oblíbené pálení čaroděj-
nic. „Jedná se o natolik masovou 
akci, kterou navštíví tisíce lidí, 
že opravdu není možné ji letos 
uskutečnit. Pro nás organizáto-
ry je to smutné, ale věříme, že 

se příští rok konečně dočkáme,“ 
říká ředitel městského divadla 
Martin Musílek, který má organi-
zace kulturních akcí ve městě na 
starost. Nezbývá tedy nic jiného  
než si poslední dubnovou noc 
symbolicky oslavit v rodinném 
prostředí.

Při této akci také Dům dětí a 
mládeže Varnsdorf připravoval 
soutěže pro děti v podobě Čaro-
dějnického parku. Chystá se tedy 
letos pro děti nějaký náhradní 
program? „Ano, právě probíhá 
tematická čarodějnická hra, která 
potrvá do začátku května. Naši 
příznivci se veškeré podrobnosti 
dozví na facebookových a webo-
vých stránkách Domu dětí a mlá-
deže Varnsdorf,“ sděluje ředitelka 
Domu dětí a mládeže Varnsdorf 

Marcela Louková.
Na konec měsíce května je  

v plánu další lidmi oblíbená akce 
– Noc kostelů. Ve Varnsdorfu se 
letos plánuje veřejnosti otevřít 
Červený kostel a kostel sv. Karla 
Boromejského (známý jako „bez 
věže“). Zeptali jsme se organizá-
torů, v jaké podobě zatím předpo-
kládají, že by mohla Noc kostelů 
proběhnout. „V Červeném kostele 
neplánujeme velký kulturní pro-
gram, jelikož dopředu nevíme, 
jaká omezení pro počty shromaž-
ďování lidí uvnitř budou v té době 
platit. Pokud to bude možné, rádi 
bychom kostel otevřeli alespoň  
k prohlídce. Co ale mohu prozra-
dit je, že připravujeme pro příz-
nivce této unikátní stavby překva-
pení. Chystáme film o Červeném 

Varnsdorf    Jaro je dle kalen-
dáře v plném proudu, ale realita 
spíše připomíná hodně pestré 
aprílové počasí. I přesto práce 
na komunitní zahradě začíná na-
bírat na obrátkách. Na podrob-
nosti jsme se zeptali Kláry Luka-
čovičové.

Pozemek je na bývalých škol-
ních zahradách nedaleko ná-
městí. Cílem je, aby v budoucnu 
sloužil jako místo pro ty, kteří 
nemají kde realizovat své pěsti-
telské sny. Zároveň zahrada může 
být využita na další aktivity a akce 
typu cvičení jógy, pikniky, kurzy, 
workshopy, jarmarky a další. „Tyto 
prostory jsme převzali ve velmi 
zanedbaném stavu. Bohužel kvůli 
koronaviru jsme zatím stihli udě-
lat jen základní práce. Minulý rok  

v létě jsme díky zapůjčeným ovcím 
nechali vypást trávu, částečně 
jsme vysekali nálety. Na podzim 
pak proběhl Vegetariánský piknik  
s hojnou účastí. Proběhla sklizeň 
jablek a moštování. Vyrobili jsme 
kompostéry. Zamulčovali jsme 
kousek půdy na budoucí záhony.  
V rámci spolupráce s městem 
Varnsdorf proběhlo sázení ovoc-
ných stromů za hřbitovem. Usku-
tečnil se Swap oblečení v prosto-
rách divadla.“

Přes zimu a začátek jara se 
bohužel plánované práce a akce 
musely zrušit. Neproběhl tak řez 
stromů, ani stavění budek a kr-
mítek pro ptáky. „Teď na jaře už 
ale zase pomalu začínáme na 
zvelebení zahrady pracovat. Pro-
řezáváme stromy, vysekáváme 

další nálety a připravujeme si jed-
notlivé záhony na pěstování. Do 
budoucna počítáme s nějakými 
společnými záhony a komunitním 
chovem slepic,“ vysvětluje Klára 
Lukačovičová.

Jsou v plánu i další akce jako 
například den otevřených dve-
ří, workshop kosení, zakládání 
záhonů nebo třeba kurz jedlých 
planých rostlin. Prozatím nejbližší 
akcí je „Plant swap“, což je vlast-
ně burza rostlin. „Můžete přinést 
sazenice, semena, řízky, ať už 
zahradních, či pokojových rost-
lin, zeleniny. Donesete, co vám 
přebývá a odnesete si, co byste 
rádi sami pěstovali. Akce by měla 
proběhnout v prostorách komu-
nitní zahrady 15. května od 13:30 
hodin.“

Komunitní zahrada hledá další 
zájemce o komunitní pěstování. 
„Pokud toužíš stát se zahradní-
kem, prahneš po svém záhonku, 
nemáš vlastní zahrádku, nebo 
ti už balkon k pěstování nestačí, 
chceš své děti vrátit do přírody a 
naučit je, odkud pochází jejich jíd-
lo. Chceš experimentovat a doma 
pro tebe nemají pochopení. Máš 
nápady, jak zlepšit komunitní ži-
vot ve Varnsdorfu? Buď u zrodu 
naší komunitní zahrady! Stačí 
jen se nadechnout, odvážit se a 
stát se komunitním zahradníkem. 
Jestli chceš vědět více, kontaktuj 
nás na Facebooku (Komunitní za-
hrada Varnsdorf), nebo napiš na 
email klarajanatova@centrum.cz,“ 
dodala Lukačovičová.

                                       Barbora Hájková

kostele. Zatím nebudu nic bližšího 
prozrazovat. Možná jen to, že pre-
miéra bude právě na Noc kostelů 
a film bude dostupný ke zhlédnutí 
všem zdarma,“ prozradil nadšeně 
Musílek.

A v jakém režimu proběhne 
Noc kostelů v kostele sv. Karla Bo-
romejského? Podrobnosti jsme 
zjišťovali u Aleny Převorové. „Ob-
dobně jako v Červeném kostele i 
my jsme zvědaví, v jakém rozsa-
hu bude reálné akci uspořádat.  
Rádi bychom kostel otevřeli veřej-
nosti, nabídli komentovanou pro-
hlídku a také výstavu fotografií  
z historie kostela, ale vše přizpů-
sobíme aktuální situaci. Určitě se 
zájemci vše včas dozví na sociál-
ních sítích a stránkách farnosti 
Varnsdorf.“                 Barbora Hájková

...hodnění více času pro hry, ústup 
od dvou zaměstnání, čímž se celý 
výchovný proces zklidnil.“ V ná-
sledujícím školním roce se škol-
ka snažila zažít si nové postupy 
práce s dětmi, jejichž leitmoti-
vem byl přechod od kolektivního  
k individuálnímu přístupu. Dejme 
znovu prostor kronice: „Učitelky 

měly za úkol změnit styl práce, 
vyvarovat se poškolšťování, pře-
těžování, přílišné organizovanosti,  
přizpůsobovat práci do formy 
rodinného života ve skupině 
nestejně starých dětí. Byl to rok 
hledání nových forem, poněvadž  
učitelky zvyklé pracovat organizo-
vaně s celou skupinou, v níž stále 

vystupoval do popředí celý kolek-
tiv, ne jedinec, se těžce přizpůso-
bovaly.“

Velké rekonstrukce se dočkala 
školka v roce 2015, při které jí 
byla vrácena důstojná podoba, 
bohužel už bez krásného sousoší 
na hlavním průčelí. V posledních 
dvou školních letech se školka, 

tak jako všechna školská zařízení 
u nás i ve světě, potýká s epidemií 
virového onemocnění COVID-19. 
I přesto doufáme, že se podaří 
uspořádat důstojné a příjemné 
oslavy 70. výročí školky. Vždyť jí 
prošlo již téměř 3 000 dětí, a to 
už je něco. 

                                            Josef Rybánský

(dokončení ze str. 5)
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Varnsdorf
na sociálních sítích

Facebook: Město Varnsdorf
Twitter: Město Varnsdorf

YouTube: Město Varnsdorf
Instagram: Město Varnsdorf

Inzerce, zprávy

Patrik Baranovič

+420 736 141 444

Lucie Krolopová

+420 603 946 060

www.bk-autoskola.cz
registruj se i on-line

Na Mašíňáku proběhl Válečnický sprint

Varnsdorf       Je to pár týdnů, co 
varnsdorfští basketbalisté spo-
lečně s BK ARMEX Děčín a dalšími 
spřátelenými kluby odstartovali 
soutěž nesoucí název „Válečnický 
sprint“. Každý zapojený klub zvo-
lil svou trasu. Tak jako se v Děčí-
ně běhalo na Kvádrberk, u nás 
ve Varnsdorfu se běhalo více po 
rovině okolo známého rybníku 
Mašíňák neboli „Ria“.

Soutěž byla otevřená pro veřej-
nost, zúčastnit se mohl kdokoliv. 
Úkolem bylo zaběhnout danou 
trasu, změřit si čas pomocí apli-
kace v telefonu a výsledky spolu 
s fotografií poslat e-mailem, nebo 
přes sociální sítě organizátorům. 
Během prvních dnů soutěže se 
příliš nevydařilo počasí, a tak se 
do výzvy zapojilo opravdu jen pár 
nadšenců. Jak se ale začalo otep-
lovat, rapidně se zvyšoval i počet 
účastníků, který se nakonec za-
stavil na celkem solidním čísle 91,  
z čehož bylo zapojeno úžasných 54 
dětí! „Musíme uznat, že jste spo-
lečně překonali naše očekávání a 
velmi si vážíme všech, kteří se do 
naší soutěže o zajímavé ceny od 
Basket Varnsdorf a Pivovaru Ko-
cour zapojili. V této soutěži mohl 
vyhrát každý, protože opravdu 
nezáleželo, kdo byl nejrychlejší. 

Výherci se spravedlivě losovali za 
pomocí basketbalových symbolů  
z dílny našeho programátora,“ 
říkají organizátoři.  Z kategorie 
do 18 let byli vylosováni Štěpán-
ka Beranová, Jakub Syrový a Filip 
Ziesemann, z kategorie dospělých 
pak Jana Bubnová, Jarka Novotná 
a Jiří Voráček. 

Ale i přesto si můžeme ukázat, 
kdo kolo kolem Mašíňáku, měřící 
necelý 1,5 km, zaběhl nejrychleji. 
V prvních dnech soutěže poslal 
svůj čas Lukáš Krejčí, který nako-
nec i jako jediný účastník stlačil 
svůj čas pod pět minut, na neu-
věřitelných 4:52. Z nabité dětské 
kategorie nejlepší čas poslal Jan 
Jeřábek, který shodou okolností 
nyní hají barvy děčínských Váleční-
ků v týmu U15, a náš sprint zaběhl 
za 5:35.

Není důležité vyhrát, ale zúčast-
nit se, proto se všichni závodníci 
mohli přihlásit o odměnu od Pi-
vovaru Kocour a Basket Varnsdorf. 
Každý účastník sprintu je také au-
tomaticky zařazen do slosování 
pořadatelského klubu soutěže BK 
ARMEX Děčín. Organizátoři děkují 
za účast v soutěži, gratulují vítě-
zům varnsdorfského kola a přejí 
hodně štěstí v děčínském losování.

            Vojtěch Lehroch, Barbora Hájková

První výherci si převzali své ceny; foto Basket Varnsdorf
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VZPOMÍNKA

Dne 18. dubna 
vzpomínáme ne-
dožité 75. naroze-
niny a 22. dubna  
5. výročí úmrtí pana  
Gerharda Čermáka. 

Vzpomeňte s námi. Manželka Věra a 
děti s rodinami.

Dne 16. dub-
na oslavila paní  
Božena Hovorková  
85. narozeniny. 
Hodně štěstí a pev-
né zdraví do dalších 

let přejí dcery Dana a Jana s rodina-
mi a švagrová Marie s rodinou.

Dne 25. dubna 
oslaví pan Jan Be-
lančík 70. naroze-
niny. Hodně zdraví, 
energie, lásky a op-
timismu přeje man-

želka Slávka, dcera Žaneta s Jardou a 
vnoučata Jonáš, Jára a Barča.

Dne 20. dubna 
oslavil své životní 
jubileum 80 let pan 
učitel Mgr. Petr 
Louka. Do dalších 
let mu celá rodina 

přeje hodně zdraví, pohody a rados-
ti!

Dne 22. dubna to 
budou již 4 roky, kdy 
navždy odešel pan  
Bedřich Hovorka.  
S láskou stále vzpo-
mínají manželka Bo-

žena, dcery Dana a Jana s rodinami a 
sestra Marie s rodinou.

Stálou vzpomínku na naše rodiče 
Ingrid a Josefa Jančekovi věnují 
děti Josef, Jan a Dagmar. Kdo jste je 
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 26. dubna 
uplyne 1 rok od 
úmrtí Izoldy Já-
chymstálové. S bo-
lestí v srdci vzpomí-
nají vnučky Irenka  

s rodinou, Lucka s rodinou, přítel Jan 
Vaněk a ostatní příbuzní a známí. 

Navždy utichlo srdce,
zůstal jen smutek a žal,
ve vzpomínkách však
milý člověk bude žít dál.

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

24.04. - 25.04.2021  
MUDr. Milič Lukáš   
Anenská 385/2, Děčín I  
Tel. 412 511 482

01.05. - 02.05.2021  
MUDr. Škařupová Hana  
Teplická 1850/60A, Děčín  
Tel. 412 531 330

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821,  

hledá učitele německého jazyka.  

Nástup od 1. 9. 2021. 

Bližší informace u ředitelky školy 

(info@zsedisonova.cz, 724 170 829).

Sčítání: Oznámení o distribuci listinného 
formuláře a pokračujícím online sčítání

Neznámý pachatel se vloupal do chatky

Varnsdorf    Sčítání 2021 se od 
17. dubna dostalo do své druhé 
fáze, kdy sčítací komisaři začali 
roznášet lidem listinné sčíta-
cí formuláře. Stále ale platí, že 
se lze z pohodlí domova, a tedy 
bez kontaktu s kýmkoliv dalším 
sečíst i online prostřednictvím 
elektronického formuláře.

Sčítání 2021, které začalo v so-
botu 27. března a skončí v úterý 
11. května 2021, je primárně na-
vržené jako online, tedy bez nut-
nosti kontaktu s dalšími osoba-
mi. Kvůli nepříznivé pandemické 
situaci se Český statistický úřad 
rozhodl, že možnost sečíst se přes 
počítač nebo z mobilního telefonu 
ponechá po celou dobu sčítání, 
tedy až do 11. května. Vzhledem  
k původně neplánovanému 
souběhu online a terénnímu sbě-
ru se může stát, že oznámení o 
distribuci obdrží i ti, kteří se už se-
četli online. Za to se omlouváme.

„I v průběhu terénního došet-
ření se tedy budeme moci stále 
rozhodnout, kterou variantu se-
čtení využijeme. Zda přes papíro-
vý formulář, nebo přes internet. 
To se pochopitelně týká těch, kteří 
sčítací formulář ještě nevyplni-
li,“ říká Jolana Voldánová, tisková 
mluvčí projektu Sčítání 2021. Od 

Varnsdorf      Policisté pátrají po 
neznámém pachateli, který se ve 
Varnsdorfu vloupal do rekreační 
chatky v zahrádkářské kolonii. 

Odnesl si nástěnné hodiny a 
množství nářadí, celková škoda 

soboty 17. dubna bude tedy stá-
le možnost sečíst se buď online, 
nebo vyplnit listinný formulář, 
který budou v předem oznáme-
ných termínech roznášet sčítací 
komisaři. Tuto službu zajišťuje 
Česká pošta.

„Oznámení s konkrétním termí-
nem, kdy sčítací komisař přinese 
listinný formulář, bude vyvěšeno 
na vstupních dveřích objektu, 
případně vhozeno do schránky, 
je-li umístěna zvenčí. Pokud re-
spondenta komisař poprvé neza-
stihne, přijde podruhé v náhrad-
ním termínu. I ten bude dopředu 
oznámen,“ vysvětluje Matyáš Vi-
tík, tiskový mluvčí České pošty.

Formulář spolu s odpovědní 
obálkou si můžou lidé také vy-
zvednout sami od 17. dubna do 
11. května na kterémkoliv kon-
taktním místě sčítání. Kontaktní 
místa se nacházejí na vybraných 
pobočkách České pošty a kraj-
ských správách Českého statistic-
kého úřadu. Adresy kontaktních 
míst zjistí respondenti na adrese 
scitani.cz/kontaktnimisto, na in-
folince 274 056 789, na linkách 
Kontaktního centra 253 253 683 
nebo 840 30 40 50 či na úředních 
deskách obecních úřadů.

                                            Tisková zpráva

byla vyčíslena na téměř dvacet 
tisíc korun. V případě dopadení 
bude lapka čelit trestnímu stíhá-
ní pro přečin krádeže a hrozbě až 
dvouletého vězení.

                                   por. Bc. Daniel Vítek
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Miroslav Samoel: Šest let ve Varnsdorfu? Hezké vzpomínky

Siláci přišli o Evropu. Čekali jsme lepší vývoj, říká Pianka

Varnsdorf     Letos v létě to 
bude rok, co ve fotbalovém 
Varnsdorfu skončil brankář Mi-
roslav Samoel. Pro mnohé to 
bylo překvapení. Samoel ale ne-
zahálí, fotbalově zakotvil v libe-
reckém Slovanu. 

Jako trenér brankářů vede A-
tým žen a kategorie U14 i U15 
v akademii. Navíc si založil spo-
lečnost a začal dělat kuchyně a 
nábytek na míru.  Ve Varnsdorfu 
působil šest let.

Míro, jak vzpomínáte na vaše 
varnsdorfské angažmá?

Na Varnsdorf mám hezké 
vzpomínky. Když jsem se vrátil  
z Německa, tak jsme hned v prv-
ní sezóně zažili postup do první 
ligy. Nakonec z toho ale sešlo. Pro 
všechny z nás to bylo zklamání, 
já osobně jsem si chtěl v nejvyšší 
soutěži připsat nějaký start.  Vzpo-
mínám na dobrou partu, na to že 
mě naučili pít pivo. Zažili jsme 
hezké akce, chybí mi vyhecované 
„baga“ a prostě ta atmosféra. 

Konec ve Varnsdorfu ale ne-
byl zrovna z kategorie ideálních, 
viďte?

Myslíte fakt, že jsem se to dozvě-
děl po telefonu? Po šesti letech? 
I když domluva před dovolenou 
byla jiná? Ten konec bych si, jako 
většina, představoval jinak. Vždyc-
ky to prostě nedopadne ideál- 

ně. Před pár lety jsme se s panem 
Gabrielem bavili o určité budouc-
nosti, nějaká vize tam byla. 

Prozradíte, o co přesně šlo?
Mám vysokou školu a trenér-

skou UEFA A licenci. Chtěl jsem 
propojit práci s fotbalem ve Varns- 
dorfu. Sešel jsem se s panem Rý-
dlem starším a chtěl pracovat  
v TOSu, abych propojil našeho 
hlavního sponzora s klubem. Chtěl 
jsem, aby lidé viděli, že všichni 
fotbalisté nejsou nevzdělání. Cí-
lem bylo vytvořit lepší klubové 
PR pro lepší shánění financí. Pan 
Rýdl z toho byl nadšený, pak měl 
bohužel zdravotní problémy a  
s panem Gabrielem jsme to nedo-
táhli. Musel jsem tedy začít tvořit 
něco jiného, co by mi generovalo 
nějaké peníze. Založil jsem si pro-
to společnost NaReI, s.r.o. a začal 
dělat kuchyně a nábytek na míru 
od Míry (smích).

Ve Varnsdorfu jsou teď hod-
ně mladí brankáři. Nechybí vám 
tam někdo zkušenější?

Jsou tam mladší golmani. Ve 
fotbale ale platí jedno pravidlo – 
buď na to máš, nebo ne. Co jsem 
viděl, tak podle výsledků a výkonů 
se jim docela daří. Vždy je dobré, 
když máte zkušenějšího brankáře, 
který by těm mladším pomáhal. 
Od toho tam ale mají Prciho (Ra-
dek Porcal – trenér brankářů), aby 

jim pomohl. Jak po psychické, tak 
po fyzické stránce. V bráně už je 
to jenom na nich.

Můžete stručně zavzpomínat 
na svou aktivní kariéru?

Prošel jsem mládeží Liberce, byl 
jsem v mládežnických výběrech a 
reprezentacích do U19. Přestoupil 
jsem do Slavie, přišla nějaká zra-
nění. Následně jsem sbíral zkuše-
nosti ve třetí lize a snažil se dostat 
výš. Situace byla ale komplikova-
ná. Když už jsem se dostal do dru-
hé ligy, tak jsem zase byl půl roku 
bez peněz. Vydal jsem se proto do 
Německa. Tam se mi moc líbilo, 
zažili jsme nějaké postupy a osla-
vy na Mallorce. Dostali jsme se 
do finále poháru přes Lipsko, kde 
jsme bohužel prohráli s Chemni-
tzer FC v prodloužení 3:2. Přesto 
to byly silné zážitky. Pak následo-
valo šest let ve Varnsdorfu. To je 
všechno.

Nechybí vám chytání?
Chytání mi chybí, ale v této 

době si zachytám pouze na trénin-
ku s holkami. Uvidíme, až dojde  
k nějakému rozvolnění a zahájení 
nějakých soutěží. 

Kam byste se osobně chtěl po-
sunout?

Úplně jsem nepřemýšlel, kam 
bych se chtěl vyprofilovat. Skončil 
jsem nedávno, čímž se mi uvolnil 
určitý časový prostor. Vyplňuji ho 

prací – trénováním, ale také ro-
dinou. Můžeme teď se ženou a 
dvěma dětmi, které působí rovněž  
v akademii Slovanu, trávit víc času 
spolu. Neženu se do nějakých ča-
sově náročnějších pozic. V nej-
bližší době bych si chtěl dodělat 
UEFA A brankářskou licenci, UEFA 
A licenci už mám. Až děti malinko 
povyrostou a budou soběstačněj-
ší, pak budu přemýšlet nad tím, 
jestli jsou pro mě aktuální pozice 
uspokojující, nebo bych se chtěl 
posunout dál.

Vedete děti ke gólmanství? 
Hádám, že předpoklady po vás 
zdědily.

Dceři je deset a začíná s fotba-
lem až teď. Způsobila to možná i 
doba. Ostatní koníčky jako gym-
nastika jí nefungují a viděla, že 
my alespoň částečně jedeme dál. 
Začala chodit na fotbal, chytlo jí 
to a vydržela. Nemyslím každo-
pádně, že by chtěla jít chytat. To 
asi ne. Ben, který je v U7, to má 
naopak. Jak chodil na zápasy, kdy 
jsem ještě hrával, odkoukal to a 
je z brankářství nadšený. Nechci 
ho jako trenér profilovat v takto 
nízkém věku, přijde to později. Ale 
chytání ho baví a občas si udělá-
me doma na zahradě gólmanské 
tréninky. Zavání to tím, že by chtěl 
v mé stopě pokračovat, ale je ješ-
tě brzy. Má čas.                    Redakce

Varnsdorf     Oddíl silového 
trojboje marně vyhlíží rozvolně-
ní, které by pustilo amatérské 
sportovce zpátky k jejich milova-
nému koníčku. 

Bohužel, ani v polovině dubna 
se nic nezměnilo. Pandemie ko-
ronaviru sice opadá, sportovat se 
může maximálně ve dvou lidech.

Jak to vypadá s rokem 2021. 
Máte vyhlášené nějaké soutěže?

Ačkoliv jsem se domníval, že se 
epidemiologická situace rychleji 
uklidní, očekával jsem, že by prv-
ní soutěže mohly být vyhlášené již  
v létě. Bohužel se tak nestalo. Tak-
že se nám zrušilo plánované mist-
rovství Evropy, které se letos mělo 

konat ve skotském Glasgow. Přes-
to předpokládám, že alespoň ně-
jaká podzimní soutěž nám vyjde.

Můžete prozradit, jak aktuál-
ně funguje klub OST Varnsdorf?

Klub samozřejmě funguje. Tedy 
spíš existuje, na jeho plánech se 
nic nemění. Každopádně tak, jako 
většina sportovců a klubů v Česku, 
i náš klub přišel o rok aktivního 
soutěžení, ale také o celou řadu 
společných tréninků. Registrace 
pro rok 2021 máme zaplacené. 

Sledujete aktuální dění?  
V pondělí 12. dubna se začalo 
trochu rozvolňovat, zmatky ko-
lem sportování byly neskutečné. 

Sledujeme dění velice bedlivě. 

Je to nekonečné. Upřímně, rozvol-
nění díky posledním zkušenostem 
nemusí ještě znamenat, že půjde 
o stav trvalý. Trénink venku je jistě 
pro celou řadu lidí fajn, je to jistě 
výborná věc. Pro silový trojboj to 
je ale opravdu nedostatečná pří-
prava. Kdyby byl povolen určitý li-
mit lidí, tak by nám vnitřní přípra-
va jistě pomohla. Muselo by se ale 
jednat o trvalý stav. Připravovat 
se týdny a měsíce s tím, že přijde 
další zákaz, je docela demotivují-
cí. Nehledě na to, že než jsem stihl 
na tuto otázku odpovědět, bylo 
jasné, že si na to sportovní rozvol-
nění musíme ještě počkat. 

Příprava silových trojbojařů se 

odehrává hlavně v posilovnách. 
Jak se vaši závodníci udržují  
v kondici? 

Někteří využívají domácí pří-
pravu, ale každý nemá ideální 
možnost na podobný typ přípra-
vy. Ale jsou i tací, kteří vyčkávají 
na rozvolnění a do tréninkové pří-
pravy se pustí, až k tomu budou 
plnohodnotné podmínky. Tímto 
jednoznačně dochází ke snížení 
sportovních výkonů, protože na 
soutěž se nedá připravit za týden. 
Jde o dlouhodobější přípravu a 
následkem současné situace jde 
o negativní dopad na potřebné 
výkony. 

(pokračování na str. 10)
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Skvěle! Na Julisce tři body vystřelil Martin Kouřil

Siláci přišli o Evropu. Čekali jsme lepší vývoj, říká Pianka
(dokončení ze str. 9)

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 80

Varnsdorf   Fotbalisté Varns- 
dorfu poprvé v roce 2021 ochut-
nali druholigovou výhru. Parta 
okolo trenéra Pavla Drska loupila 
na Julisce, když porazila pražskou 
Duklu 2:1. 

Severočeši ale týden předtím 
neuspěli na hřišti nováčka z Blan-
ska, kde prohráli 0:2. „Zápas jsme 
nezvládli. Hrálo se na těžkém teré-
nu, soupeř nás předčil v agresivitě. 
Podle mě to byl remízový zápas, 
bohužel jsme dvakrát inkasovali po 
standardních situacích,“ řekl Drsek.

Cesta k první varnsdorfské výhře 
v jarní části sezóny vedla na Julis-
ce přes standardní situace. Hosty, 
kterým chyběli vykartovaní obránci 
Zbrožek s Hasilem, dostal do vedení 
ve 14. minutě stoper Kouřil. Vytáh-
lý obránce se prosadil po přímém 
kopu, míči v cestě do branky po-
mohla teč domácího Doumbii ve 
zdi. Ve 28. minutě ten samý hráč 
proměnil pokutový kop po faulu na 
velmi agilního Kocourka.

„Seděl nám styl Dukly, která je 
specifická v tom, že chce hrát špa-
nělský fotbal. V prvním poločase 
jsme byli kvalitní na míči a dokázali 
domácí rozpřihrávat. Díky tomu si 
kluci odpočinuli na balonu a dostá-
vali se do slibných situací. Branky 
sice padly ze standardních situací, 
vedla k tomu ale naše dobrá kombi-
nační hra,“ pochvaloval si první půli 

Měli jste nějaké možnosti zve-
lebit po dobu covidové pauzy 
vaše zázemí?

Zatím marně vyhlížíme obdo-
bí, kdy se vše vrátí do původních 
kolejí. Zázemí bylo vybudované 
nadčasově a vzhledem k zákazu 
fitnesscenter nedošlo k dalšímu 
rozvoji. 

Může mít koronavirové obdo-
bí vliv na finanční chod klubu? 

Domníváme se, že finanční vý-
padek našemu klubu nehrozí. Díky 
městu Varnsdorf máme každoroč-
ně velkou podporu, které si váží-

me. Nicméně o dotaci si náš oddíl 
ještě nezažádal, protože konkrétní 
výdaje nelze naplánovat vzhle-
dem k situaci nejen u nás, ale  
v celém světě.

Je možné, že ten, kdo bude 
chtít sportovat, bude muset 
podstoupit pravidelné testování, 
nebo očkování. 

Je možné, že bude například za-
veden covidpass. Není vyloučeno, 
že na některé první soutěže bu-
dou například vyžadované testy. 
Já osobně nemám problém s tes-
tem, ale ani s očkováním. V tomto 

ohledu ale nejsme v klubu jednot-
ní. Máme členy, kteří toto z jistého 
přesvědčení odmítnou. 

Jak vy osobně zvládáte období 
plné zákazů, opatření a omezo-
vání pohybu?

Je to zvláštní a do jisté míry ex-
trémní období. Snažím se věřit, 
že veškerá omezení a zákazy mají 
svůj smysl. Někdy je to ale oprav-
du těžké. Nemoc jsem prodělal, 
průběh bych hodnotil jako střed-
ní. Opravdu mohu potvrdit, že o 
chřipku nejde. Svým způsobem 
jsem si sice odpočinul od činek, 

ale ten zdravý pohyb prostě chybí. 
Nebojíte se, že se vám díky 

koronaviru zmenší vaše členská 
základna?

Členská základna zůstala naštěs-
tí beze změn. Jen doufám, že když 
přijde rozvolnění a začne se tréno-
vat naplno, nebude to ve znamení 
nějakého zranění, což se v případě 
rychlé přípravy stává. Jeden nový 
člen dorostenecké kategorie by se 
v závěru roku mohl objevit na sou-
těžních prknech. Už v loňském roce 
se osvědčil na pohárové soutěži  
v Trutnově.                                 Redakce

trenér Drsek.
Komplikací byla 43. minuta, kdy 

se zranil dobře hrající Ondřej Ko-
courek a musel z kola ven. „Po změ-
ně stran začali kluci podvědomě 
bránit, domácí čtyřikrát vystřídali, 
byli aktivnější a zaslouženě snížili. 
Velká škoda byla, že Patrik Schön 
neproměnil velkou šanci. V závě-
ru nám docházely síly, kluci tahali 
nohy. Nakonec jsme zápas dobojo-
vali a jsme za to moc rádi,“ usmál 
se Drsek. 

Severočeši tak zapsali na pátý 
jarní pokus první výhru. V dalším 
druholigovém programu to může 
být ta správná psychická vzpruha. 
Pro Pavla Drska to bylo první ví-
tězství v mistrovském zápase  
v roli varnsdorfského kouče. „Je to 
důležité pro nás všechny. Kluci to 
odmakali. Výkon v Blansku nebyl 
dobrý, ale byl tam příšerný terén. 
Nikde jsem to neřekl, ale ten terén 
tam byl úmyslně špatný. Na tako-
vých trávnících se fotbal hrát nedá. 

Na Dukle bylo vidět, že se tam o 
trávník starají srdcem. Na naší hře 
to bylo znát. Věřím, že nám tenhle 
úspěch pomůže do dalších zápasů. 
Věřím, že máme tým, který bude 
hrát o vyšší příčky, a ne o záchranu,“ 
zdůraznil. 

Následně Varnsdorf odehrál 
anglický týden. Ve středu 14. dub-
na hrál doma s Chrudimí (1:2),  
v neděli 25. dubna se pak představil 
ve Vlašimi (0:0).               

                                                  Redakce

Petr Heppner (vpravo) v zápasu proti Blansku; foto FK Blansko


