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Město v letošním roce zahájí rozsáhlou rekonstrukci ubytovny
v ulici T. G. Masaryka, část nákladů pokryje dotace z IROP
Varnsdorf
Budova v ulici
T. G. Masaryka sloužila dlouhé
roky jako ubytovna včetně noclehárny a nízkoprahové centrum
pro děti a mládež. Objekt je celkově ve špatném technickém
stavu, je nevzhledný, nevyhovující, proto radnice přišla se záměrem kompletní rekonstrukce.
V současné chvíli je hotová
prováděcí projektová dokumentace a probíhají administrativní
kroky skrze výběrové řízení na
zhotovitele. „Jakmile se dořeší
nutná administrativa, začnou samotné stavební práce. Hotovo by
mělo být do konce příštího roku,“
řekl místostarosta Jiří Sucharda.
Město zároveň uspělo s žádostí
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, která
pokryje větší část uznatelných
nákladů. Rozpočtová cena stavebních prací se pohybuje kolem
66 milionů korun, takže se jedná
o další velmi nákladnou investiční
akci města.
„Ubytované jsme již před rokem
upozornili, že budeme budovu
kompletně rekonstruovat a musí
si najít náhradní bydlení. Třem
rodinám jsme nabídli sociální byty
v Žitavské ulici, někteří zase odešli
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Ubytovna byla před jedenácti lety terčem demonstrací, město ji chce nyní opravit; foto Tomáš Secký

do jiných měst,“ poznamenal starosta Roland Solloch.
Budova má celkem čtyři podlaží. Horní dvě budou přestavěna na 16 malometrážních bytů
s vlastním sociálním zařízením,
přičemž dojde ke změně dispozice objektu. Dvě spodní podlaží

budou sloužit jako kancelářské
prostory sociálních služeb (nízkoprahové centrum), vznikne
v nich také osm míst pro osoby
v tíživé životní situaci (noclehárna).
Varnsdorf opravenou budovu
zároveň zařadí na seznam objek-

tů určených pro krizové situace
(povodně, ekologická katastrofa
a další). Doba udržitelnosti projektu je díky dotaci pět let, poté je
možnost budovu využít například
jako domov pro seniory, který ve
městě chybí.
Tomáš Secký

Nutné kácení dřevin podél břehu Mandavy
Varnsdorf Povodí Ohře díky
příznivým klimatickým podmínkám začalo s další etapou oprav
břehů Mandavy. S tím souvisí
i povinné kácení dřevin, jež rostou v těsné blízkosti řeky.
Po roku 2010, kdy se městem
prohnala tzv. blesková povodeň,
začalo Povodí Ohře s pravidelnou
rekonstrukcí zdiva břehů na Man-

davě. Od té doby státní podnik
obnovil již přes čtyři a půl kilometru opevnění břehů v celkové výši
nákladů téměř 260 milionů korun
bez DPH.
V letošním roce začaly práce
na úseku od mostu v ulici Štefánikova po most v ulici Legií. Aby
mohly být v této části opraveny
a vystavěny kamenné břehy, bylo

zapotřebí pokácet dřeviny, jež
rostou v těsné blízkosti Mandavy.
Povodí Ohře ovšem za pokácené
dřeviny dostalo povinnost vysadit
novou náhradní výsadbu v počtu
desítek kusů převážně v oblasti panelových domů v ulici Legií
a dále. Ta proběhne po dokončení
prací.
Tomáš Secký
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Požár trávy u komínu v Dolním Podluží likvidovali profesionální
i dobrovolní hasiči, scénář se opakoval druhý den na Studánce
Varnsdorf
Příznivé venkovní teploty vyhnaly lidi z domovů, kteří se na zahrádkách
pustili do jarního úklidu a příprav na novou sezónu. Pálit klestí ve větrném počasí ovšem nebylo ideální volbou.
Někdy stačí malinko a z malého
ohýnku u domu je rázem požár
trávy na louce a plameny utíkají všemi směry, že jeden neví, co
dělat dřív. Dobrým nápadem je
zavolat hasiče, což se stalo v sobotu 12. března v Dolním Podluží
v lokalitě u komínu.
Operační středisko na místo vyslalo jak varnsdorfské profesionální, tak dobrovolné hasiče. V době
příjezdu jednotek se plameny plíživě rozlézaly na všechny strany.
To ale hasičům nevadilo, požár byl
rychle po celém obvodu lokalizován a následně dohašen.
Pokud už musíte v tomto suchém a větrném počasí něco
pálit, je dobré mít připravenou
vodu. Něž ji totiž při případném
požáru někde seženete, už je většinou pozdě. Případně pomůže
i lopata a trošku odvahy při udusávání plamenů, ale i tak je lepší na
linku 150 zavolat.
Další den, ale stejný scénář.
Nejdřív nápad udělat si malý

Požár trávy v Dolním Podluží likvidovali profesionální i dobrovolní hasiči; foto miw.cz

ohníček a najednou na místo jedou tři jednotky. K požáru strniště
na Studánce v neděli 13. března
po poledni vyjeli profesionální
i dobrovolní hasiči z Varnsdorfu
společně s kolegy z Rumburku.
Menší požár byl rychle zlikvidován dvěma vodními proudy, ke
škodě naštěstí nedošlo.

k nehodě osobního vozidla. Na
místo okamžitě vyjeli profesionální hasiči z Varnsdorfu a k hrozivě vypadající nehodě dorazili
ze záchranných složek jako první.
Předlékařskou pomoc osobám už
poskytovali svědci nehody.
Hasiči standardně zabezpečili
místo nehody, provedli protipožární opatření a do příjezdu sanitV hlavní roli rychlost
ky se připojili k poskytování první
V pondělí 7. března v šest ho- pomoci. Následně čekali na zadin večer bylo na tísňovou linku dokumentování nehody, když na
oznámeno, že na Studánce došlo tísňovou linku přišla další žádost,

otevření bytu ve Varnsdorfu. Na
místo nehody proto byla vyslána dobrovolná jednotka, zatímco
profesionální kolegové jeli zpět
do města otevřít byt.
To nakonec nebylo potřeba, tak se obě jednotky potkaly
opět na Studánce a po odtažení
vozidla byla uklizena a zprůjezdněna vozovka. Že se jednalo
o zcela zbytečný hazard se životy
nejen svými, ale i případných protijedoucích, snad není třeba doHasiči Varnsdorf
dávat.

Zloděj ukradl zboží za několik stokorun, skončil ve vazbě
Varnsdorf
Do vazební věznice putoval ve čtvrtek 3. března
šestatřicetiletý muž, který ten
týden kradl v prodejně potravin
ve Varnsdorfu.
Ačkoli odcizil různé zboží pouze za několik stokorun, soudce

jej poslal do vazby. Varnsdorfští
policisté totiž šetřením zjistili,
že muž měl v nedávné minulosti
s majetkovou kriminalitou co do
činění, protože se dopustil několika krádeží zboží v obchodech a na
svědomí má i vloupání a krádeže

z bytu. Navíc byl za takové jednání Varnsdorfu. Dosud neznámý pav posledních třech letech odsou- chatel vnikl na ne zcela oplocený
zen.
pozemek, odkud odcizil osm metrů krychlových dubového dřeva
Krádež dřeva z pozemku
a způsobil tak majiteli škodu
Kriminalisté řeší případ kráde- 132 tisíc korun.
prap. Bc. Eliška Kubíčková
že dřeva a dřevěných fošen ve

Vlak narazil do překážky na trati, policie po pachateli pátrá
Varnsdorf
Ve čtvrtek
10. března krátce po 19. hodině
narazil vlak jedoucí z Rybniště
do Varnsdorfu do překážky na
trati. Kvůli nehodě byl provoz na
železnici spojující trať na Děčín
s Varnsdorfem na několik hodin
přerušený.
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Omezený provoz se dotkl dalších tří vlaků, jejich spoje nahradily autobusy. „Vlak narazil do kůlu
v kolejišti, ke zranění cestujících
nebo posádky vlaku nedošlo,“ informoval mluvčí Drážní inspekce
Martin Drápal. Varnsdorfští policisté pátrají po dosud neznámém

pachateli, který ohrozil cestující
ve vlaku. Pachatel umístil mezi
kolejiště betonový kilometrovník,
který zakryl kusy dřeva. V důsledku toho došlo k poškození spodní
části motorového vlaku. Ve vlakové soupravě se v době přepravy
nacházely tři osoby. Škoda byla

předběžně vyčíslena na 50 tisíc
korun. V případě dopadení pachatele, jehož jednání v tuto chvíli bylo kvalifikováno jako trestné
činy obecné ohrožení a poškození
cizí věci, mu hrozí až osm let za
mřížemi.
Tomáš Secký

Zprávy

14/2019
6/2022

Informace z varnsdorfské radnice: 9. a 10. týden
9. týden na radnici
Známá poučka krizových pracovníků říká, že se každé vedení obce ve své činnosti setká
s minimálně jednou situací, která
v obci nikdy předtím nebyla
a kterou nikdo před tím nemusel
řešit. S ohledem na to nám není
jasné, proč se současné vedení
našeho města během dvou let setkává opět s něčím tak komplikovaným, čím je zahájení vojenské
intervence Ruska na Ukrajinu. Proto se počínaje devátým
týdnem nevyhneme v našem
zpravodaji zmínkám o řešení
největší evropské uprchlické krize
do našeho města, do ORP Varnsdorf a do celého Šluknovského
výběžku.
Proto také hned první jednání týdne proběhlo s ředitelem
varnsdorfské nemocnice, který
informoval vedení města o volné kapacitě v nemocnici, kterou
se vedení rozhodlo vyčlenit pro
možné doléčování válečných zranění obyvatel Ukrajiny s nabídkou
využití v současnosti nevyužitého
rekreačního objektu Slovan, patřící rodině Járových, k ubytovacím
účelům.
Druhé, neméně podstatné,
jednání devátého týdne patřilo
sportovcům z TJ Slovan Varnsdorf
a dalšímu kolu jednání o převodu objektu tělocvičny pod ná-

městím. Za přítomnosti právničky
si přítomní vyjasnili některá problémová místa návrhu smlouvy
a vzájemně se ujistili, že obě strany chtějí objekt převést, pouze se
dolaďuje právní rámec smlouvy
tak, aby žádná ze stran neměla
z převodu nemovitosti pocit, že je
to pro ni nevýhodné.
Třetí jednání pondělního dne
patřilo návštěvě zastupitele Jana
Rýdla u starosty města. Závěr dne
patřil přivítání čtrnáctičlenné rodiny pana Fedira ze Lvova, kterou
se podařilo ubytovat v Dolním
Podluží.
Úterní ráno patřilo velké koordinační schůzce s dobrovolníky
shromážděnými kolem HOSANA
Café a společnosti NEHEMIA,
kteří začali již v průběhu víkendu
řešit ubytování prvních válečných
uprchlíků ve městě. Po obědě navštívili starostu města Rolanda Sollocha zástupci okresního muzea
– pánové Rybánský a Pažourek.
Odpoledne zasedal první online
mimořádný panel humanitárních
organizací Ústeckého kraje. Večer
jsme navštívili rodinu uprchlíků
společně s překladatelkou, místní
dentistkou Tetyanou Plyushchakovou.
Ve středu se konalo v zasedací
místnosti jednání Komise správy majetku a investic. Zatímco
čtvrteční dopoledne zastupoval

místostarosta naše město na
jednání v Inovačním centru
Ústeckého kraje, kde se konala konference na téma Region
budoucnosti, v kanceláři starosty zasedala Výkonná rada DMO
Lužické a Žitavské hory. Po
obědě se konal další online
panel HO ÚK. V pozdním odpoledni jednal místostarosta
s radním Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic Tomášem
Reigerem o možnosti řešení dopravy na křižovatce u gymnázia.
V pátek dopoledne se na žádost
města dostavili na jednání zástupci SČVaK na jednání o možnosti
ukládání letošního objemu travní hmoty ze sečení do prostoru
kaliště, a také možnosti odkanalizování nově nabývaného pozemku komunitní kompostárny
do společné kanalizace. V pátek
odpoledne přivítal místostarosta
v rekreačním objektu na Slovanu
další početnou rodinu uprchlíků
z Kyjeva.
10. týden na radnici
Desátý týden zahájil další panel
HO ÚK, následovaný druhou koordinační schůzkou s dobrovolníky
z HOSANA Café. Starosta města
jednal s paní Šulcovou o dalším
působení sdružení Drug out v našem městě. Následně s paní Maxovou projednával audit města.

Těsně před polednem zasedal Krizový štáb Ústeckého kraje v čele
s hejtmanem a starosty z celého
kraje. V podvečerních hodinách
se konala v prostorech Schrödingerova institutu v Jiříkově porada
dobrovolníků z celého Šluknovského výběžku se zástupci měst
Rumburk a Varnsdorf. V úterý se
místostarosta Jiří Sucharda zúčastnil se zástupci starostů měst
a obcí Šluknovského výběžku informativní exkurze ve spalovně
v Lautě na sasko-braniborských
hranicích. Ve středu si starosta
města prohlédnul nově zrekonstruované sociální zařízení v MŠ
v Křižíkově ulici, následně se vydal se zástupci okresního muzea na jednání do sousedního
Großschönau. Ve čtvrtek se konalo pravidelné zasedání rady
města, na jehož úvod se dostavili zástupci FK Varnsdorf s žádostí
o možném navýšení finanční podpory fotbalovému klubu.
V odpoledních hodinách se
místostarostka Ladislava Křížová
zastavila na Dni otevřených dveří
v ZŠ Východní, večer patřil Koncertu pro Ukrajinu, který se konal
v restauraci Lidová zahrada. Páteční den byl vyhrazený pravidelnému zasedání členů Dobrovolného svazku obcí Tolštejn, který
se konal v Doubici.
Vedení města

Vedení radnice: Dopravu ve městě je nutné řešit komplexně
Varnsdorf
Doprava nejen ve Varnsdorfu za posledních
pár let výrazně zhoustla a tropí problémy nejen řidičům, ale
i chodcům. Ti mají často problém
přejít silnici. Řidiči zase často stojí
i několik minut na křižovatce, aby
mohli odbočit.
Vedení varnsdorfské radnice se
na to tento problém chce zaměřit.
„Situaci vnímáme a chceme ji řešit.
Od obyvatel dostáváme řadu stížností, leckdy oprávněných. Řešení
těchto situací už není ani v silách
dopravně správního úřadu městského úřadu. Dostáváme se do
bodu zlomu, kdy je nutné po třech
desítkách let zcela přehodnotit
pohyb dopravy v našem městě,“

vysvětluje místostarosta města Jiří
Sucharda.
Příkladem z praxe může být
Národní ulice, ve které po roce
1989 vznikla obytná zóna. Ta již
v dnešní době nevyhovuje platné
legislativě, ale ani neakceptuje
současnou situaci. „Díky omezení
dopravy v této ulici se transport
přesunul do jiných částí města,
čímž se zhoršily podmínky života tamních obyvatel. Kdybychom
vycházeli z údajů z roku 2016,
kdy se statisticky sčítala doprava na krajských komunikacích,
jednalo se již v té době o téměř
4 200 vozidel denně projíždějících
kolem dnešní zastávky u Kauflandu. A to v té době ještě nestál

Kaufland, který přilákal další návštěvníky především ze sousedního Německa. Zároveň se tolik
nevyužíval tranzit ze Seifhennersdorfu do Großschönau a zpět,“
dodává Sucharda a pokračuje:
„Vzhledem k tomu, že aktuálně
řešíme s Ústeckým krajem možný
vznik dalšího kruhového objezdu
ve městě a v příštím roce plánujeme kompletní rekonstrukci Národní ulice, rozhodli jsme se proto
využít služeb nezávislé autority
– ČVÚT, aby nám s dopravou ve
městě pomohla. S žádostí o pomoc
jsme oslovili vedoucího pracoviště dopravní fakulty v Děčíně Ing.
Ondřeje Smíška. Tuto spolupráci
již využívá řada obcí, měst a také

organizace Ústeckého kraje. A to
zejména proto, že zdejší pracoviště
se dlouhodobě zabývá aplikovanou informatikou v dopravě a má
specializované pracoviště – centrum pro aplikovanou simulaci
a vizualizaci. Pro nás je to záruka, že se dopravou v celém městě
začne zabývat někdo nezávislý,
neznalý a nespoutaný současným
stavem a s nadhledem. Třeba je
řešení leckdy na dosah, jen ho prostě nevidíme.“
Spolupráce s fakultou dopravní
by měla začít co nejdříve, aby se
první konkrétní výsledky a návrhy
mohli zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2023.
Redakce
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Varnsdorf vyjádřil také podporu Tibetu, vyvěsil jeho vlajku
Varnsdorf
Na budově městského úřadu vlaje tibetská vlajka.
Varnsdorf se třetí rok po sobě
zapojil do mezinárodní akce s názvem Vlajka pro Tibet.
Město se třetí rok po sobě připojilo k akci Vlajka pro Tibet, kterou
si lidé na celém světě připomínají
63. výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci. Povstání si vyžádalo více než 80 000 lidských životů.
Varnsdorf se řadí k dalším obcím v České republice, které se do
akce zapojily. „Vyvěšením vlajky na
budově radnice dává město nesouhlas s násilným potlačováním
lidských práv a vyjadřuje podporu
Tibetu. V dnešní době je toto téma
ve spojitosti s událostmi na Ukrajině více než důležité,“ řekl starosta
města Roland Solloch.
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let
v západní Evropě a stala se jednou

Do akce Vlajka pro Tibet se Varnsdorf zapojil třetí rok po sobě; foto Tomáš Secký

z nejvýznamnějších symbolických
akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů,
koná se každý rok 10. března. Čes-

ká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy
tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři
česká města. Tibetská vlajka na

budově radnice zavlála vedle ukrajinské vlajky, kterou město vyvěsilo
v solidaritě s Ukrajinou o týden týden dříve.
Tomáš Secký

Město hledá nového architekta, s výběrem pomůže komise
Varnsdorf
Vedení radnice
po nedávné výpovědi externího
architekta zvažovalo, zda město
o velikosti Varnsdorfu potřebuje vlastního architekta. V rámci
děčínského okresu ho mají pouze města Děčín (od roku 2018)
a Česká Kamenice (od roku 2019).
Varnsdorf měl ve své novodobé historii pouze dva městské
architekty, kteří městu pomáhali
s jeho rozvojem a směřováním
již od roku 2006. Po konzultacích
s Českou komorou architektů
a „novým“ děčínským architek-

tem Ondřejem Benešem došlo
vedení radnice k jednoznačnému
závěru. „S odkazem na největšího městského architekta Antona
Möllera si Varnsdorf svého architekta zaslouží a také
potřebuje,“ řekl místostarosta Jiří
Sucharda.
„Využili jsme pozvání na
zasedání Komise urbanismu
ČKA, která zastřešuje městské
architekty, a v palindromové datum 22.02.2022 si jeli společně se
zástupci vedení města Příbram nechat poradit, jak do třetice vybrat

toho nejlepšího a nejvhodnějšího
městského architekta. Zároveň
jsme již dopředu požádali předsedu Urbanistické komise ČKA
o určení dvou kvalifikovaných odborných zástupců do výběrové komise,“ přibližuje Sucharda.
Během jednání získalo vedení města praktické informace
z již proběhlých výběrových řízení
s upozorněním, na co si ve výběrovém řízení dát pozor, jaká stanovit kritéria, jak a kde výběrové
řízení vyhlásit, koho oslovit apod.
„Po téměř dvouhodinovém jedná-

ní jsme odjížděli z Prahy s dobrým
pocitem a plni informací, které se
pokusíme začlenit do výběrového řízení na nového městského
architekta, které bude v průběhu
března vyhlášeno,“ dodává místostarosta a pokračuje. „Doufáme, že město získá toho nejlepšího
městského architekta, jelikož za
členy výběrové komise byli určeni předseda komise urbanismu
a člen rady Asociace pro
urbanismus a územní plánování
Ing. arch. Milan Košař, druhým čle(pokračování na str. 5)

Nezapomeňte na revizi kotle, je povinná a hrozí pokuty
Varnsdorf
Zákon o ochraně ovzduší již od roku 2016 vyžaduje provádět každé tři roky
kontrolu technického stavu
kotle. Povinnost se vztahuje na
kotle a jiné spalovací zdroje,
pokud spalují tuhá paliva (uhlí
nebo dřevo) a současně ohřívají
vodu pro radiátory ústředního
topení a současně mají výkon
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10 nebo více kW.
Kontrola se zaměřuje na správnou instalaci kotle, na jeho správné užívání a také na používané
palivo. Revizi technického stavu
musí provádět odborně způsobilá osoba, vyškolená na konkrétní
typ kotle. Seznam všech odborně způsobilých osob najdete na
stránkách Ministerstva životního

prostředí ipo.mzp.cz. Upozornění! Kontrolu technického stavu
kotle nelze nahradit revizí komína
ani zprávou o jeho vyčištění.
Doklad o provedené kontrole musí uživatel kotle na vyzvání
předložit městskému úřadu obce
s rozšířenou působností, v tomto případě Městskému úřadu
Varnsdorf. Pokud tak neučiní,

může mu být udělena pokuta až
do výše 20 000 korun (v případě
právnické osoby dokonce 50 000
korun). Tato povinnost je od letošního roku důsledněji kontrolována.
Podrobnější informace najdete
na www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste.
Odbor životního prostředí
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Prezident republiky při odloženém ceremoniálu předal státní
vyznamenání, ocenil Jana Rýdla ze společnosti TOS Varnsdorf
Varnsdorf
Prezident Miloš
Zeman 7. března ve Vladislavském sále předal státní vyznamenání za uplynulé dva roky. Při
odloženém ceremoniálu udělil
řády a medaile více než šesti
desítkám osobností z řad vědců,
vojáků, podnikatelů, politiků,
umělců i sportovců.
Miloš Zeman tradičně předává státní vyznamenání u příležitosti oslav vzniku republiky, tedy
28. října. Vzhledem k pandemii
koronaviru ale musela být slavnost v uplynulých dvou letech
zrušena. Na Pražském hradě se
tak sešli ocenění za dva roky.
Mezi vyznamenanými byl také
Jan Rýdl st., člen správní rady
společnosti
TOS
Varnsdorf
a zastupitel města. Ten z rukou
prezidenta převzal medaili za
zásluhy o stát v hospodářské oblasti.
Za transformace ekonomiky
v devadesátých letech se Jan
Rýdl, jak sám říká, „ujal výrobce

Jan Rýdl st. převzal medaili za zásluhy o stát v hospodářské oblasti; foto TOS Varnsdorf

obráběcích strojů TOS Varnsdorf“.
Firmu s více než stoletou historií,
v níž pracoval od roku 1978, spolu
s kolegy manažersky privatizoval
a vyvedl z krize. Dnes TOS Varns-

dorf zaměstnává bezmála 500
lidí v pohraničním Varnsdorfu
a dalších 250 v pobočkách v Rumburku a v Olomouci. Má tři výrobní závody v zahraničí a obchodní

síť v desítkách zemí. V roce 2018
obdržel ocenění Manažer čtvrtstoletí za dlouhodobý přínos českému strojírenství.
Tomáš Secký

Město hledá nového architekta, s výběrem pomůže komise
(Dokončení ze str. 4)

nem výběrové komise je Ing. arch.
MgA. David Mateásko, architekt
města Kolína.“
Městský architekt by měl být
především pomocníkem města při

zajištění kontinuity rozvoje, měl
by mít dobré komunikační schopnosti, které uplatní při komunikaci radnice s veřejností. Měla by
být trpělivá, apolitická, výrazná
a uznávaná osobnost, která se

v neposlední řadě dobře orientuje v právních předpisech. Kromě práce pro město chce Varnsdorf obnovit bezplatné odborné konzultace pro veřejnost,
během nichž může architekt ra-

dou a názorem pomoci občanům
města při jejich konkrétních problémech s návrhem výstavby, rekonstrukce či úpravy objektů ve
Varnsdorfu.
Tomáš Secký

Začal svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad
Varnsdorf
S příchodem
jara začal ve Varnsdorfu svoz
hnědých nádob na biologicky
rozložitelný odpad.
Hnědé nádoby musí být přistaveny vždy nejpozději v 6 hodin
ráno v den svozu. Do hnědých
nádob nepatří např. kosti, oleje,

psí exkrementy. Dále také obecně papír, sklo, plasty, textil a kovy.
Zájemci o hnědou nádobu si
o ni mohou zažádat na Městském
úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše
470 v kanceláři číslo 7 na Odboru
životního prostředí.
Tomáš Secký

Termíny svozů nádob
na biologicky
rozložitelný odpad

duben 		
květen 		
červen 		
červenec 		
srpen 		
září 		
říjen 		
listopad 		

05., 19. 		
03., 17., 31. 		
14., 28.
12., 26. 		
09., 23. 		
06., 20.
04., 18.
01., 15., 29.

Mateřská škola v Křižíkově ulici má nové sociální zařízení
Varnsdorf Rekonstrukce toa- to využívá na opravy školských Vyšel až třetí pokus a děti se tak vyšly městský rozpočet na půl
let probíhala přes zimní měsíce. budov, se do výběrového řízení konečně dočkaly opravených mo- druhého milionu korun.
V letních měsících, které měs- na zhotovitele nikdo nepřihlásil. derních toalet a umývárny. Práce
Tomáš Secký
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Varnsdorf pomáhá Ukrajině – finančně, sbírkami i koncertem
Varnsdorf
Do pomoci Ukrajině se zapojilo mnoho místních
obyvatel, firem a organizací. Někteří jeli pomáhat k ukrajinským
hranicím, jiní podpořili materiální sbírku, zařídili dopravu, další
přispěli finančně humanitárním
organizacím.
Spontánně také pár dní po začátku konfliktu vznikla občanská
iniciativa Varnsdorf pro Ukrajinu
(VpU). Jejím cílem je pomáhat lidem prchajícím před válkou na
Ukrajině. Spolu s dalšími organizacemi, koordinátory a dobrovolníky z celého Šluknovského
výběžku se zapojila do první velké
výzvy. Tou byla materiální sbírka,
která byla ve spolupráci s humanitárními organizacemi a dalšími
subjekty dovezena první březnové
dny na Ukrajinu a následně distribuována na ta nejpotřebnější
místa.
V současnosti tato parta dobrovolníků navazuje spolupráci
s organizacemi působícími ve výběžku, nabízí přicházejícím uprchlíkům pomoc v různých oblastech
– např. při vyřizování potřebných
dokumentů, s orientací v nabídkách ubytování, dopravou, doprovázení na úřady, zajišťuje materiální pomoc, tlumočení a další.
Zástupci iniciativní skupiny jednali
o svých aktivitách i s vedením města Varnsdorf a domluvili se na vzájemné podpoře.
Benefiční koncert Varnsdorf
pro Ukrajinu
Spolek Varnsdorf pro Ukrajinu ve čtvrtek 10. března pořádal
v sále Lidové zahrady benefiční
koncert pro Ukrajinu, který navštívila necelá stovka lidí. Na akci vystoupili: Neznámý písničkář, Jana
Vébrová, Scott Ibex & Ivan Paisrt
a Na Knop Company. „Když došlo

k ataku na Ukrajině, tak jsem jako
první pomyslel na to, že je třeba
něco okamžitě udělat. Nicméně
já sám osobně nemám zkušenost
s pořádáním sbírek, tak jsme se pustili do plánování koncertu na dobrou věc. Jak víte, takových benefičních koncertů je po celé republice
spousta, solidarita je obrovská,“
řekl Martin Musílek, jeden z členů
VpU.
Večerem provedl Miloš Kostlán,
veškerý výtěžek z dobrovolného
vstupného šel na pomoc Ukrajině
a hudebníci vystoupili bez nároku
na honorář. Vybralo se skvělých
11 627 Kč a 2 €. Dále Lidová zahrada Varnsdorf věnovala 25 %
z obratu objednávek tohoto večera
a Pivovar Kocour daroval sud limonády, ze kterého šlo plných 100 %
výdělku do finanční sbírky. Během
akce dále promluvili Jan Šimek, Michal Šatník a také host – varnsdorfský fotbalista Pavlo Rudnytskyy.
Z celého srdce poděkovali všem,
kteří jakoukoliv pomocí přispěli.
Zájemci mohli benefiční koncert
sledovat i přes internet, byl totiž
přenášen YouTube kanálem online. Vybrané peníze byly vloženy
na transparentní účet VpU a poputují na pomoc lidem z Ukrajiny.
Více informací o účtu se dočtete
v následujících řádcích.
Vznik transparentního účtu
Na základě podnětů od občanů spolek Varnsdorf pro Ukrajinu
založil plně transparentní účet,
který je určen pouze na pomoc
lidem prchajících před válečným konfliktem. Účet je vedený
Apoštolskou církví Hosana Varnsdorf a je ve správě členy spolku
Varnsdorf pro Ukrajinu. Veškeré
příjmy i výdaje samozřejmě podléhají řádné evidenci. „Když jsem
před dvěma týdny zakládal sbírku

v Hosaně, byla má původní myšlenka vše posílat přímo na Ukrajinu. Poté, co jsme se spojili, vytvořili
naši partu Varnsdorf pro Ukrajinu
a začali pomáhat Ukrajincům mířícím do Šluknovského výběžku,
jsme zjistili, že kromě naší práce
a času, i zde bude potřeba peněz.
Nyní jsme sestavili model pomoci
sestávající ze tří složek, kam finance alokovat. Tento model se dá
v čase měnit, pakliže bude nějaká akutní potřeba. Tedy nastavili
jsme to dočasně takto: 25 % financí půjde přes humanitární organizace přímo na Ukrajinu, 25 % financí půjde na dálkové transporty
Šluknovsko – Ukrajina (či její hranice), 50 % financí bude alokováno na dlouhodobou pomoc a potřeby Ukrajinců v našem výběžku,“
shrnuje Jan Šimek, člen skupiny
VpU.
Na transparentním účtu se už
během prvních dnů objevily příspěvky místních firem a občanů.
Určitě je na místě opět všem velmi poděkovat. Konkrétně můžeme zmínit přispívající firmy Sámo,
spol. s.r.o., EUROGREEN s.r.o.,
Hafhaf shop a ELNIKA plus s.r.o.
(seřazeno sestupně od data založení účtu, stav k 11. 3. 2022).
Tím ale vlna solidarity nekončí.
Velké díky patří samozřejmě těm,
kteří se podíleli na materiálních
sbírkách jak přinesenými věcmi, tak jejich tříděním, balením
a následným odvozem na Ukrajinu
ve spolupráci s firmami Noprosu
a Benteler. Bez každé přiložené
ruky k dílu by se nic takového
nemohlo uskutečnit. Pokud byste i vy chtěli finančně přispět,
číslo transparentního účtu VpU
je 304617341/0300. Na internetových stránkách ČSOB si můžete
zobrazit veškeré darované prostředky na účtu.

Jaké jsou plány?
Aktivita dobrovolníků pokračuje. I nadále probíhá materiální
sbírka pro ukrajinské uprchlíky,
kteří přišli do Šluknovského výběžku mnohdy jen s nejnutnějšími osobními věcmi. Pokud byste
chtěli sbírku podpořit, aktuální seznam můžete nalézt na stránkách
www.hosanalidem.cz/ukrajina.
Paralelně se zmíněnými činnostmi odjelo několik dodávek
zdravotnického materiálu směrem Ukrajina. Jedním cílovým
místem byla polní nemocnice
v Bolechivu pod taktovkou Michaela Šatníka a Janise Vasilopulose (členy VpU) ve spolupráci
s firmou se zdravotnickými potřebami Ruli spol. s.r.o. a neziskovou
organizací Nehemia. Podařila se
doručit i hmotná pomoc po soukromých osách dalších místních
dobrovolníků.
Varnsdorf pro Ukrajinu v současné době pracuje na skladu
materiálu, aby bylo vše řádně zapsáno, roztříděno, aby věci byly
co nejdostupnější a mohly být
vydávány na základě poptávky
od strádajících. Uvažuje se také
o vzniku komunitního centra pro
ukrajinské občany v prostorách
církve Hosana. Vše ale záleží na
počtu dobrovolníků, kteří by se
mohli potřebným věnovat. Pokud
byste chtěli nabídnout svou pomoc i vy, můžete se ozvat přes facebookové stránky Varnsdorf pro
Ukrajinu (@VdfProUkrajinu) nebo
na e-mail vybezekukrajina@gmail.
com s předmětem DOBROVOLNÍK. Členové spolku se vám ozvou
s konkrétními informacemi. Na
zmíněných facebookových stránkách také naleznete ty nejaktuálnější zprávy z činností iniciativy
VpU.
Barbora Hájková

Ukrajinský večer v Hosaně ve znamení písní a básní
Varnsdorf V pátek 4. března
se v kavárně Hosana uskutečnil
komorní večer ukrajinské kultury.
Byl uspořádán spontánně ve
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spolupráci Městského divadla
Varnsdorf a Hosany. Staré ukrajinské písně v podání pěveckého
kvarteta Milánosz střídaly básně
Teťany a Serhije Dzjubových z ob-

klíčeného Černihivu. Ukrajinské
originály četla Teťana Pljuščakova, české překlady pořízené ve
spolupráci s Petrem Kalinou četl
Milan Hrabal. Závěrečná diskuse

o historii i současnosti Ukrajiny
byla pro přítomné přínosná. Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude využit na podporu utečenců
z Ukrajiny.
Redakce
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Sdružení pro rozvoj Šluknovska: Starostové měst a obcí
Šluknovského výběžku zasedali v Dolní Poustevně...
Varnsdorf
Starosta Dolní
Poustevny Robert Holec v úvodu jednání přivítal v Centru setkávání kolegy starosty ze Šluknovska a představil rozvojové
a investiční aktivity ve městě,
které se podařilo realizovat v minulých letech.
Následovalo vystoupení zástupců Místní akční skupiny Český
sever Evy Hamplové a Martina
Kučery, kteří zrekapitulovali minulé dotační období, kdy se do
regionu podařilo dostat více jak
250 milionů korun na investiční
i neinvestiční aktivity. Zároveň byly
představeny i pomalu se rýsující
dotační možnosti na další plánovací období EU 2022-2029.
Dalším bodem jednání pak byly
aktuální informace zástupců ČEZ
DISTRIBUCE ke stavbě nového
elektrického vedení 110 kV z Čes-

ké Lípy do Varnsdorfu. Druhé vedení do Šluknovského výběžku se
plánuje již téměř 30 let a vlastní
realizace je stále v nedohlednu.
V současné době se řeší odmítavý postoj radnice Nového Boru
s nadzemním vedením v blízkos-

tou jediného stávajícího vedení ve
směru od České Kamenice, který
je ze šedesátých let a nutně potřebuje zásadní rekonstrukci. Starostové požadují urychlené vyřešení
problémů a co nejrychlejší realizaci stavby.

ti obytné oblasti a komplikace
při přechodu Lužických hor ze
Svoru do Jiřetína pod Jedlovou.
Orgány ochrany přírody požadují podzemní kabelové vedení,
které je výrazně dražší a realizace
v těžkém terénu velmi složitá.
V každém případě se opět stavba
odkládá a rozvoj Šluknovska je nadále limitován omezenou kapaci-

Ladislav Švec, ředitel oblastního
závodu Ústí nad Labem společnosti Severočeská servisní, seznámil
starosty se strategickými záměry
v zásobování Šluknovska pitnou
vodou. Stěžejní bude v budoucnosti centrální zásobování z přehrady ve Chřibské, která je spolu
s přilehlými podzemními zdroji
největší a stabilní zásobárnou vody

pro Šluknovský výběžek a také
plní protipovodňovou funkci při
zachycení přívalových dešťů. Dále
informoval o snaze prodloužit vodovod ze Šluknova do Vilémova
a Dolní Poustevny. V některých
úsecích však naráží na nesouhlas
soukromých vlastníků pozemků
s uložením vodovodního potrubí.
Zde požádal starosty z jednotlivých obcí o součinnost a podporu
v jednání. Dále se starostové zabývali analýzou likvidace odpadu
a jeho shromažďování, poplatků
a povinností obcí plynoucí z novely
zákona o odpadech v regionu. Na
závěr jednání předseda sdružení
Jan Kolář předal starostovi Dolní
Poustevny Robertu Holecovi Milanovu cenu, která je udělována starosty osobnostem ze Šluknovska za
mimořádné počiny při rozvoji obce
a regionu. Jan Kolář, předseda sdružení

Zdravotní ústav nabízí rozbory vody ze studní či vrtů
Varnsdorf
Zdravotní ústav
si pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
k zásobování domácností pitnou
vodu připravil informativní rozbor pitné vody za zvýhodněnou
cenu.

Informativní rozbor pitné vody
bude Zdravotní ústav provádět
za zvýhodněnou cenu do konce
května. Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti
Zdravotního ústavu. Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin

najdete na webových stránkách
www.zuusti.cz, nebo po telefonické domluvě na zákaznické lince
844 060 606.
„Mezi lidmi je o tyto informace
trvalý zájem. Jen většinou nemají
povědomí jak a kde si takový roz-

Staročeský masopust v MŠ Sluníčko…
Varnsdorf
Tradiční oslava
masopustu proběhla také v mateřské škole Sluníčko v Křižíkově
ulici. Letos trochu jinak, netradičně, staročesky.
Děti se oblékly za pasáčky, kuchaře, kominíky, mlynáře a s radostí
se pustily do tradičních řemesel.
Naučily se tak péct, plést, vyšívat,
tkát, zatloukat, jezdit na koni a bavily se tím nejen učitelky s dětmi,
ale i babičky a dědeček, kteří školku navštěvují pravidelně v rámci
projektu „Mezi námi“. Láskyplnou
a šťastnou atmosférou byla obklopena celá školka. Tom Plešinger

bor zajistit,“ vysvětlil Radek Perun
z ústeckého Zdravotního ústavu.
Cena rozboru je 774 korun
a zahrnuje výsledkový akreditovaný protokol o zkoušce včetně
posudku.
Tomáš Secký

MŠ Na kopečku:
MDŽ pro babičky
Varnsdorf
Před pár lety se
v mateřské škole Na kopečku zrodil nápad pojmout oslavu svátku
žen netradičním způsobem.
A to besídkou v retro stylu, pouze
a jen pro babičky. Vtip a nevtíravá recese se tak každoročně pojí
s dojetím babiček a úžasnými
výkony dětí. Učitelky v zástěrách
z dederonu, květiny, domácí sušenky zhotovené dětmi a výborná
nálada. To byl Mezinárodní den
žen v mateřské škole Na kopečku
v Národní ulici.

Děti v mateřské škole Sluníčko prožily netradiční masopust se seniory; foto Tom Plešinger

Marie Rejfová
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Společnost,
inzerce
Zprávy
Společnost
VZPOMÍNKA

ZUBNÍ POHOTOVOST
26.-27.3.2022
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I		
412 151 056
2.-3.4.2022			
MUDr. Milič Lukáš			
Anenská 385/2, Děčín 1		
Tel. 412 511 482
Ordinační hodiny o so				
botách, nedělích a svátcích:
08:00 - 10:00 hod.

„My rodiče jsme jako básníci. Dojdeme uznání až po smrti“. Paul la Cour,
dramatik.
Dne 20. března to byl právě rok,
kdy svůj boj vzdala maminka
Lenka Zavadilová a 27. března to
už bude 10 let, kdy po krátké nemoci
odešel táta Pavel Hodek. Moc mi oba
chybí. Dcera Ivana.

Kruh přátel
muzea Varnsdorf
Neděle 27. března ve 14.00 hod.
EXKURZE V REKONSTRUOVANÉM
PODSTÁVKOVÉM DOMĚ

Před 6 lety dne 20. března 2016 náhle umřel manžel, tatínek, dědeček,
pradědeček pan Josef Radoň starší.
Dne 29. března 2021 zemřel syn
Josef Radoň. S bolestí v srdci
a žalem vzpomínají manželka Věra,
máma, sestra Věra s Martinem a rodinou, Vašek, Kristýnka se Samem,
Karel s Marií, kamarádi, příbuzní.
Zapadlo sluníčko, už šlo spát,
utichlo Tvoje srdíčko,
neslyším Tvůj hřejivý, milý hlas.
„Mámo jsem u Tebe“,
nastal mi přesmutný, neveselý čas.
Dne 13. března
uplynulo 7 let, co
nás navždy opustil
pan Dušan Černý.
Stále
vzpomínají
maminka Eva a celá
rodina. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

Mimořádná příležitost k seznámení s průběhem rekonstrukce
bývalého faktorského domu ve
Varnsdorfu na Národní ul. č. p.
488. Sraz přímo u domu na rohu
Národní a Lidické ul.
Podrobnosti o akcích KPMV získáte na webu http://muzeum.varnsdorf.cz a na tel. č. 412 334 107

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

31.03. a 07.04.2022 od 9.00 hod.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Dne 28. března
vzpomeneme 3. výročí od úmrtí mého
manžela Pavla Forejta. Stále vzpomíná rodina.

Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983,
e-mail: josef.knourek@post.cz.
Opravy vodo, elektro, prác
ce se dřevem, montáž a opravy nábytku, drobné zednické
práce, ořez stromů a keřů.

Dne 31. března
tomu budou 4 roky,
co nás navždy opustila naše milovaná
maminka, manželka
a
babička
paní
Miluše Zabelová. S láskou stále
vzpomínají manžel Heřman, dcera
Monika a synové Heřman a Martin
s rodinami.

Chráněná dílna ve Varnsdorfu přijme osoby částečně
či plně invalidní na pozici:
uklízeč/uklízečka domácnosti.
230Kč/hod. Kontaktujte mne,
prosím, na l.alija@limersa.cz,
tel.: 770 171 775
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Sport
Zprávy
Společnost

Mikolášek: Bohužel, ligu nakonec hrát nebudeme
Varnsdorf
Když se řekne sálová kopaná ve Varnsdorfu, do
hlavy se vám jistě dostane jméno
Marcel Mikolášek. Je to přesně
ten druh srdcaře, který dýchá pro
svůj zamilovaný sport.
Varnsdorfská sálovka si v letošní sezóně přišla na své. V krajské
extralize suverénně vyhrála, navíc
vybojovala ve finále poháru, které
se hrálo právě ve Varnsdorfu, senzační druhé místo.
Jak dlouho vůbec funguje sálovka ve Varnsdorfu?
Ve Varnsdorfu funguje sálovka
od roku 1993, ale to ještě kluci
hráli pod názvem SK=EM ARKO firemní ligu ve fotbale. Až o dva roky
později se začali plně věnovat sálovce. Právě v tu dobu jsem do ní
přišel já.
Letošní sezóna byla pro Varnsdorf úžasná. Souhlasíte?
Letošní sezónu hodnotím velice kladně, hlavně z pohledu Áčka.
Krajskou ligou jsme profrčeli suverénně a ve finále Českého poháru
obsadili krásné druhé místo. To
nás kvalifikovalo příští rok v květnu na pohár do Španělska. Druhé
místo v poháru bylo taková třešnička na dortu za organizaci finálového poháru ve Varnsdorfu.
I garda uhrála solidní výsledek,
i když čtvrté místo je hořké, proto-

že před finálovým kolem jsme byli
druzí. Chtěli jsme skončit na bedně,
to se ale bohužel nepovedlo.
Je pravda, že v krajské lize jste
neměli konkurenci. Ovšem její
kvalita hodně uvadá. Jaká je její
budoucnost?
Kvalita krajské extraligy je rok od
roku horší. Kdysi bylo v krajské lize
dvanáct mužstev a v okresní lize
taky dvanáct. To jsme měli ještě
béčko. Okresní liga zanikla úplně a
v krajské lize je pouze sedm týmů.
A už nyní se proslýchá, že se další dvě mužstva do dalšího ročníku
nepřihlásí.
Jak je to s financemi? Kolik vás
stojí jedna sezóna?
Sálovkářská sezóna nás stojí
kolem 70 tisíc korun. Polovinu si
hradíme z vlastních zdrojů. Zbytek
peněz máme od sponzorů, kterým
samozřejmě moc děkujeme.
Není to zase tak dávno, co hrál
Varnsdorfu Celostátní ligu v sálové kopané. Konec byl ale hořký,
viďte?
Ano, celostátní ligu jsme hráli před deseti lety, dlouhé trvání to ale nemělo. Bohužel jsme
narazili na úzký hráčský kádr
a třeba na poslední turnaje
jezdilo šest lidí. Ani vedení to
neuneslo a realizační tým se prostě
rozpadl.

Vy jste říkal, že jste po pohárovém finále dostali nabídku na
účast v celostátní lize. Vyjde to?
Už jsem měl něco rozjednané,
ale bohužel do ligy nejdeme! Vedení by chtělo, ale někteří hráči nechtějí. Což je škoda, protože krajská soutěž upadá a mančaft má na
daleko víc. Financí na první ligu se
nebojím.
Jak je sálová kopaná vnímána
ve Varnsdorfu s ohledem na další
sportovní kluby?
Myslím si, že sálová kopaná je
v poslední době ve Varnsdorfu
hodně vnímána. V posledních letech soutěž pravidelně vyhráváme, to samé je v poháru. Byli jsme
i oceněni v anketě Sportovec roku.
Dobrý vztah máme s našimi baskeťáky, kterým chodíme fandit.
Vy hrajete za gardu, ale není
to tak dávno, co jste se proháněl
v dresu A týmu.
Ano, máte pravdu. Před pár lety,
když jsme poněkolikáté vyhráli
soutěž s pohárem, jsem se rozhodl
předat kapitánskou pásku mladším. Hlavně se říká, v nejlepším se
má skončit. Celostátní ligu jsem si
zahrál, takže jsem spokojený.
Kolik času vám sebere právě
varnsdorfská sálovka?
Zařizování kolem klubu zabere
určitě dost času, hlavně před sezó-

Atletika: Úspěch v krajských přeborech
Ostrava
Koncem února se
v ostravské atletické hale konalo
Mistrovství
republiky
dorostu a juniorů. Z varnsdorfského oddílu se nominoval dorostenec Josef Tomašov v běhu
na 400 m.
V rozběhu si Tomašov zaběhl
nový osobní rekord 52.0 s, jenž
však na postup do finále nestačil
(celkové 12. místo z 24 závodníků). Tomašov je letos prvním
rokem v dorostu a je to pro něj
opravdu skvělé umístění.
Neděle 27. února byla ve znamení Krajských přeborů nejmladších žáků a žákyň v Jablonci nad
Nisou. Z varnsdorfského oddílu závodilo 12 atletů či atletek.
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Nejlepší umístění z dívek zaznamenala Linda Málková (4. místo)
a z kluků Jáchym Patóč. Za
zmínku stojí dívčí štafeta ve
složení Terka Olivová, Magdalena
Šustrová, Ella Müllerová a Nela
Köhnkow, která si doběhla z 12
štafet pro krásné 4. místo. Děvčata svým výkonem vytvořila nový
oddílový rekord varnsdorfské atletiky.
V sobotu 5. března se konaly
Krajské přebory mladších žáků
a žákyň. Závodilo 15 varnsdorfských sportovců a vedlo se jim
opravdu skvěle. Všichni překonali
svá osobní maxima, někteří i ve
více disciplínách. Místní oddíl má
4 krajské přeborníky, to znamená

4 zlaté medaile. Tři zlaté medaile vybojoval Filip Hanzalík a stal
se tak přeborníkem na 60 m. př.,
60 m a 300 m. V běhu na 60 m
a na 300 m je Hanzalík v tabulkách České republiky na 1. místě.
Dalším přeborníkem je ve skoku
vysokém Ondra Zajíček. Pro stříbro na 4x 150 m si doběhla štafeta
ve složení Hanzalík, Zajíček, Burda
a Malý. Nejlépe z děvčat si vedla
Lucka Drunecká, která skončila na
7. místě na 60 m.př. a na 6. místě
na 300 m.
Ukončení halové sezóny proběhlo 20. března opět v Jablonci
nad Nisou na tradiční Velikonoční
hale.

Zuzana Zajíčková

nou. Mám ale k sobě dva obětavce
– Jirku Petráska a Luboše Relicha,
kteří mi ve všem pomáhají. Na starost v klubu mám vlastně všechno,
od financí až po sponzory. Takže
veškerou organizaci chodu klubu.
Ale zatím mě to baví.
Jaká je tedy budoucnost týmu
FUTSAL Varnsdorf?
Budoucnost řeším prakticky
denně. Mužstvo máme skvělé,
a tak zvažujeme, co bude dál. Zda
hrát tady kraj, nebo přejít pod
FUTSAL FIFA, když hráči nechtějí
hrát celostátní ligu. Moc času nezbývá, protože přihlášky na další
sezónu se dávají v březnu.
Prozradíte čtenářům, kde pracujete a jaké máte koníčky?
Pracuji ve firmě TOS Varnsdorf
jako dispečer montáže. Starám se
montérům o dílce, aby byl hladký průběh stavby strojů. Asi mám
souzené stále se o někoho starat
(smích). Jinak mě baví veškeré míčové sporty, ale hlavně rád jezdím
na horském kole. Tam si vyčistím
hlavu od všeho.
Chcete dodat něco na závěr?
Závěrem bych chtěl poděkovat
rodině za trpělivost a vstřícnost.
Vím, že to někdy se mnou není jednoduché, ale FUTSAL Varnsdorf je
prostě FUTSAL Varnsdorf.
Redakce

Kdo uteče, vyhraje
Oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf pořádá za podpory města Varnsdorf 18. ročník běhu,
pádění a úprku Kdo uteče,
vyhraje.
Akce se koná v neděli
27. března u městského divadla. Prezentace na místě nejpozději 30 minut před startem
příslušné kategorie. První kategorie startuje v 10.00 hodin.
Děti zdarma, dorost, junioři,
dospělí 50 korun.
Časový harmonogram a více
informací na www.varnsdorf.cz

To je start! Fotbalisté vlétli do jarní části jako uragán
Varnsdorf
Ve skvělé formě
zahájili odvetnou část druhé ligy
fotbalisté Varnsdorfu. První dva
zápasy zvládli s bravurou. Dvě
výhry, šest bodů, skóre 6:0.
První letošní mistrovské utkání
se odehrálo v Praze. Utkání proti
Spartě B bylo odloženo, hrálo se
tak o tři dny později. Svěřencům
Pavla Drska to vůbec nevadilo, zvítězili totiž zaslouženě 3:0.

„Důležité bylo, že jsme dali první
branku. Přežili jsme velkou šanci Kozáka. Sparta byla oslabená
a my jsme toho využili. Podali jsme
kompaktní výkon, jsme za to moc
rádi. Báli jsme se toho, jak budeme hrát na přírodním trávníku, naštěstí to dopadlo dobře,“
usmál se Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.
Severočeskému týmu skvěle

dopadla i domácí premiéra. Na
vlastním hřišti v Kotlině přišla
opět zasloužená výhra 3:0, tentokráte nad exligovou Příbramí. „Skvělá práce celého týmu.
Funguje nám to jak v defenzivě,
tak i v ofenzivě. Do zápasu jsme
chtěli vstoupit aktivně, a to se
nám taky dařilo. I když byl těžký
terén, kombinovali jsme a vytvořili si několik šancí. Tři jsme naštěstí

proměnili. Za týden nás čeká Vyškov, dobře se na něj připravíme
a pokusíme se přivézt tři body,“
řekl brankář Varnsdorfu Adam
Richter.
Ve třetím jarním zápase zajížděl Varnsdorfu na půdu nováčka
z Vyškova – výsledek 0:2. Ve středu
6. dubna pak ve šlágru bude hostit první Zbrojovku Brno.
Redakce

Pokud neseženeme partnera, může nastat nejčernější scénář
v polovině září. To už bude mít druhá liga za sebou devět kol. Jasně,
mohli bychom hrát jinde, ale to by
stálo spoustu peněz.
Stočíme se k financím. Jak aktuálně vypadá finanční situace ve
Varnsdorfu?
Vypadá to tak, že jsme ve stádiu klinické smrti. Peníze prostě
nejsou, nejsme jediným klubem,
který má trable. Rozhodně nechci
mít dluhy, nebo snad neplatit hráčům výplaty. To se nikdy nestane.
Máme rozjednané nějaké nové
partnery, jednáme stále s městem.
Bohužel v regionu takový partner
prostě není, musíme hledat jinde.
Jsou to čeští nebo zahraniční
partneři?
U nás bychom jich moc nenašli.
Jeden je z Afriky a jeden z Evropy.
Co by se stalo, kdyby to ani
s jedním neklaplo?
Může klidně nastat ten nejčernější scénář, prostě konec profesionálního fotbalu ve Varnsdorfu.
Za menší peníze už to tady prostě
dělat nemůžeme. Nás stojí sezóna
i s mládeži 17 milionů. Jsou tady
kluby, které mají třikrát větší rozpočet. My už tady vytloukáme klín
klínem. Na druhé lize mě ale mrzí
ještě jedna věc.
Která? Povídejte.
Podle mě je nesmysl, aby druhou
ligu hrály rezervní týmy těch ligových. Sparta si to chválí, najednou
o tom mluví Olomouc, Ostrava,
Jablonec, Plzeň nebo Slavia. Takže nám tam bude hrát třeba šest
béček. Co to bude za soutěž? Šest

nebo sedm týmů navíc nemá stadion na první ligu. Za mě by třetí
liga měla sloužit pro rozvoj mládeže, celkově by se mělo myslet na
to, aby každý region měl v soutěži
své zastoupení. Nemůže to být tak,
že v první lize bude pět pražských
týmů, ve druhé pět pražských béček. To je nesmysl.
Jak vypadá spolupráce s firmou
TOS a také městem Varnsdorf?
Podpora firmy TOS se zmenšila
na padesát procent proti původní
spolupráci. I za to jsme samozřejmě vděční. Přesto jsme tam o nějaké peníze přišli. Město se k nám
v posledních letech chová velmi
slušně. Na vlastní náklady nám
udělalo novou umělou trávu
a druhou přírodní trávu. Jenže my
máme jiný problém.
Jaký?
Nejsme schopni vnitřně zlepšovat svou infrastrukturu. Museli bychom sehnat například nějakého
manažera na dotační programy.
Všichni se mě třeba ptají, proč si
nesháním svého nástupce. Já bych
jich sehnal desítky, ale nikdo to nechce dělat zadarmo.
Do kdy se musí rozhodnout,
zda budete mít nového partnera?
Probíhají licenční řízení, termín
je do května. Do té doby musíme
vědět, zda jsme schopni v další
sezóně pokračovat. Můžeme taky
zjistit, že to nedáme dohromady
a bude konec. Určitě neudělám to,
že nechám kluky podepsat nové
smlouvy a za tři měsíce jim řeknu,
že nejsou peníze.

- periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 1 700 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor
Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek
Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 24. března 2022. Příští číslo vyjde 7. dubna 2022. Redakční uzávěrka 28. března 2022.

Vy atakujete prvoligové barážové pozice. Co by se stalo, kdyby Varnsdorf opakoval historii
a vybojoval si postup do nejvyšší
soutěže?
To by nás paradoxně zachránilo,
jelikož pak by přišel bonus v hodnotě zhruba dvanácti miliónů.
Samozřejmě byste ale museli
hrát na jiném stadionu. Ten váš
stále první lize prostě nevyhovuje.
Je to tak. Když to zhruba odhadnu, tak abychom tady měli krásný
stadionek na první ligu, muselo by
se investovat okolo 80 miliónů korun.
Jistě sledujete dění okolo Ukrajiny. I to bude mít neblahý vliv na
financování sportovních klubů.
Určitě. Regia nám zvyšuje nájmy
nebytových prostor. Teď jí dáváme
vlastně milion. Pak tu máte dopravu, stravování a další výdaje. Vemte si, že vláda rozhodla, že dá dvě
procenta z DPH na zbrojení. Sportu se ubere. Kdo ale v té armádě
bude, když pak děti neuběhnou ani
padesát metrů? Tohle už nikoho
nezajímá.
Jak dění na Ukrajině vnímá záložník Pavlo Rudnytskyy, který už
je vlastně takovou varnsdorfskou
legendou?
Zvládá to zatím dobře, má na
Ukrajině rodinu. Jeho manželka je
z Ruska. Jejich vztah to určitě neovlivní, může to ale narušit příbuzenské vztahy. Těžko říct, jak to celé
dopadne. Je ale jasné, že ten pán
v Kremlu se prostě zbláznil. Redakce
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Varnsdorf
Aktuálně čtvrté
místo ve druhé lize. Na to třetí
přitom Varnsdorf ztrácí jediný
bod. Za sympatickými výkony
na hřišti je ale schovaný finanční
strašák.
Vlastimil Gabriel, ředitel FK
Varnsdorf, jasně přiznal, že klub
nutně potřebuje sehnat partnera,
který by naplnil klubovou kasu.
Vám zůstal podzimní kádr defacto pohromadě. Nepřekvapilo
vás, že nepřiletěla na některého
hráče nějaká zajímavá nabídka?
Měli jsme poměrně dobrý podzim. Něco se točilo kolem Dordiče,
ale nikdy to nebyla tak konkrétní
nabídka, že by se jednalo dál. Bylo
to prostě takové oťukávání. Nic
víc.
Vypadá to, že trenér Pavel Drsek odvádí dobrou práci. Přitom
loňské jaro nic moc.
Nemůžu zpochybnit to, že mu to
jde, když jsem si ho vybral (smích).
Teď vážně. Ten tým před rokem
a půl vypadal úplně jinak. Kádr se
postupně zkvalitnil, teď jsme dokonce poslali tři hráče na hostování. Na jednotlivých postech je větší
konkurence. To je hodně znát.
V domácí premiéře jste porazili
3:0 Příbram. Trávník ale nevypadá zrovna dvakrát dobře. Prý
jste plánovali jeho úplnou rekonstrukci, je to tak?
Plánovali, ale nic z toho nebude.
Časově by se to prostě nestihlo.
Kdyby na tom začala dělat firma
po našem posledním domácím
zápase, bylo by hřiště k dispozici

