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Masopustní veselí přilákalo do Kocoura stovky návštěvníků

Jindřich Šmíd: Nepodléhat panice, ta je nebezpečnější než koronavirus

Varnsdorf         V letošním roce 
se poprvé oslavy masopustu 
přesunuly do areálu Pivovaru 
Kocour. Aby návštěvníky neod-
radila delší cesta, byla zajištěna 
společností Trilex doprava vla-
kem v rámci města zdarma.Pivo-
var Kocour také vypravil zvláštní 
svozový autobus, který přivezl 
zájemce například z Prahy, České 
Lípy a Nového Boru.

I když bylo v sobotu 22. února 
počasí spíše aprílové, návštěvníci 
se nezalekli a v areálu pivovaru 
bylo opravdu plno. Hlavní pro-
gram byl se stánky „pod jednou 
střechou“ ve velkém vytápěném 
stanu. Pro děti byla připravena 
masopustní maškaráda se Šášou 
Vášou v podobě tance a soutěží, 
nechybělo ani vyhlášení nejlep-
ších masek. V kategorii dětí se na 
prvním místě umístili Malý šáša 
a Hodinový manžel, druhé místo 
obsadily Mouchy, třetí místo dva 
Kostlivci a Včelka Mája. Z dospělá-
ků zvítězily Holky z Mexika, druhé 
místo obdrželi Šneci a třetí místo 
Dáma z karet – Joker. 

Pro dospělé byl naražen staros-
tenský sud a návštěvníci mohli 
ochutnat pivní speciály dalších 
přítomných pivovarů. Nechyběla 
také výborná káva od Bohemian 
Coffee House. K masopustu sa-
mozřejmě neodmyslitelně patří 

zabijačkové pochutiny, které byly 
v nabídce od různých řezníků ne-
jen z České republiky. Také se sou-
těžilo o nejlepší jitrnici, tlačenku 
a jelito. To vše za doprovodu živé 
hudby v podání Lužanky a kapely 
Stratos. Celým programem pro-

vázel DJ Roura. Kdo dal přednost 
klidnější atmosféře, mohl se usa-
dit v restauraci nebo využít nově 
otevřený sál, kde svým hraním 
a zpěvem zpříjemňoval náladu 
všem přítomným harmonikář.

V neděli na zimním stadionu 

proběhl Karneval na ledě, kde 
bylo připraveno pro děti zábavné 
dopoledne se soutěžemi. Foto-
reportáž z masopustního veselí 
naleznete na straně čtyři tohoto 
čísla.

        Barbora Hájková

Třetí místo za nejlepší masku patřilo Včelce Máje a Kostlivcům; foto Ivo Šafus

Varnsdorf     Koronavirus se 
objevil i v České republice a roz-
poutal paniku. Projevuje se jako 
běžné respirační onemocnění. 
Tedy rýmou, kašlem, někdy tep-
lotami. Většinou má lehký prů-
běh. Zdravý člověk by jej měl 
zvládnout bez obtíží.

Mnohá média ho v poslední 
době nazývala nebezpečným, 
smrtícím i vražedným, aniž by 
popsala, co vlastně způsobuje. 
Možná právě proto spousta lidí 
podlehla panickému strachu. 
Odborníci krotí paniku. Jde o 

chřipkový virus, který není o nic 
nebezpečnější než běžná chřipka. 
Mnozí lidé však podlehli davové 
psychóze, dělají si zásoby jídla  
a z lékáren vykupují roušky.

Zeptali jsme se na názor ma-
jitele zdejší lékárny a současně 
člena představenstva České lé-
kárnické komory Jindřicha Šmída.
„Lidem teď říkám to stejné jako 
každý rok v lednu a v únoru, kdy 
je běžné, že v Evropě řádí chřipka. 
Na chřipkové viry v podstatě ne- 
existuje léčivo. Je potřeba spoléhat 
na svou imunitu. Jedinou prevencí 

je dodržovat základní hygienická 
pravidla, zvýšit přísun vitamínu C, 
nebránit se česneku nebo cibuli. 
Důležitý je dostatek tekutin, třeba 
šípkový čaj. Hlavně neblbnout a 
nepodléhat panice. Ta je mnohem 
nebezpečnější než nějaký koro-
navirus. Možnost nákazy je dána 
naším chováním. Riziko vážného 
průběhu nemoci je velmi nízké  
a týká se hlavně pacientů, kteří již 
s nějakou nemocí zápolí,“ odpově-
děl Šmíd na dotaz, co radí zákaz-
níkům.

             Renáta Hambálková (RH)
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Hasiči museli k pacientovi slaňovat ze střechy paneláku

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

26.1.2020 v 13:57 hod.
Na služebnu městské po-

licie bylo telefonicky ozná-
meno ostrahou marketu  
Albert, že mají zákazníka, který 
nezaplatil. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka, která zajistila 
muže, jenž prošel pokladní ča-
rou se zbožím bez zaplacení.  Po 
provedení zjištění totožnosti 
muže a lustrace, která byla po-
zitivní (evropský zatykač), byl  
strážníky předveden na Obvodní 
oddělení Policie ČR k dalším úko-
nům. 

31.1.2020 – 3.2.2020
Bylo na služebnu městské po-

licie oznámeno občany města, 
že v okolí ulic Pohraniční stráže 
a Na Měkovině se pohybují dva 
agresivní psi, kteří se snaží úto-
čit na kolemjdoucí lidi. Na každé 
oznámení okamžitě reagovali 
strážníci svými výjezdy, avšak po-
každé oba psi utekli a nedali se 
odchytit klasickým způsoben. Až 
3.2.2020 v 8:20 hodin se podařilo 
paní Reiberové psy uzavřít ve své 
chatě. Paní Reiberová si spolu s 
paní Kabátovou u psů po několi-

kadenním úsilí vytvořily důvěru a  
s jejich pomocí byli psi naloženi 
do klece služebního vozidla měst-
ské policie a převezeni do útulku 
pro opuštěná zvířata v Děčíně. 
Oběma dámám patří za jejich po-
moc velké poděkování.

10.2.2020 v 11:55 hod.
Bylo od občanky města ozná-

meno, že v ulici Dělnická sedí 
malá dívenka na chodníku a 
pláče, protože neví, kudy má jít 
domů. Tvrdí, že jí vyhodili ze školy. 
Vyslaní strážníci na místě od dívky 
zjistili jméno její matky, přivolali 

Varnsdorf     Netradiční zá-
sah mají za sebou profesionální 
hasiči. Ti museli v sobotu 29. 
února 2020 slaňovat ze střechy 
panelového domu a skrze okno 
se dostat dovnitř bytu, kde byla 
osoba vyžadující pomoc.

Byt v ulici Západní, v němž 
byla osoba vyžadující pomoc, byl 
opatřen bezpečnostním zámkem 
s klíčem zevnitř.

Profesionální hasiči, kteří do-
stali za úkol se do bytu dostat a 
zpřístupnit ho zdravotníkům a 
strážníkům, se proto rozhodli sla-
nit ze střechy a do bytu vniknout 
skrz okno bez jeho poškození. To 
se po chvilce povedlo. Po ošetření 
pacienta přítomnými zdravotníky 
pomohli hasiči s transportem do 
sanitky.

Kouř z bývalé ubytovny
Kouř z bývalé ubytovny byl dů-

vodem popoledního výjezdu pro-
fesionální i dobrovolné varnsdorf- 
ské jednotky v sobotu 29. února 
2020.

Požár odpadu hasiči uhasili, zá-
roveň průzkumem nalezli uvnitř 
objektu dvě nezraněné osoby. Na 
ně už venku čekali strážníci Měst-
ské policie Varnsdorf.

V Krásné Lípě vzplál v popelář-
ském vozu odpad

Přímo na náměstí v Krásné 
Lípě zasahovali Hasiči Krásná Lípa  
s profesionální varnsdorfskou 

jednotkou a SDH Rumburk brzy 
ráno v pátek 28. února 2020 u po-
žáru odpadu z popelářského vozu.

Obsluha odpad vysypala na 
zem, kde ho hasiči prolili vodou. 
Následně krásnolipská jednotka 
asistovala při opětovném naklá-
dání odpadků do kontejneru.

Srážka člověka s osobním vla-
kem

V úterý 25. února 2020 krátce 
po třinácté hodině došlo v Rybniš- 
ti ke srážce osobního vlaku s člo-
věkem. Na místo společně s hasiči 

z Rybniště a drážními hasiči z Li-
berce vyjížděla také profesionální 
varnsdorfská jednotka. 

Pro zraněného musel přile-
tět vrtulník záchranné služby.  
„Muže jsme transportovali letec-
ky do ústeckého traumacentra  
s vážným zraněním,“ řekl Prokop 
Voleník, mluvčí záchranné služby. 

Trať mezi Rybništěm a Rumbur-
kem byla několik hodin uzavřena.

Hrozil pád střechy
Po větrné noci vyjela na pomoc 

rumburská jednotka s výškovou 

technikou k části střechy hrozící 
pádem v ulici Dvořákova ve Varns- 
dorfu. Společně s místní profesio-
nální jednotkou se podařilo stře-
chu přetočit zpět a pomocí hřebí-
ků ji přitlouct.

Silný vítr lámal stromy
Během nedělního večera  

23. února 2020 vyjížděla profesio-
nální varnsdorfská jednotka odstra-
nit následky silného větru. Několik 
stromů spadlo směrem na Studán-
ku, další v ulici Děčínská a směrem 
na Krásnou Lípu.          Hasiči Varnsdorf

Hasiči museli ke zraněné osobě slaňovat ze střechy panelového domu; foto miw.cz

ji na místo a dítě jí bylo předáno. 
Hlídka dále zajela do příslušné 
školy, kde bylo od ředitelky zjiš-
těno, že dívce vyučování skončilo 
v 11:45 hod. a poté sama odešla 
domů. Dále bylo strážníkům sdě-
leno, že se jedná o velice problé-
movou rodinu, kde matka nezná 
ani jméno třídní učitelky své dce-
ry, se školou vůbec nekomunikuje 
a je již delší dobu v šetření OSPO-
Du, kam byla informace o této 
události oznámena.

Martin Špička

velitel městské policie



14/2019

 3

Zprávy5/2020

 3

Zprávy

SPRŠ: Starostové obcí Šluknovského výběžku jednali ve Varnsdorfu

Dotační program města Varnsdorf: Podpořeno bylo 91 žádostí

Varnsdorf        První letošní jed-
nání starostů obcí Šluknovska se 
konalo v pátek 14. února 2020 
na pozvání města Varnsdorf v pi-
vovaru Kocour, které se stalo po 
pěti letech opět členem Sdružení 
pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ). 

V úvodu jednání pohovořil sta-
rosta města Varnsdorf Roland  
Solloch o aktuálním dění ve měs-
tě, zopakoval podporu společné-
ho postupu se starosty regionu ve 
věci záchrany Lužické nemocnice, 
informoval o schváleném rozpoč-
tu města a investičních záměrech 
pro letošní rok.

Následně předseda sdružení 
zrekapituloval aktivity v období 
od posledního jednání, které se 
většinou týkaly problematiky za-
jištění zdravotní péče na Šluknov-
sku, ale i veřejné dopravy a ces-
tovního ruchu. Jako první hosté 
vystoupili na jednání Milan Jirsák 
a Václav Černohous, kteří staros-
tům představili podpůrné progra-
my EU – ESF pro zaměstnávání 
ohrožených skupin – konkrétně 
osob se zdravotním postižením a 
matek po rodičovské dovolené. 
Projekty mohou podpořit několik 
desítek osob z cílových skupin, 

vč. podporovaného zaměstnání v 
jednotlivých obcích.

Dále na jednání vystoupil za-
kladatel a čestný ředitel mezi-
národního cyklistického závodu 
žen Tour de Feminin Jiří Vích. Ten 
představil nového organizační-
ho ředitele závodu Jana Novotu. 
Společně požádali starosty o po-
kračování spolupráce, představili 
plány a trasy letošního ročníku a 
požádali o finanční a organizač-
ní podporu. Ta byla starosty ná-
sledně přislíbena, schválena byla 
i finanční podpora ve výši 30 tis. 
korun.

Dalším hostem byl náměstek 
hejtmana ÚK pro dopravu Jaro-
slav Komínek, který představil 
starostům změny v regionální 
veřejné dopravě, rozšíření ně-
kterých linek, úpravy návazností 
spojů atp. Informoval i o smluvní 
problematice s jednotlivými do-
pravci, o plánech do budoucna.  
V diskusi jej doplnil i Jiří Rak z OPS 
České Švýcarsko, který koordinuje 
požadavky jednotlivých subjektů  
k dopravě z regionu, ale i návaz-
nosti na přilehlé Lužické hory, 
Liberecko a Horní Lužici. Připra-
vena je např. nová autobusová 

linka, která propojí Žitavské a 
Lužické hory s Českým Švýcars-
kem, tedy Trixi Park v německém 
Grosschönau přes Varnsdorf, 
Krásnou Lípu a Brtníky, která 
momentálně naráží již pouze na 
omezenou kapacitu dopravce.

Poté se starostům představil 
nový ředitel společnosti České 
Švýcarsko, o. p. s. Jan Šmíd, jenž 
informoval o aktuální činnosti, 
plánech na nejbližší období a na-
bídkách společnosti i Destinač-
ní agentury ČŠ. O problematice 
postupující kůrovcové kalamity 
v regionu, o jejích dopadech do 
území i na hospodaření společ-
nosti Lesy ČR, s. p. informoval sta-
rosty ředitel závodu LČR Liberec 
Ludvík Řičař. Představil také nové-
ho lesního správce z Lesní správy 
Rumburk Jana Drozda, shodou 
okolností i starostu Doubice. Ten 
ve funkci nahradil (ze zdravotních 
důvodů) Pavla Bika, který vedl 
lesní správu dlouhá léta a byl pro 
obce velmi dobrým partnerem.

Posledním hostem jednání byl 
odborník na odpadové hospodář-
ství Milan Hulán, který informo-
val o významných komplikacích  
v oblasti separace odpadů. V sou-

časné době nejsou k dispozici do-
statečné zpracovatelské kapacity 
pro separované suroviny, velký 
podíl vytříděného odpadu není 
možné zpracovat a likviduje se na 
skládkách, popř. v menší míře ve 
spalovnách komunálního odpa-
du. Připravovaná nová legislativa 
situaci spíše komplikuje a dají se 
očekávat významné negativní 
ekonomické dopady na obce, po-
tažmo na naše občany.

V diskusi se mj. projednávala 
situace okolo budoucího fungo-
vání MAS Český sever, k navržení 
řešení spolufinancování aktivit 
byla ustavena pracovní skupina, 
podobně jako k problematice 
odpadů. Zároveň se projednal 
současný stav ve věci zachování 
Lužické nemocnice poté, kdy se 
starostům a senátorovi Zbyňkovi 
Linhartovi podařilo opakovaně 
vyvolat jednání na úrovni náměst-
kyně ministra zdravotnictví a ná-
městka hejtman ÚK, jež následně 
vyústilo v přímé jednání ministra 
zdravotnictví Vojtěcha Adama a 
hejtmana Ústeckého kraje Oldři-
cha Bubeníčka o zachování zdra-
votní péče v nemocnici v Rum- 
burku.                Jan Kolář, předseda SPRŠ

Varnsdorf     Také v letošním 
roce byl vyhlášen Dotační pro-
gram města Varnsdorf na pro-
jekty prospěšného charakteru 
formou výběrového dotačního 
řízení. Na základě přijatých žá-
dostí proběhlo jednání dotační 
komise, která projekty podpořila 
částkou půl druhého milionu ko-
run. O přidělení dotací rozhodla 
Rada města Varnsdorf.

Dotační program města Varns- 
dorf je určen jako finanční pod-
pora formou neinvestiční dotace 
na podporu kulturní, sportovní a 
další činnosti dětí, mládeže a ši-
roké veřejnosti. Slouží jako zájem 
města pro zdravé využívání vol-
ného času občanů, k obohacení 
kulturního a sportovního života 
ve městě, ke zvýšení vzdělávání 
a estetického cítění a jako účinná 
forma prevence kriminality. 

Město Varnsdorf v letošním 
roce podpořilo 91 žádostí v celko-

vé výši 1 490 684 korun. V oblasti 
kultury bylo podpořeno 40 žádos-
tí, v oblasti tělovýchovy 45 žádostí 
a 6 v sociální a zdravotní oblasti.

Žádosti hodnotila pětičlenná 
komise ve složení Ladislava Kří-
žová, Marta Maryšková, Ilona 
Martinovská, Miloš Kostlán a Jan 
Šišulák. Hodnocení žádostí bylo 
prováděno anonymně na základě 
bodového systému podle stano-
vených kritérií. Členové komise 
se při hodnocení zaměřili na ob-
sahové zpracování žádostí, přimě-
řenost a hospodárnost rozpočtu 
projektu, finanční spoluúčast 
vlastní nebo jiných partnerů, účel 
projektu, cílovou skupinu, zamě-
ření projektu a jeho přínos a vý-
znam v dané oblasti.

V případě podjatosti vůči ně-
které žádosti se člen komise vzdal 
písemným prohlášením (uplat-
něno v devíti případech), aniž by 
bylo ovlivněno hodnocení žádos-

tí. Přehled schválených dotací na-
leznete na webových stránkách 
města Varnsdorf.

„Když se před 12 lety tento 
program otevíral, bylo zde alo-
kováno 450 tisíc korun. Finanční 
požadavky uvedené v žádostech 
i tenkrát převyšovaly rozpočto-
vaný finanční limit (letos téměř  
o 300 tisíc korun), hodnotící ko-
mise určila podpořené, ale i ne-
podpořené projekty. V současné 
době jsme dospěli do stádia, kdy je  
v rozpočtu alokováno peněz mno-
honásobně více, přesto se na 100 % 
podporu všech žádostí nedostává. 
S odstupem 8 let, kdy jsem opět 
měla možnost načíst všechny 
letošní žádosti a porovnat je se 
žádostmi z let 2010–2012, bych 
ráda uvedla několik postřehů. 
Jsme město, které je bohaté na 
aktivní lidi a skupiny, které pro ve-
řejnost pořádají neskutečně pest-
rou paletu akcí. Vedle jednotlivců, 

spolků, společností a sportovních 
oddílů máme i spoustu aktivních 
škol a školek, které nad rámec 
svých každodenních aktivit orga-
nizují nadstavbové akce nejen pro 
své děti a žáčky, ale i pro příchozí 
veřejnost. Na druhou stranu jsme 
se shodli s hodnotiteli, že nám ne-
bylo vždy jasné, pro koho je akce 
určena, jak početná bude skupi-
na účastníků, jak dlouho potrvá 
a co je jejím cílem a smyslem. U 
některých žádostí chyběl rozpis 
využití požadované finanční část-
ky. Pokud se žádá o vyšší dotaci 
(či maximální), pak je na místě 
být více konkrétní v jednotlivých 
částech žádosti a detailně popsat 
účel a využití dotace. U některých 
žadatelů jsme také postrádali ro-
zumné finanční požadavky, které 
by odpovídaly velikosti a rozsahu 
akce,“ přiblížila hodnocení členka 
dotační komise Ladislava Křížová.

               Tomáš Secký
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Radary a nové směry řešení bezpečnosti dopravy ve městě

Varnsdorf      Většina obyva-
tel našeho města patrně za-
znamenala, že díky vývoji v tzv. 
radarové kauze došlo na počát-
ku ledna ke změně ve vedení 
města. Na lednovém zasedání 
zastupitelstva byl trestně, a v té 
době i vazebně, stíhaný starosta 
města Stanislav Horáček odvo-
lán, trestně stíhaný 1. místosta-
rosta Josef Hambálek se vzdal 
své funkce. Došlo i ke změnám  
v radě města.

Jak tedy pokračuje „kauza ra-
dary“, která na město Varnsdorf 
dopadla v daleko větší míře, než 
kdysi občanské či sociální nepo-
koje, a způsobila mu ostudu a 
velmi negativní mediální obraz 
na dlouhé období? Především 
dále pokračuje trestní řízení proti 
pětici obviněných s oběma výše 
jmenovanými v čele. Jedním z po-
sledních kroků bývalé rady města 
bylo ukončení smlouvy na měře-
ní rychlosti, což bylo provedeno 
k 31. lednu 2020. K tomu datu 
přestala firma WST předávat na-
měřené hodnoty městské policii. 
V nejbližších týdnech také dojde 
k fyzické demontáži vlastního mě-
řícího zařízení, která měla firma 
WST v nájmu. Otázkou dalších 
jednání, s ohledem na vývoj celé 
kauzy (jelikož firma WSTi její jed-
natel jsou také trestně stíháni), je 
i finanční vypořádání za poslední 
měsíce měření a případné další 
právní kroky.

Souběžně probíhají jednání  
s firmou, která organizovala 
všechna tři výběrová řízení na 
měření rychlosti (ale i další výbě-
rová řízení). Za chyby ve výběro-
vých řízeních na měření rychlosti 
dostalo město finanční postih ve 
formě pokut v celkové výši 1 mil. 
Kč (300 tis., 350 tis., 300 tis. Kč od 
ÚOHS a 50 tis. Kč od KÚ Ústecké-
ho kraje). Proti všem 4 pokutám 
podalo město Varnsdorf odpor. 
První dvě jsou však již pravo-
mocně rozhodnuté a budeme je 
muset zaplatit. K těmto sankcím 
je také zapotřebí připočítat dal-
ší náklady v řádech desítek tisíc 
korun za právní služby spojené s 
podáním odporu. Otázku, kdo je 
za tyto škody odpovědný, bude 
muset řešit soud, neboť smlouvy 
s organizátorem výběrových říze-
ní jsou uzavřeny pro město velmi 
nevýhodně. Zodpovědnost dopa-
dá s největší pravděpodobností 

částečně i na členy bývalé rady 
města, kteří tyto práce a násled-
ně smlouvy odsouhlasili. Z výše 
uvedených důvodů bylo jedním z 
prvních kroků nové rady ukončení 
spolupráce s právní firmou spoje-
nou s radarovou kauzou a vypo-
vězení většiny její další spoluprá-
ce s městem (mimo již uzavřené 
smluvní závazky).

Další újmou, která městu v sou-
vislosti s radary nastala, je částka 
v řádech desítek milionů korun 
vyčíslená za nezaplacené výzvy a 
nezahájená správní řízení ve věci 
spáchaných přestupků, za které 
však město provozovateli měření 
řádně zaplatilo. Součástí těchto 
nákladů jsou i několikamiliono-
vé náklady na zasílání výzev pro-
střednictvím servisu České pošty. 
Jedná se o případy, kdy provozo-
vatel vozidla nebo řidič zaplatil 
více, či méně, zaplatil po termínu 
splatnosti nebo nezaplatil vůbec, 
a tyto případy jsou již promlčené 
(nebyly vyřešené v době jednoho 
roku).

V číslech ke dni 20.12.2019 to 
znamená, že bylo provedeno cel-
kem 134 777 měření, na jejichž 
základě bylo vydáno a odesláno 
122 057 výzev. Z tohoto počtu 
je 51 139 výzev, za které město 
neobdrželo finanční prostředky, 
byť za ně zaplatilo provozovateli 
sjednanou smluvní odměnu. Do 
uplynutí lhůty jednoho roku bylo 

zahájeno pouze 400 správních ří-
zení.

 Co tedy s radary dál?
Nové vedení města jasně dekla-

rovalo, že se otázkou bezpečnosti 
chce velmi aktivně zabývat. Proto 
jsme se v prvním únorovém týd-
nu sešli s představiteli Policie ČR 
(dopravní inspektorát) a probrali 
možnosti, které jsou k dispozici 
vzhledem k tomu, že i na zákla-
dě špatné praxe z našeho města 
došlo ke značnému omezení mož-
ností měření pro obce. Měření 
rychlosti je především otázkou 
bezpečnosti dopravy a nesmí být 
zneužito k naplnění městské po-
kladny. Ve spolupráci s městskou 
policií, PČR a dlouhodobými při-
pomínkami občanů, bylo vytipo-
váno celkem 9 míst, které budou 
předloženy ke schválení pracov-
níkům krajského inspektorátu 
policie. Na stránkách města se 
můžete s těmito místy seznámit 
a budeme rádi, když k nim připo-
jíte i své zkušenosti či vyjádření.  
V návrhu je jedno měřící místo na 
Studánce (upravené měření na 
silnici 1/9), ve městě je to v ulicích 
Karlova, Čs. letců, Západní, Sv. Če-
cha, Čs. mládeže a 5. května. Dal-
ším možným krokem je i pořízení 
mobilního měřícího zařízení pro 
městskou policii.

Zvyšování bezpečnosti není ale 
jen o měření rychlosti a silničním 
dohledu, ale také stabilní doprav-

ně technická řešení, která se již 
letos realizují např. v ulici Karlova, 
Plzeňská nebo Národní. Jedná se 
vždy o soubor několika opatření, 
většinou zúžení silnice na max. 
6,5 metrů, vybudování ostrůvků, 
zálivů, parkovacích míst, případ-
ně přechodů pro chodce. Ruku  
v ruce s těmito řešeními dochá-
zí i k obnově původní zeleně a 
úpravě chodníků. V ulici Plzeňská 
se tak obyvatelé „Pěnkaváku“ ko-
nečně dočkají nejen plánované-
ho přechodu, ale i chodníku až 
ke slévárně. V Národní ulici zase 
v první fázi proběhnou změny  
z obytné zóny na zónu 30 km/
hod. a úpravy retardérů. 

Abychom do budoucna zabrá-
nili jakýmkoliv pochybnostem  
v případném dalším měření a ná-
sledném výběru pokut, je cílem 
nového vedení města nastolit 
ve všech oblastech co nejtrans-
parentnější způsoby řízení, do-
držování zákonných postupů, 
respektování nadřízených insti-
tucí a zejména rozhodování ve 
prospěch města s péčí řádného 
hospodáře. S tím souvisí i ukonče-
ní spolupráce s dotačně poraden-
skými agenturami, které dlouho-
době spolupracovaly s minulým 
vedením bez výběrových řízení, a 
zadání nezávislého forenzního au-
ditu, který prověří předchozí hos-
podaření.                        Jiří Sucharda                                  
                    místostarosta města Varnsdorf

Varnsdorf ukončil smlouvu o nájmu radarů. Ty přestaly měřit posledního ledna; foto Tomáš Secký
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

Rozhovor s Vojtěchem Richterem, majitelem prodejny Levná krmiva

Varnsdorf     Již před Vánoci 
jste možná zaregistrovali, že se 
v prostorách dřívější prodejny, 
mezi místními známé jako „U 
Kačera“, začíná něco dít. Vyzpo-
vídali jsme proto majitele ob-
chodu Vojtěcha Richtera a pře-
kvapilo nás, čemu všemu se ve 
své práci věnuje.

Obchod Levná krmiva navazuje 
a vzájemně se doplňuje s hlavní 
prodejnou v Rybništi, která fun-
guje již pět let a nabízí širokou 
škálu zboží jak pro domácí maz-
líčky, tak pro hospodářská zvířata. 

Vím, že již pět let úspěšně pro-
vozujete Levná krmiva v Rybniš- 
ti. Proč jste se rozhodl otevřít 
obchod ve Varnsdorfu?

První impulz pro otevření nové 
prodejny vzešel od našich zákaz-
níků, kteří se stále dotazovali, zda 
si nechceme otevřít prodejnu také 
ve Varnsdorfu, protože jim tam 
chybí takto zaměřený obchod. Za-
čal jsem se tedy zajímat o to, zda 
by náš sortiment zde ve Varnsdor-
fu našel své odběratele. Prodej-
nu jsme chtěli otevřít v průběhu 
března až dubna, ale naskytla se 
mi možnost pronajmout prostor 
bývalé zeleniny „U Kačera“ a už 
nebylo nad čím přemýšlet.

I když to dalo mnoho práce a 
úsilí vše zařídit, opravit, poskládat 
regály, navozit zboží atp., zvládl 
jsem to za tři týdny. Otevření pro-
běhlo už 2. prosince 2019.

Jak široký je váš sortiment kr-
miv? Co je mezi zákazníky nejžá-
danější?

Sortiment máme opravdu ši-
roký a snažíme se mít to, co si 
zákazníci přejí. Neustále rozšiřu-
jeme náš sortiment o produkty, 
na které se lidé ptají, ale bohužel 
nemůžeme mít úplně všechno, 
protože nemáme prostory tzv. 
„nafukovací“. Zboží, o které je 
největší zájem, se snažíme mít 
neustále na prodejnách, ale usilu-
jeme i o to, abychom zákazníkům 
splnili přání a zboží jim sehnali a 
objednali.

V názvu obchodu máte Levná 
krmiva. Někoho by mohlo na-
padnout, zda to není na úkor 
kvality. Nabízíte i zboží známých 
značek?

Prodáváme krmiva od Ekono-
mické řady až po Super Premium. 
Chceme nabídnout možnosti vý-
běru, ale spíše se zaměřujeme na 
kvalitu a spokojenost zákazníka. 
Jmenujeme se Levná krmiva, pro-
tože se snažíme mít nejnižší ceny  
v okolí. Z velkých a známých zna-
ček prodáváme krmiva Brit, Pu-
rina, Country Farms, Amity, Avi-
centra, pro hospodářská zvířata 
krmiva Sehnoutek a Cerea, na 
prodejně v Rybništi krmiva pro 
koně Spillers, Pavo, NutriHorse a 
Energys. V nabídce máme i spous-
tu dalších výrobců krmiva.

Dozvěděla jsem se, že se věnu-
jete také rybářským potřebám. 
Co vás k tomu přimělo?

K tomuto nápadu nás přivedl 
velký počet rybářů. V našem okolí 
se nachází mnoho rybníků, tudíž 
pozorujeme velký zájem o rybář-
ské potřeby. V našich prodejnách 
máme velkou škálu rybářských 
potřeb a návnad v takovém rozsa-
hu, abychom uspokojili co nejvíce 
našich zákazníků rybářů. V sezóně 
od dubna do září prodáváme i živé 
nástrahy – žížaly, rousnice a červy.

Zprostředkováváte prodej živé 

drůbeže?
Ano, letos je to třetí rok, co jej 

zprostředkováváme. Chov drů-
beže je na vesnicích a malých 
městech stále oblíbenější, není 
nad domácí čerstvá vajíčka a 
také maso. Prodej drůbeže pro-
bíhá vždy před naší prodejnou  
v Rybništi. Živá drůbež je vždy na 
objednání, výjimečně se naskyt-
ne něco volného navíc. Drůbež 
je vakcinovaná a prodávána od 
prověřených chovatelů. Prodej je 
většinou jedenkrát za měsíc od 
března do září. Objednávky při-
jímáme na našich prodejnách, 
facebookových stránkách nebo 
přes email richvo@seznam.cz. 
K živé drůbeži u nás mohou také 
zákazníci zakoupit vhodné krm-
né směsi dle druhu a stáří zvířat, 
obiloviny, vitamíny, napáječky a 
steliva, kroužky, podkladky i pří-
pravky proti parazitům, jako jsou 
čmelíci. Nabízíme tyto druhy drů-
beže – kuřice, kohouty, kačeny, 
husy, krůty, holokrčky, kalimera, 
brojlerová kuřata a perličky. Ob-
jednávky uzavíráme vždy tři dny 
před prodejem, nebo při vyčerpá-
ní možné kapacity.

Dnešní doba přímo vybízí  
k dotazu, zda máte svůj e-shop. 
Jak je to s dopravou zboží?

E-shop provozujeme, hlavně 
pro objednávky s naší dopravou. 
V dnešní době je velmi moderní a 
pohodlné si vše objednat z pohod-
lí domova a nechat si to přivézt, 
ale to má bohužel záporný vliv na 
kamenné prodejny, kam přichází 
čím dál méně zákazníků. Na na-
šem e-shopu www.levna-krmiva
-rybniste.cz najdete i zboží, které 
nemáme na prodejnách, ale na 
centrálním skladě. Při objednává-
ní přes e-shop si může kupující vy-
brat možnost dopravy dle velikosti 
a hmotnosti nákupu. Na malé a 
lehčí zásilky do 30 kg máme pře-
pravní společnost In Time, která 
nám rozveze zásilky po celé ČR. 
Nejoblíbenější způsob dopravy je 
dodání zboží na předem stano-
vená odběrná místa každé úterý 
(jedná se o oblast Šluknovského 
výběžku, Děčínska, Českolipska a 
Liberecka). Další způsob dopravy 
je dovoz zboží přímo až do domu. 
Tento způsob dopravy nabízíme 
ve vzdálenosti do 50 km od naší 

(pokračování na str.7)

Vojtěch Richter otevřel prodejnu s krmivy také ve Varnsdorfu, foto archiv
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Rozhovor s Vojtěchem Richterem, majitelem prodejny Levná krmiva

Varnsdorf hostil čtvrtý ročník Parádalympiády pro nevidomé

prodejny v Rybništi. Cena dopravy 
se odvíjí dle vzdálenosti a objemu 
objednávky.

Při prohlížení vašeho e-shopu 
jsem zjistila, že na své si u vás 
přijdou i ti, kteří se starají o za-
hradu, je to tak?

Ano. Na naší prodejně v Rybniš-
ti nabízíme také zahradnické sub-
stráty, mulčovací kůru, hnojiva a 
ostatní doplňky. Substráty a mul-

čovací kůru často zavážíme zákaz-
níkům až na zahradu, v případě 
většího odběru i po paletách.

Od září do jara ještě také na-
bízíme našim zákazníkům pro-
dej dřevěných briket do kot-
lů a krbů, dřevěné pelety do  
automatických kotlů. I na tento 
sortiment nabízíme naši dopravu 
až do domu.

Najdeme vás i na sociálních 
sítích?

Na Facebooku nás najdete 
pod názvem Levná Krmiva Ryb-
niště. Zde uvádíme veškeré dění 
naší společnosti jako novinky v 
našem sortimentu, akce a sle-
vy, informujeme o naskladnění 
zboží, aktuality o rozvozech a 
další užitečné věci. Dále také od-
povídáme na případné dotazy  
našich zákazníků a přijímáme ob-
jednávky.

Vymýšlíte pro své zákazníky  

i nějaké tematické akce?
V dnešní době se pojem akce 

využívá snad ve všech prodejnách. 
Ano, akce máme celkem časté, a 
to většinou na týden nebo do vy-
prodání skladových zásob. Občas 
jsou akce i dlouhodobé ve spolu-
práci s dodavatelem či výrobcem. 
Najdete u nás i věrnostní program 
třeba 5+1 zdarma na vybraný sor-
timent apod.               

                                Barbora Hájková

(dokončení ze str.6)

Varnsdorf     Víkend na pře-
lomu února a března byl ve 
znamení sportovního zápolení. 
Spolek Život jde dál Romana 
Vaňka pořádal již 4. ročník Pará-
dalympiády s heslem Pohybem 
na zdraví!

Letošní ročník byl na počet 
účastníků bohatší než ten loňský, 

účastnilo se 16 soutěžících z růz-
ných koutů České republiky. A co 
taková Parádalympiáda zname-
ná? Jednalo se o netradiční disci-
plíny pro vidomé i nevidomé, kdy 
více než umístění bylo pro účast-
níky důležité se pobavit a užít si 
to. Ve Varnsdorfu v restauraci U 
Šimků se síly měřily poprvé ve 

zvukové střelbě, šipkách a hře Pu-
kec, ve sportovním areálu v Jiřetí-
ně pod Jedlovou zase v goalballu 
s ozvučeným balonem rolničkou a 
páce.

„Svou návštěvou nás poctil mís-
tostarosta Jiří Sucharda, který si 
některé disciplíny sám vyzkoušel 
a strávil s námi celé dopoledne. 

Akci podpořilo město Varnsdorf 
grantem, za který moc děkujeme. 
Dále patří velké poděkování všem 
partnerům, sponzorům, pomoc-
níkům, průvodcům při pořádání 
akce. Velká spokojenost účastníků 
nám už zajistila přihlášky na další 
ročník,“ zhodnotila akci Marcela 
Vaňková.                     Barbora Hájková

Počet míst omezen. Vstupenky si prosím rezervujte včas 
na prihlaska@drylocktechnologies.com

rezervace nutná!
VVSTUP ZDARMADARMA

sobota 21. března od 18 hodin
kino Bio Luž – Dolní Podluží

Drylock vás zve do kina!
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VZPOMÍNKA BLAHOPŘÁNÍ
Už 9 let ti-

chounce spíš, ale 
ty přece maminko 
víš, že s láskou na 
tebe vzpomínají 
děti s rodinami. 
Smutné výročí 

paní Anny Krajmerové si připome-
neme 21. března.

Dne 11. března oslavil náš tatí-
nek, pan Karel Pecher, své životní 
jubileum. Přejeme mu i do dalších 
let hodně zdraví, štěstí a vitalitu. 
Iva, Radek s rodinou a sestra Růžena  
s rodinou

Dne 12. března 
uplynulo 5 let od 
úmrtí mého man-
žela, dědečka a 
pradědečka pana  
Wernera Stroba-

cha. Stále vzpomínají manželka, děti 
s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 13. března 
uplyne 5 let, co 
nás navždy opustil 
pan Dušan Černý. 
Stále vzpomínají 
maminka Eva a 

celá rodina. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

Dne 20. března 
uplynou smutné 4 
roky od úmrtí pana 
Josefa Radoně, 
mého manžela, 
dědečka, pradě-

dečka. S bolestí v srdci vzpomínají 
manželka Věra, syn Josef, dcera Věra 
s rodinou, Kristýnka se Samem, Va-
šík, Karel s Marií.

Dne 6. března 
uplynuly 2 roky 
od odchodu mé 
milované mamin-
ky paní Edeltraud 
Švédové. S láskou 

na ní stále vzpomínáme. Dcera Ilona 
s rodinou a přátelé.

Dne 15. března by Miroslav Hájek 
oslavil 23. narozeniny. S láskou na 
něj vzpomínají rodiče, kamarádi a 
všichni, co ho měli rádi.

Svozy bioodpadu
17.3.2019 od 6.00 hod.

SVOZY BIOODPADU

ZUBNÍ POHOTOVOST

   
14. - 15.3.2020   
MUDr. Křemen Adolf  
Teplická 270, Jílové  
Tel. 412 550 343

21. - 22.3.2020   
MUDr. Plyuschakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín I  
Tel. 412 519 622

Ordinační hodiny o so-
botách, nedělích a svátcích:  
08:00  - 12:00 hod.  

ZUBNÍ POHOTOVOST

(Parkoviště na Národní ul.)
Středa 18.3. od 8.00  - 16:30 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY

Svozy pytlového tříděného odpadu
19.3.2020 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

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.

Firma Ing. Aleš Matušek – 
TECHMA – slévárna Varnsdorf 
hledá strojního zámečníka. 
Bližší informace na telefonu  
602 107 550 nebo 777 143 727. 

Úmrtí v únoru

Anna Burešová  64 let
Miroslav Plekanec  76 let
Zdeněk Matoušek  88 let
Drahomíra Minarčíková 88 let
Anna Cipriánová  67 let
Alois Kaňák  78 let
Marie Tauzová  80 let
Marie Štajnerová  84 let
Katarína Skálová  69 let
Zdeněk Rozlílek  80 let
Marie Šmidílková  86 let
Ladislav Bílý  80 let
Jaroslav Málek  87 let
Jaroslav Beneš  86 let
Věra Jelínková  86 let
Dagmar Wünscheová  89 let
Milan Kettner  49 let
Andrea Vöröšová  46 let

ÚMRTÍ

Místní skupina Českého červe-
ného kříže zve na výroční členskou 
schůzi dne 17. března 2020 v 16.00 
hod. na polikliniku (1. patro).

Sběr šatstva začne v úterý  
24. března na poliklinice.

Každé úterý od:
14.00 hod. – 16.00 hod.

Místní skupina ČČK

Cestovní agentura HEMTRANS 
zve na VELIKONOČNÍ TRHY – 

POLSKO

Město: Legnica, Bad Muscau 
Den: 4.4.2020 (sobota)  

Cena: 250 Kč

Odjezd: náměstí ve Varnsdor-
fu v 9.00 hod. Objednávky 

přes sms na tel. čísle 723 470 
950! Nutná rezervace míst!

Ortopedická ambulance 
DAMEDIKA sro. , MUDr Karel 
DAĎA, sídlí v České Kamenici 

a v Novém Boru. Věnujeme se 
komplexní diagnostice, léčbě a 
posuzování funkčních poruch 

pohybového aparátu.

Provádíme ultrazvukové vy-
šetření pohybového aparátu, 

včetně ultrazvuků kyčlí u 
miminek. Do naší ambulance 
je nutné se předem objednat 

osobně nebo telefonicky.

Školička bruslení se těší velké oblibě

Varnsdorf     Lední školička 
bruslení má mezi dětmi stále 
větší oblibu. Projekt pro malé 
bruslaře, jenž funguje již pátým 
rokem, je realizován zdarma díky 
neinvestiční dotaci z Fondu Ús-
teckého kraje ve výši sto tisíc ko-
run a příspěvku města Varnsdorf 

ve výši čtyřicet tři tisíce korun.
Školička bruslení je určena pro 

základní a mateřské školy, které 
navštěvují zimní stadion ve Varns- 
dorfu. Do projektu se zapojily i 
školy z okolních obcí. Děti se bě-
hem výuky od zkušeného lektora 
učí rovnováze, cvičí obratnost, 
pohyblivost, posilují svalstvo 
dolních končetin a budují v sobě 
předpoklad pro pohyb. Výuka 
probíhá formou her a pohybo-
vých cvičení v kolektivu.

V případě, že se dětem zalíbí 
bruslení, mají možnost pokračo-
vat v hokejové přípravce v míst-
ním hokejovém klubu. 

             Tomáš Secký



Sálovkáři získali double a přepsali klubovou historii

Z první ligy přichází Martin Kouřil, posílí obranu FK Varnsdorf

Severočeská liga: Basketbalisté jsou nadále bez ztráty kytičky

Varnsdorfští sportovci se prosadili v anketě Sportovec regionu
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Varnsdorf        Dokázali to! 
Tým Futsal Varnsdorf ve finále 
Autocentrum Jílové Extraligy Ús-
teckého kraje v sálové kopané 
udržel svůj náskok a mohl se ra-
dovat z celkového vítězství. 

Sálovkáři tak na domácí půdě 
dovršili „double“, jelikož vyhráli 
i krajský pohár. To se naposle-
dy podařilo Autocentru Jílové 
v sezóně 2016/2017. „Chceme 
na závěr velice úspěšné sezóny 
poděkovat všem našim fanouš-

Varnsdorf  Vytáhlý stoper 
Martin Kouřil v létě odešel  
z Varnsdorfu do Karviné. Po-
měrně pravidelně nastupoval 
v první lize, než přišel zápas  
v Ostravě. Dvoumetrový střed-
ní obránce si 8. listopadu 2019  
zlomil nohu a na dva měsíce byl 
mimo hru.

„Do té doby jsem prakticky pra-
videlně nastupoval, pak ale při-
šlo tohle zranění. Trenéři mě pak 
říkali, že bych se měl jít někam 

kům, příznivcům, členům rodiny 
a sponzorům za podporu a přízeň, 
kterou nám dlouhodobě věnují,  
a na zisku našeho mistrovského  
titulu mají nemalý podíl,“ řekl spo-
kojeně trenér Varnsdorfu Marcel 
Mikolášek.

Jeho svěřenci šli do finálového 
turnaje se čtyřbodovým násko-
kem. „Hned první zápas proti Vilé-
movu jsme začali nervózně. Přežili 
jsme poločas a pak dvakrát udeři-
li. Ve druhém utkání proti Bumiku 

nám stačil k jistotě titulu bod. Na-
konec jsme vyhráli 1:0. Po závě-
rečném hvizdu již propukla v hle-
dišti i mezi hráči euforie, protože 
bylo jasné, že už nás Bělá nemůže 
předhonit,“ vzpomínal.Poslední 
zápas pak Varnsdorf prohrál prá-
vě s Bělou 1:4, na jeho triumfu to 
ale už nic nezměnilo. „Děkujeme 
moc hráčům za předvedené vý-
kony, přejeme jim hlavně hod-
ně zdraví a realizačnímu týmu  
přejeme pevné nervy do dalších 

sezon,“ dodal Mikolášek.
Druhé místo brala Bělá Děčín, 

bronz pak získalo děčínské Bu-
miko. Ve skupině o páté až osmé 
místo se pořadí nezměnilo, zau-
jala tak druhá výhra děčínských 
Hezounů v celé sezóně.Mužem fi-
nálového kola se stal Tadeáš Skot-
nica z Futsalu Varnsdorf a nejlep-
ším střelcem se stal Michal Culek 
z SF Bělá Děčín za šest přesných 
zásahů.

                         Redakce

rozehrát. Ozval se mi pan Gab-
riel (ředitel FK Varnsdorf) a pan 
Oulehla (trenér FK Varnsdorf). Ze 
dne na den se domluvilo půl roční 
hostování a jaro strávím ve Varn-
sdorfu,“ vysvětlil Kouřil.Fotbalista, 
který začal kopat v Jablonci nad 
Nisou, by se měl stát klíčovou 
postavou druholigového týmu, 
který bude hrát na jaře o záchra-
nu. „Asi to tak bude. Jinak by mě 
nechtěli. Oba mě dobře znají.  
Doufám, že naplním jejich očeká-

vání,“ usmál se.
Kouřil už odehrál jeden příprav-

ný zápas, kdy Varnsdorf porazil 
3:1 Přepeře. Na stoperu předve-
dl dobrý výkon, z penalty vstřelil 
jeden ze tří gólů. „Je pravda, že 
tým je tady hodně mladý. Jsou tu 
kluci, kterým není ani 20 let. Mys- 
lím si, že tady není špatný kádr. 
Věřím, že si to sedne a bude to 
šlapat. Znám i trenéra Oulehlu, 
byla s ním výborná spolupráce. 
Bude to určitě pokračovat,“ má 

jasno. Je jasné, že tým ze severu 
Čech, který hraje desátou sezonu 
ve druhé lize, má jediný cíl – ne-
spadnout do třetí ligy. „Prvot-
ním cílem je záchrana. Co bude 
navíc, bude prostě bonusem.  
Ale hlavní je, uhájit druhou ligu. 
Mám samozřejmě smlouvu  
v Karviné, po sezóně se tam vrá-
tím. A co bude dál? Tak to ještě 
uvidíme,“ dodal stoper Martin 
Kouřil.

                        Redakce

Varnsdorf     Basketbalisté TJ 
Slovanu Varnsdorf jsou zatím 
v Severočeské lize ve skupině  
o 7. až 12. místo bez porážky.

Slovan vyhrál všechny čtyři zá-
pasy, naposledy uspěl na palu-
bovce BA Roudnice nad Labem 
2006 poměrem 81:71. „Věděli 
jsme, že Roudnice má ve skupi-
ně nejhorší výkony. Prostor tak 

dostali všichni hráči, na zápas  
s námi nejeli zkušení matadoři – 
Schilling a Šišulák. Po vlažném 
úvodu jsme si přeci jen vytvořili 
po první čtvrtině devítibodový ná-
skok. Domácí se drželi na dostřel, 
ale do vedení jsme je nepustili.  
V 35. minutě jsme vedli dokonce 
o dvaadvacet bodů a věřili v po-
hodlný konec. Jenže domácí začali 

dotahovat, na hřiště se tak vrátili 
naši zkušení a vítězství si pohlídali. 
Dát 81 bodů při venkovním utkání 
není špatné, musíme zapracovat  
na zlepšení obrany,“ řekl trenér 
Jiří Beran. 

Body: Lehroch V. 30 (4x3), Pa-
sovský 20, Novák 9 (3x3), Beran 6 
(1x3), Lehroch E. 5 (1x3), Doležal 
4, Relich 3, Janoušek 2, Vašut 2.

Výsledky mládežnických týmů
Starší minižáci: Varnsdorf 

88:26, 93:52 Litoměřice, nejmlad-
ší mini U11: Teplice 46:39 Varns- 
dorf, Varnsdorf 57:46 Liberec, 
kadeti U17: Český Brod 94:89 
Varnsdorf, Mladá Boleslav 45:68 
Varnsdorf, mladší žákyně U14: 
Varnsdorf 42:64, 51:55 Liberec.

                      Redakce

Děčín         Regionální Deník, 
statutární město Děčín a orga-
nizace ČUS společně uspořádaly 
anketu Sportovec regionu Děčín-
sko 2019. Městské divadlo v Dě-
číně hostilo slavnostní galavečer, 
kde ti nejlepší převzali ocenění. 

A mezi nimi se neztratili ani 
sportovci z Varnsdorfu. 

V dospělých kolektivech brali 
„tradičně“ druhé místo fotbalisté 
Varnsdorfu. Trenérem dospělých 
se pak stal Jan Novota, který tré-
nuje například úspěšného terén-

ního triatlonistu Ondřeje Petra.
Hned tři sportovci z Varnsdorfu 
se umístili v TOP 10 kategorie 
jednotlivci dospělí. Osmé místo 
bral fotbalista FK Varnsdorf Pavlo 
Rudnytskyy, čtvrtou příčku obsa-
dil právě Ondřej Petr. A pomyslný 

bronz získal silový trojbojař Matěj 
Syrovátka. 

Mezi předávajícími se obje-
vil i starosta Varnsdorfu Roland  
Solloch. Město Varnsdorf bylo 
zároveň dalším partnerem této 
sportovní ankety.                  Redakce
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Varnsdorfští modeláři převálcovali konkurenci a brali zlato

David Oulehla: Hráči jsou dobře připraveni, to můžu zaručit

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 50

Trenér fotbalistů David Ouleh-
la už pomalu vyhlíží start jarní 
části Fortuna národní ligy.

V zimní přípravě odehráli tři-
náct přátelských zápasů. Z po-
sledních šesti pětkrát vyhráli,  
v generálce ale dostali přes prsty, 
když podlehli 0:3 třetiligovým Zá-
pům. Fotbalisty Varnsdorfu čeká 
náročné druholigové jaro. Svě-
řenci Davida Oulehly budou bojo-
vat o záchranu. 

Máte před sebou poslední tý-
den zimní přípravy. Jaká byla? 

Zimní příprava je pro nás čas, 
kdy se věnujeme celkovému roz-
voji hráčů a mužstva. Pracovali 
jsme na určitých herních fázích. 
Je potřeba, aby byl herní projev 
kompaktní. Všichni hráči absolvo-
vali většinu přípravy bez zranění, 
to je pro nás důležité. Všechno 
ukáže až jarní část sezóny.

Sehráli jste celkem 13 příprav-
ných zápasů. To je slušná porce. 

Ať chcete nebo ne, můžete v tré-

ninku simulovat zápas, jak chce-
te. Ale nikdy nedosáhnete stavu, 
který je právě ten zápasový. Jsou 
faktory, které těžko nasimuluje-
te. Zápas je pořad zápas. Člověk  
v něm vidí nejvíc a nejvíc se po-
sune. Pokud se to všechno rozloží 
to týdenního cyklu, není to pro-
blém. Nemáme zraněné, mys- 
lím, že hráči budou připraveni 
dobře. To můžu zaručit. Ale to 
neznamená, že budou přicházet  
dobré výsledky. Ten nemůže ga-
rantovat nikdo.

Přes zimní pauzu se vám „ne-
rozpadla“ základní sestava jako 
v létě. To vás určitě potěšilo.

Jsem rád, že tým zůstal po-
hromadě. Když porovnám letní 
přípravu a tu zimní, tak ze zimní 
mám před startem daleko lepší 
pocity. Cítím, že tým je dál. Pří-
chod Martina Kouřila do obrany 
je pro nás velmi dobrý.

Máte nějaké hráče mimo hru 
díky zranění? 

Momentálně je mimo Breda. 
Uvidíme, na jak dlouho to bude. 
Zraněný je i Samoel (brankář).

Máte jasno o tom, jak bude 
vypadat základní sestava? 

Řešíme ještě dva posty. Uvidí-
me, co nám ukáže poslední týden.

Vy jste na závěr přípravy vy-
hrávali. To může být pro hráče 
dobrou psychickou podporou. 

V dospělém fotbale jde vždy o 
výsledek a všichni chtějí pořád 
vyhrávat. Když se výsledkově ne-
daří v přípravě, tak už jsou všich-
ni pod tlakem. Ale já to neřeším, 
chci vyhrávat, ale vím, že všichni 
mají hráče ze širšího kádru, všich-
ni se je snaží posunout dal, nikdo 
nehraje se základní sestavou, tak 
to prostě nefunguje. Někdo má 
použitelných dvacet hráčů, někdo 
dvanáct. Takže to všechno klame. 
Důležité budou výsledky v lize. 
Tam se vše ukáže.

Jaro začínáte v Chrudimi, pak 
ale přijdou těžší soupeři – Hra-

dec, Jihlava, Žižkov a Ústí nad La-
bem. Kolik bodů byste z těchto 
zápasů chtěli vydolovat? 

Los je extrémně těžký. My se 
budeme chystat na každý zápas 
postupně. Chci mít charakterní 
kluky, co budou poctivě pracovat, 
nikdy se nevzdají a budou se rvát 
pro každý bod za FK Varnsdorf a 
za sebe. Takoví hráči u mě budou 
nastupovat. Jestli to přinese body, 
ukáže až čas. Těžko tyto bodové 
prognózy předvídat.

Jaký fotbal vás může přivést k 
záchraně ve druhé lize?

Jak jsem již řekl, chci mít pocti-
vé kluky, kteří budou agresivní, 
běhaví, ale i fotbaloví. Samozřej-
mě pro nás budou důležité body. 
Ale chceme, aby ten fotbal i nějak 
vypadal. Aby byl konstruktivní a 
pro lidi přijatelný. Přál bych si, aby 
nám přišli pomoct i diváci, proto-
že to budeme potřebovat. Máme 
mladý tým a ten cítí, když má pod-
poru.                  Redakce

Varnsdorf     Modeláři v čele 
s Miroslavem Procházkou or-
ganizovali v sobotu 8.2.2020  
ve zdejší sportovní hale 1. ročník 
soutěže halových modelů.

Na soutěžní klání pod názvem 
„Varnsdorfská hala“ se sjelo 33 
soutěžících, kteří se v průběhu ce-
lého sobotního dne utkali ve dvou 
modelářských kategoriích. 

Díky pečlivé přípravě a organi-
zaci probíhala soutěž dle časo-
vého plánu. Krátce po poledni 
mohly být vyhlášeny výsledky 
kategorie halových házedel mlad-
ších žáků, starších žáků a seniorů. 
Především žáci varnsdorfského 
klubu dosáhli výborných výsled-
ků, když Jakub Miloschewitsch 
s Karlem Štefanem získali obě 1. 
místa v kategoriích žáků a Matěj 
Uherek místo druhé.

V odpoledních hodinách pak 
byla „odlétána“ kategorie dru-
há – modely letadel poháněných 
gumovým svazkem o hmotnosti 
1,5 g! I tady varnsdorfští mode-
láři převálcovali svou konkurenci 
a získali v kategoriích žáků opět 

obě první místa Michalem So-
chalským a Karlem Štefanem. Ja-
kub Miloschewitsch získal druhé 
místo a Matěj Uherek místo třetí.

Dařilo se i seniorům, když 2. 

místo obsadil Eugen Belo a místo 
3. Miroslav Procházka.

Za hladký průběh soutěže pa-
tří velké poděkování organizáto-
rům i všem soutěžícím. Na závěr 

bychom rádi poděkovali také 
hlavním sponzorům naší akce.
Konkrétně městu Varnsdorf a pi-
vovaru Kocour Varnsdorf.

Miroslav Procházka

Modeláři na domácí půdě převálcovali konkurenci a připsali si cenné kovy; foto Lukáš Hubálek


