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Dům manželů Kroutilových láká milovníky Vánoc

Varnsdorf      Pátým rokem 
zdobí na svátky svůj dům Old-
řich Kroutil v ulici Jateční, který 
můžete spatřit na kraji naše-
ho města při příjezdu z Dolní-
ho Podluží. Co všechno takové 
nazdobení domu a zahrady ob-
náší?

Krásná vánoční výzdoba na 
domu rodiny Kroutilových upou-
tá každého kolemjdoucího. „Vše 
začalo před pěti lety, kdy s nápa-
dem udělat si venkovní výzdobu 
přišla manželka. Tak jsem se do 

toho pustil. Zprvu jsem nakoupil 
levnější svítidla, ale zjistil jsem, že 
vydrží sotva pár dní, takže jsem se 
pustil do vlastní výroby,“ vypráví 
Oldřich Kroutil. Například vločky, 
které jsou dominantní dekorací 
oken, jsou jeho vlastní výrobky a 
každý rok přidává něco nového. 
Letos rozsvítil mimo domu i za-
hradní domeček, pergolu a klou-
začku. „Začínám někdy začátkem 
října. Všechna světýlka vyndám  
z krabic, zkontroluji jejich funkč-
nost a začnu je rozvěšovat. Vše 
vyměřuji tak, aby to bylo pravi-
delné. Už se mi stalo, že jsem po 
natažení světel zjistil, že mi to o 
metr nevychází, takže jsem to 
musel celé sundat a začít znovu,“  
popisuje. Dekorace vymýšlí pod-
le svého vkusu. „Nechceme být 
nejlepší, soutěžit o co největší 
počet světýlek. Dekorace volíme 
s rozumem, spíše ty skromnější. 
Víme, že se každému líbí něco 
jiného, a to plně respektujeme. 
Děláme to hlavně pro radost.“

Rozsvícení plánuje vždy na prv-

ní adventní víkend a svítí až do 
konce doby vánoční, do svátku 
Třech králů. Většinou rozmístě-
ním osvětlení stráví o víkendech 
zhruba sto hodin, vše dělá sám. 
A pokud vás zajímají čísla, jedná 
se asi o 600 metrů svítícího ře-
tězu a 90 metrů LED pásků. „Na 
bezpečnost dbám především. Vše 
je udělané tak, aby to odolalo vli-
vu počasí,“ vysvětluje. Kroutil do-
konce stavěl kvůli navěšení deko-
rací i lešení, protože běžný žebřík 
na to nebyl vhodný a dostatečně 
vysoký. Finanční provozní nároč-
nost je prý vzhledem k LED sví-
tidlům velmi nízká, samozřejmě 
když opomeneme prvotní vklad 
při nákupu osvětlení. „Na plat-
bách za elektřinu to nijak nepoci-
ťujeme,“ říká. 

A jak rodinu Kroutilových těší  
zájem kolemjdoucích? „Každý 
rok roste počet návštěvníků. Ni-
komu nezakazuji, aby si výzdo-
bu fotil. Naopak jsem rád, že 
se těší takové oblibě. Pokud se 
přijdou podívat například rodiče  

s dětmi, mohou i zazvonit a 
rád je pozvu dál na zahradu.  
Má tříletá dcerka Kačenka je 
úžasná průvodkyně,“ říká. Jen 
za dobu našeho rozhovoru se 
před domem vystřídalo několik 
aut a fotografujících návštěv-
níků. Trošičku jim chybí k té 
pravé vánoční atmosféře sníh.  
Za celých pět let se v době vá-
noční, kdy je vše nainstalováno, 
nepoštěstila sněhová nadílka.

Oldřich Kroutil přemýšlel, zda 
vůbec letos v této zvláštní době 
osvětlení instalovat. „Manželka 
mě nakonec přesvědčila a jsem 
moc rád, že jsem se do toho 
opět pustil. Doufám, že to lidem 
udělá radost a navodí jim to 
tu pravou vánoční atmosféru,“ 
dodává. A jak sám říká, rádi si  
s manželkou zakoupí kávu a vy-
ráží obdivovat vánoční osvět-
lení do varnsdorfských ulic. Co  
chystá na příští rok, neprozradil, 
ale prý se určitě máme na co tě-
šit!     

                                 Barbora Hájková

Vánočně vyzdobený dům v Jateční ulici láká milovníky Vánoc. Oldřich Kroutil stráví přípravou více jak sto hodin; foto Tomáš Secký
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Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Čeští a saští policisté si došlápli na gang zlodějů aut

Varnsdorfští hasiči vyjížděli do Krásné Lípy, auto 
narazilo do domu a poškodilo plynovou přípojku

Nálezy věcí
O tom, že poctivých lidí je stále 

dost, se přesvědčují strážníci měst-
ské policie dosti často. V uplynu-
lém období byly na jejich služebnu 
předány nálezy několika peněže-
nek s finanční hotovostí, osobními  
doklady, klíče od vozidel a také 
mobilní telefony. Strážníci se poté 
snaží dohledat majitele ztracených  

věcí a předat jim je zpět.

Nerespektovali vládní nařízení
V uplynulém období řešily hlídky 

městské policie hned několik pře-
stupků, a to v souvislosti s poruše-
ním vládních nařízení, kde se mimo 
jiné stanoví i zákaz konzumace al-
koholu na veřejném prostranství. 
V jednom z posledních případů se 

jednalo o dvojici mužů, která před 
marketem popíjela pivo. Strážní-
ci městské policie tato protipráv-
ní jednání řeší na místě pokutou, 
nebo je zadokumentují a předají  
k projednání správnímu orgánu.

Nález psa se šťastným koncem
Na služebnu městské policie 

bylo oznámeno občankou měs-

ta, že se jim zatoulal pes. Pes měl 
psí známku s informacemi, což se 
nakonec ukázalo jako zásadní. Na 
základě příhraniční spolupráce  
s policií ze SRN, byl vedoucí směny  
informován o nálezu psa na ně-
meckém území. Po telefonické do-
mluvě si syn majitelky psa v SRN 
vyzvednul.

                             Městská policie Varnsdorf

Šluknovský výběžek   Několi-
kaměsíční spolupráce ústeckých 
krajských kriminalistů a němec-
kých kolegů ze Zemského kri-
minálního úřadu Sasko vyústila 
v rozbití organizované skupiny, 
která se zaměřovala na krádeže 
aut ve Spolkové republice Ně-
mecko.

V úterý 24. listopadu proběhl 
v ranních hodinách ve Šluknov-
ském výběžku policejní zásah 
proti osobám podezřelým z roz-
sáhlé majetkové trestné činnos-
ti. Na základě několikaměsíční 
intenzivní spolupráce českých 
a německých policistů, kteří se 
podíleli na akci s krycím názvem 
„ZITTAU“, bylo vydáno pět ev-
ropských zatýkacích rozkazů na 

organizovanou skupinu občanů 
České republiky, kteří jsou pode-
zřelí, že v uplynulých dvou letech 
kradli na východě Saska vozidla 
převážně značek Škoda Octavia, 
která následně převáželi do naší 
republiky. Zde je buď legalizovali, 
nebo rozebírali na náhradní díly, 
jsou podezřelí z krádeží nejméně 
dvou desítek aut, kterými v pře-
počtu způsobili škodu přes čtyři 
miliony korun.

Kriminalisté z týmu „SAVO“, 
kteří se na Krajském ředitelství 
policie Ústeckého kraje speciali-
zují na objasňování organizova-
ných krádeží vozidel, na přípa-
du intenzivně pracovali několik 
měsíců. Při rozsáhlé operativní 
činnosti pečlivě shromažďova-

li poznatky a důkazy, které jsou 
důležité pro trestní řízení proti 
podezřelým.

V časných ranních hodinách 
se shromáždily desítky policis-
tů, kteří se na realizaci podíleli, 
ve Varnsdorfu, kde proběhla in-
struktáž k plánované akci. Po půl 
páté ráno proběhl koordinovaný 
zásah na obou stranách hrani-
ce, při kterém bylo zatčeno pět 
osob, z toho čtyři muži skončili 
v poutech policistů ze zásahové 
jednotky v České republice a je-
den podezřelý byl zatčen v Ně-
mecku. Následovalo 17 domov-
ních prohlídek a prohlídek jiných 
prostor, při kterých vyšetřovatelé 
zajistili osm odcizených vozidel, 
tři skelety aut a značné množ-

ství náhradních dílů z kradených 
Octavií. Pět zatčených mužů bylo 
umístěno do vazby za účelem 
vydání do SRN, kde je proti nim 
vedeno trestní řízení.

Při této rozsáhlé a organizačně 
velice náročné realizaci byli za-
tčeni všichni podezřelí, o které 
mají zájem němečtí vyšetřovate-
lé a zároveň byla zajištěna velká 
část odcizených aut a jejich částí. 
Za úspěšnou akcí stojí dlouhole-
tá spolupráce českých a němec-
kých policistů při odhalování a 
objasňování přeshraniční krimi-
nality, a především pečlivá práce  
kriminalistů, kteří se v rámci pří-
pravného řízení na vyšetřování 
podíleli.

                                    por. Bc. Daniel Vítek

Varnsdorf       Nehoda se stala  
v úterý 1. prosince v ranních ho-
dinách. Na místo vyrazili i tech-
nici plynárenské firmy, plyn na-
konec neunikal.

Déjàvu existuje. Po necelých 
sedmi letech si varnsdorfští hasi-
či ze směny C zopakovali výjezd 
do Krásné Lípy. Na začátku města 
došlo k nárazu osobního vozidla 
do plynové přípojky u rodinného 
domu.

Zatímco tehdy plyn unikal, ten-

tokrát k tomu naštěstí nedošlo.
Hasiči tak provedli pouze proti-
požární opatření, asistovali tech-
nikům z plynárenské společnosti 
a po zadokumentování dopravní 
nehody dopravními policisty mís-
to uklidili.

Společně s profesionální jed-
notkou na místě byli také hasiči  
z Krásné Lípy.

Létající zahradní stan
Stínová divadelní hra „Fou-

kej foukej větříčku“ byla ná-
mětem nočního výjezdu varns- 
dorfské profesionální jednotky  
v sobotu 5. prosince do ulice Ja-
teční. 

Když hasiči ve čtyři ráno dorazili 
na místo, scéna už byla připrave-
na. Na silnici čekal zahradní stan, 
který uletěl z blízké zahrady. Ha-
siči stojící za stanem totiž v záři 
reflektorů vypadali jako divadelní 
herci při stínohře.

Po tom, co si každý z hasičů  

v záři reflektorů svou roli pocti-
vě nazkoušel, byl stan opatrně 
rozšroubován, rozebrán a vrácen 
zpět tam, kam patří.

Požár pračky v Rumburku
K nahlášenému požáru pračky 

ve sklepní místnosti v ulici Skalní  
v Rumburku vyjížděla ve středu 
25. listopadu spolu s rumburský-
mi kolegy i varnsdorfská profesio-
nální jednotka. 

                                           Hasiči Varnsdorf
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Vánoční slovo starosty města Rolanda Sollocha
Vážení a milí spoluobčané,
rok 2020 se pomalu chýlí ke 

svému konci a poslední krásné 
dny jsou přímým opakem toho, 
co se již řadu měsíců odehrává  
v našich životech. Zažili jsme ne-
lehký rok, jeden z nejtěžších v naší 
novodobé historii. Kromě ohrože-
ní zdraví a propadu ekonomiky 
nám rok 2020 přinesl i zásadní 
omezení našich každodenních 
zvyků, sociální vazeb, společen-
ských událostí a blízkého kontaktu 
s našimi nejbližšími. Postupně si 
zvykáme na nové podmínky, do-
teky a pozdravy nahrazujeme no-
vými gesty, rekvalifikujeme se na 
jiné pracovní pozice, téměř jsme 
přestali cestovat a častěji chodí-
me na procházky po našem okolí. 
Školáci si již zvykli na vyučování 
přes monitor počítače, senioři se 
naučili používat videohovor ke ko-
munikaci s rodinou a firmy poslaly 
zaměstnance pracovat z domova. 
Nákupy, přísun informací i zábava 
se přesunuly na internet a tempo 
postupné digitalizace se zrychlilo. 
Nicméně společně s ním se zrych-
luje i naše chápání toho, co je pro 
naše životy nejdůležitější: rodina, 
přátelé, příroda kolem nás, po-
spolitost, víra, kultura, svoboda a 
další.

Krizím se nedá jednoduše vy-
hnout, jsou nedílnou součástí na-

šich životů. Nejdůležitější pro nás 
má být ale schopnost se z krize 
poučit a nebát se svůj styl života 
změnit. Možná se právě teď kva-
lita života stane důležitější než 
postavení ve společnosti a čas  
strávený s naší rodinou a nejbliž-
šími nás bude naplňovat více než 
výše příjmu. 

Když je řeč právě o příjmech, 
tak i naše město postihne v dů-
sledku schválení daňového ba-
líčku finanční propad. Jak bude 
velký, to ještě pořad netušíme. 

V rámci nového rozpočtu města, 
který v těchto dnech připravuje-
me, musíme být obezřetní a mož-
ná i trochu skromnější. Věřím ale, 
že chystané větší a finančně ná-
ročnější investice, jako například 
dokončení rekonstrukce Hrád-
ku, nový sběrný dvůr, postupné 
zateplování panelových domů, 
rekonstrukce Červeného koste-
la, postupná výměna veřejného 
osvětlení ve městě, projekt „no-
vého“ náměstí či výstavbu nové 
mateřské školy apod., finančně 

zvládneme a že zastupitelé na 
lednovém zasedání zastupitelstva 
předložený rozpočet schválí.

Jsou před námi Vánoce, symbol 
světla a naděje. Poprvé za dlou-
hou dobu zřejmě bez honby za 
dárky v přeplněných nákupních 
centrech, skromnější, ale možná 
o to osobnější a pravdivější. Přeji 
Vám krásný a požehnaný vánoční  
čas a vše jen dobré v novém roce 
2021.                                                                           

 Váš starosta
Roland Solloch

Jiří Sucharda
místostarosta
Milí spoluobčané. Od začát-

ku tohoto roku prožíváme velmi 
náročné a nepříjemné období, 
dovolte mi proto, abych Vám po-
přál příjemně strávené vánoční 
svátky a do roku 2021 pro Vás a 
Vaše blízké přeji především pev-
né zdraví, hodně lásky, pohody a 
štěstí.

Ladislava Křížová
místostarostka
Vážení čtenáři, milí Varnsdorf- 

ští, dovolím si dnes místo vánoč-
ního přání použít slova Johna 
Lennona, který mi mluví z duše 
a k vánoční době mi jeho slova 
hodně sedí: „Když mi bylo 5 let, 
matka mi neustále říkala, že štěstí 
je klíčem k životu. Když jsem šel 

do školy, ptali se mě, co chci být, 
až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. 
Řekli mi, že jsem úkol nepochopil, 
a já jim řekl, že oni nepochopili 
život.“ Vy chápaví určitě jste a já 
vám přeji pevné zdraví a hodně 
štěstí.

Lenka Lanková
zastupitelka
Vážení spoluobčané, v kontex-

tu těžké tzv. koronavirové krize  
v tomto roce si společně přejme, 
aby se ty letošní Vánoce staly 
hlavně symbolem zdravého rozu-
mu a pohody všech lidí. Přejme si, 
aby budoucnost nebyla doprová-
zena obavou a strachem při objetí 
svých blízkých a přátel, účastí na 
jakékoliv veřejné akci, sportov-
ním utkání, hudebních koncertů, 
posezení s přáteli v restauraci, 

nákupem v obchodním centru 
či cestou veřejnými dopravními 
prostředky. V neposlední řadě 
chtějme, aby tento strach nepo-
tlačoval základní práva a svobody 
a byl vždy nadřazen nad ostatními 
zájmy.

Do nového roku přeji všem 
obyvatelům Varnsdorfu všechno 
nejlepší, hodně zdraví, životního 
optimismu, vzájemné tolerance a 
porozumění.

Marian Čapek, Jaroslav Dras-
ký, Dana Fábryová, Josef Ham-
bálek, Stanislav Horáček, Fran-
tišek Hricz, Zbyněk Přibyl, Jan 
Rýdl, Jindřich Šmíd, Josef Šusta

společné přání zastupitelů
Vážení spoluobčané, přejeme 

Vám příjemné prožití vánočních 
svátků, pevné zdraví, hodně lásky 

a pohodu. Doufáme, že rok 2021 
bude pro nás všechny úspěšný 
jak v profesním, tak i osobním ži-
votě. Je potřeba hledět pozitivně 
dopředu, myslet na budoucnost, 
semknout se a jít za společným 
cílem. Přes všechny současné 
těžkosti spojené se zvládáním 
epidemie si navzájem popřejme, 
aby se nám společnými silami po-
dařilo prosadit vše, co by přispělo 
k zvýšení atraktivity našeho měs-
ta a životních podmínek občanů. 
Ze srdce Vám přejeme, aby naše 
město vzkvétalo a aby bylo dob-
rým místem pro život.

Redakce Hlasu severu oslovila  
všechny zastupitele města Varnsdorf  
s možností využití prostoru k vyjádření 
vánočního přání. Zbylí zastupitelé této 
možnosti nevyužili.
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Společnost KWL modernizuje a rozšiřuje provoz

DDM Varnsdorf pozvolna obnovuje svou činnost

Oblíbená dančí obora za nemocnicí byla přemístěna

Varnsdorf     Společnost Ka-
belwerk Lausitz GmbH, sídlící  
v Oderwitz, která je zároveň 
mateřskou společností KWL s. r. 
o. (pobočka Varnsdorf), působí 
na trhu již více jak 50 let. Jejím 
hlavním výrobním programem 
je vývoj a výroba kabelů a vodi-
čů, kabelových svazků, kabelo-
vých systémů a vývoj spojova-
cích systémů. Společnost je od 
roku 2006 součástí Wilms Grup-
pe, největšího výrobce kabelů a 
vodičů v SRN.

Před více jak patnácti lety si 
firma založila v Čechách dce-
řinou společnost KWL s. r. o., 
která má sídlo a provoz v býva-
lé přádelně bratří Perutzových 
a později firmě J.G. Haelbler,  
v Nymburské ulici. Ve varnsdorfské  
pobočce se vyrábí produkty pře-

devším pro automobilový prů-
mysl, spotřební zboží a také sil-
noproudé vedení.

V nedávné době začal v objektu 
společnosti stavební ruch, zeptali 
jsme se proto vedoucího výro-
by Štefana Gunčara na to, co se  
ve firmě děje. „Přestože to zvenku 
není vidět, díky zájmu stávajících 
zákazníků o produkty firmy, ale 
také díky tomu, že se nám daří roz-
šiřovat výrobní portfolio o nové,  
v KWL s.r.o. dosud nevyráběné 
typy produktů, uvolnila mateřská 
firma poměrně velkou investici do 
úprav výrobních a skladovacích 
prostor,“ říká.

Jak jste se stavebními pracemi 
daleko?

Celý proces, od požadavku až 
po realizaci stavby, byl velmi rych-
lý a v současnosti se již fakticky 

čeká jen na stavebně – technolo-
gické procesy, které nelze časově 
ovlivnit.  

Tyto úpravy byly pravděpo-
dobně vyvolány poptávkou, jak 
se vám daří uspokojovat vaše 
zákazníky?

Naši dlouhodobí zákazníci mají 
skutečně enormní potřeby a my 
se jim samozřejmě snažíme vyjít 
vstříc a jejich požadavky naplnit.  
Naším novým produktem bude 
od nového roku 2021 sortiment 
topných rohoží, jež mohou být 
čtenářům známé jako elektricky 
vytápěné podlahy, ať již se jedná 
o dlažbu v koupelnách, dřevěné 
podlahy v obytných místnostech, 
či vyhřívaná venkovní dlažba před 
vchodem do domu. Dále se účast-
níme výběrových řízení na dodáv-
ky kabelových svazků pro výrobce 

nástaveb sanitních a obytných 
vozů. 

Popisované stavební úpravy  
v podstatě rozšíří kapacitu výro-
by, budou vám na to stačit stáva-
jící zaměstnanci?

Máte pravdu, kromě prostor ur-
čených k nové výrobě, bude zapo-
třebí samozřejmě zajistit i odpoví-
dající počet zaměstnanců, jejichž 
nábor je postupně realizován.  
A to si myslím, je v dnešní době 
velmi dobrá zpráva pro náš regi-
on. 

To je určitě dobrá zpráva, za 
kterou jsme rádi, chtěl byste ješ-
tě něco dodat?

Rád bych chtěl poděkovat na-
šim zaměstnancům za úsilí a trpě-
livost a popřát nám všem krásný 
adventní čas.

                                                   Jiří Sucharda

Varnsdorf     Dříve, než DDM 
Varnsdorf stihl naplno nastar-
tovat činnost v novém školním 
roce, byl nucen z důvodu pande-
mie koronaviru už podruhé své 
aktivity pozastavit. 

Zákaz činnosti přišel na začát-
ku října, tedy v době, kdy bývá  
v plném proudu nábor do krouž-
ků a dokončuje se celoroční plán. 
„Horší okamžik uzavření už nastat 
nemohl,“ řekla ředitelka Marcela 
Louková. „Září a říjen jsou pro nás 
klíčové měsíce, které rozhodují  
o rozpočtu na příští rok a uzavře-
ním DDM se nábor zcela zastavil,“ 

uvedla.
Se založenýma rukama ale pe-

dagogové rozhodně nezůstali. 
Kromě úklidu, tvorby pomůcek či 
vylepšování prostředí se věnovali 
přípravě budoucích akcí a prázd-
ninových aktivit, a především se 
snažili neztratit kontakt se svými 
dětmi. „Po zkušenostech z jara 
jsme věděli, že děti tráví mnoho 
času u počítačů při online výuce, 
snažili jsme se proto přijít a aktivi-
tami, které je dostanou ven do pří-
rody,“ uvedla Louková. S velkým 
úspěchem se setkalo „Kamín-
kobraní“, při kterém děti sbíraly 

po městě a jeho okolí malované 
kamínky, „Hledání pokladu“ pod-
le indicií či „Putování za prvním 
vánočním dárkem“. Desítky dětí 
se zapojily do výtvarné soutěže 
„Zvířátka slaví“ a fotografické sou-
těže „O nejkrásnější podzimní fot-
ku“ se zúčastnili v hojném počtu 
i dospělí.

V souvislosti s rozvolňováním 
opatření DDM Varnsdorf své akti-
vity obnovil opět od 7. prosince, 
byť v omezeném režimu. Jedná 
se především o pravidelnou čin-
nost v kroužcích a kurz keramiky 
pro dospělé. Tradiční předvánoč-

ní akce se z důvodu omezeného 
shromažďování letos konat ne-
mohou, Klub maminek a Školička 
zahájí svou činnost v lednu. Při-
praven je rovněž program na vá-
noční prázdniny, na který se děti 
mohou hlásit do 21. prosince.  
„A pokud rodiče nestihli před na-
ším uzavřením přihlásit své děti 
do některého z kroužků, nic se ne-
děje, přihlášky přijímáme i nadá-
le, případně s výběrem rádi pora-
díme,“ dodala na závěr Louková. 
Více informací naleznete na webu 
organizace www.ddm.varnsdorf.cz.

                                          Barbora Hájková

Varnsdorf    Oboru se zvěří, 
která se nacházela při cestě mezi 
varnsdorfskou nemocnicí a Hra-
ničním Bukem, již v současné 
době na tomto místě nenajde-
me. Obora byla často lákavým 
turistickým cílem nejen pro 
místní.

Zajímalo nás, kde jsou daňci 
nyní, zeptali jsme se proto toho 

nejpovolanějšího – majitele Bo-
humila Kudly. „Obora se zvěří byla 
ve Varnsdorfu zhruba patnáct 
let. Zpočátku v ní bylo asi čtyřicet 
kusů zvěře, v současnosti se jed-
ná asi o padesát až šedesát kusů. 
Kvůli změně majitelů pozemků, na 
kterých se obora nacházela a ná-
sledných jiných vlastnických vzta-
hů, jsme oboru přesunuli do vlast-

ních prostor v Horním Podluží.“
V Horním Podluží se už nejed-

ná o klasickou oboru, jako byla ve 
Varnsdorfu. Zvěř má třikrát větší 
prostor, který je pro ni vhodnější 
i co se týče úkrytů, kde se zvěř 
může schovávat. A je to výhod-
nější i pro majitele. „Na novém 
prostoru můžeme hospodařit a 
zajišťovat vlastní krmení, což v té 

minulé nebylo možné. Nové místo 
už není tak dobře přístupné pro 
případné pozorovatele, jelikož se 
nachází mimo cesty v lukách. Mrzí 
mě to, protože vím, že se na zvěř 
lidé chodili často dívat, nosili jim 
usušené pečivo, ale bohužel to  
nešlo jinak.“ vysvětlil Bohumil 
Kudla. 

Barbora Hájková
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Často zapomínaná pravidla silničního provozu

Demolici se nevyhnulo ani nádraží v Dolním Podluží

Varnsdorf      V prvním díle 
našeho miniseriálu o chování  
v dopravě jsme se zaměřili na 
parkování, dnes se budeme vě-
novat jízdě. 

Základní pravidlo nám říká, že 
na pozemní komunikaci se jezdí 
vpravo, a pokud tomu nebrá-
ní zvláštní okolnosti, při pravém 
okraji vozovky, pokud není stano-
veno jinak. Všimněte si však kolik 
řidičů jezdí uprostřed vozovky a 
velká část z nich dokonce vlevo, 
u středové čáry. To se následně 
projevuje i při zastavení, nebo při 
vytváření tzv. záchranářské uličky. 
S pravidlem jízdy vpravo také řada 
řidičů zapomíná, že stále platí nej-
základnější pravidlo řízení – pravi-
dlo pravé ruky. To říká, že pokud 
nevyplývá přednost v jízdě z do-

pravního značení („Dej přednost 
v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost 
v jízdě!“), musí dát řidič přednost 
v jízdě vozidlům nebo jezdcům 
na zvířatech přijíždějícím zprava 
nebo organizované skupině chod-
ců nebo průvodcům hnaných zví-
řat se zvířaty přicházejícím zprava. 
Vzpomeňte si na to především na 
parkovištích u marketů, čerpacích 
stanicích apod., kde se na toto 
pravidlo velmi často zapomíná. 
Dalším důležitým prvkem správ-
ného řízení je řazení se do jízdních 
směrů. Stačí se na chvíli podívat  
k restauraci Beseda, nebo k Penny 
na Žitavské. Přitom zákon říká jas-
ně, že před odbočováním vpravo 
se musí řidič zařadit co nejblíže  
k pravému okraji vozovky. Před 
odbočováním vlevo se musí zařa-

dit co nejdále vlevo v části vozov-
ky určené pro jeho směr jízdy.

Za jízdy bychom si vždy měli 
zachovávat dostatečný rozestup 
(bezpečnostní vzdálenost) mezi 
vozidly. Doporučené jsou nejmé-
ně 2 sekundy na klasické silnici, 
na dálnici nejméně 3, které zajistí 
to, že se můžete vyhnout srážce  
v případě náhlého snížení rych-
losti nebo náhlého zastavení vo-
zidla, které jede před vámi. Po-
kud vás někdo předjede a zařadí 
se před vás, ihned si před sebou 
znovu upravte bezpečnou vzdá-
lenost. V této souvislosti bych 
rád připomněl řidičům náklad-
ních vozidel, že řidič motorového 
vozidla o maximální přípustné 
hmotnosti převyšující 3 500 kg, 
jízdní soupravy, jejíž celková dél-

ka přesahuje 10 m, a zvláštního 
vozidla musí mimo obec zacho-
vávat za vozidlem jedoucím před 
ním takovou vzdálenost, aby se 
předjíždějící vozidlo mohlo před 
něj bezpečně zařadit; to neplatí, 
připravuje-li se k předjíždění, při 
předjíždění a při souběžné jízdě.

A na závěr opět nešvar z naše-
ho města, se kterým se setkává-
me např. v Mladoboleslavské ulici 
u závor, kde řidiči občas stojí před 
závorami v křižovatce a bloku-
jí vozidla přijíždějící a odjíždějící  
z vedlejší ulice. Řidič totiž nesmí 
vjet do křižovatky, nedovoluje-
li mu situace pokračovat v jízdě  
v křižovatce a za křižovatkou tak, 
že by byl nucen zastavit vozidlo  
v křižovatce.

                                                 Jiří Sucharda

Dolní Podluží     Po varnsdorf- 
ském vlakovém nádraží nás 
opouští další drážní stavba. 
Správa železnic se rozhodla také 
pro demolici nádražní budovy  
v Dolním Podluží.

Budova varnsdorfského nádraží 
se v současné době optimalizuje 
na jednu třetinu, zatímco to dol-
nopodlužské bude redukováno 
bezezbytku. I když o vlastní stavbě 
nádraží nemáme moc informací, 
zkusili jsme dát dohromady ale-
spoň ty nejdůležitější momenty 
části trati 089, probíhající nej-
dříve Niedergrundem, později 
Dolním Gruntem a dnes Dolním 
Podlužím. Za pomoc při pátrání 
a za historické fotografie nádra-
ží děkujeme dolnopodlužskému 
spolku Domovina, konkrétně Jo-
sefu Rydvalovi.

S mohutným rozvojem průmys-
lu ve Šluknovském výběžku stou-
pala potřeba ve velkém dopra-
vovat zboží a přivážet suroviny. 
Proto vznikaly na rakouské stra-
ně tlaky na spojení Varnsdorfu  
s Děčínem. Čtvrtého dubna 1857 
udělilo rakouské Ministerstvo 
obchodu společnosti Česká se-
verní dráha (Böhmische Nord 

Bahn – BNB) povolení ke stavbě 
železnice z Děčína do Varnsdorfu, 
přičemž trať měla být dokončena 
do dvou let. K prvnímu výkopu ve 
Chřibské – Nové Vsi však došlo až 
po rakousko-pruské válce 23. října 
1866. Na trati Chřibská – Rybniště 
– Varnsdorf ještě vznikly dvě další 
zastávky – nádraží Podluží-Jiřetín 
(Grund – Georgenthal) a Dolní 
Podluží (Niedergrund).

V rámci Dolního Podluží bylo 
postaveno celkem 6 železničních 
objektů. Nádražní budova, Dol-
ní Grund č. p. 276 byla původně 

přízemní, na přelomu století byla 
přestavěna na patrovou budovu 
se skladovými objekty. Nádra-
ží disponovalo dvěma kolejemi 
později doplněnými o vlečkovou 
kolej do areálu městských jatek 
a slévárny firmy Zinn – Engels 
and Co. (dnes končí v areálu TOS 
Varnsdorf). Dalšími budovami 
byly drážní domek č. p. 277 - vý-
hybna s bydlením (demolice),  
č. p. 278 - drážní domek s byd-
lením a domkem pro hradláře  
u pomníku (demolice) a č. p. 279 
- služební domek u škol (demo-

lice). Následovala původně pří-
zemní nádražní budova železnič-
ní stanice Grund – Georgenthal  
č. p. 280, která byla v devadesá-
tých letech devatenáctého století 
přestavěna na budovu patrovou.  
I tato stanice byla původně 
dvoukolejná, po rekonstrukci  
v nedávné době už pouze jed-
nokolejná. Poslední stavbou na 
této části trati byl drážní domek 
č. p. 281 s bydlením pro hradláře  
u přejezdu směr na Studánka (de-
molice).

Jiří Sucharda 

Po varnsdorfském nádraží přichází demolice nádražní budovy v Dolním Podluží; foto Jiří Sucharda
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VZPOMÍNKA

Dne 10. prosin-
ce uplynulo 5 let 
od nečekaného od-
chodu Jaroslava 
Kropáčka. Vzpo-
meňte s námi.  

V našich srdcích zůstává stále. Jitka

Děkujeme touto cestou dětem  
z 8. MŠ (Na kopečku) za perníčky, 
které pro nás upekly a vzpomněly si 
na nás v této době. I my jim posíláme 
něco sladkého na zoubek. Děkujeme 
a přejeme jim hodně dárečků pod 
stromečkem. Kolektiv prodavaček 
Řeznictví Vohnout.

V prosinci uply-
nulo 15 let, co nás 
opustil drahý tatí-
nek Josef Liďák. 
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

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.

Ruční zdobení přírodního dře-
va vypalováním (od vařečky 
po skříň – texty, ornamen-
ty). Cena dohodou. Infor-
mace na tel.: 776 351 131  
(15:00 - 20:00 hodin).

Vážné seznámení. Hledám tou-
to cestou z nedostatku příleži-
tostí hodnou štíhlou ženu pro 
společnou cestu životem do  
45 let, která by dokázala ocenit 
romantického zodpovědného 
človíčka se smyslem žít spoko-
jenou budoucností ve dvou. Já 
51/170, 65 kg, pohodář s uza-
vřenou minulostí, fin. zajištěný 
s vlastním zázemím, byt 3+1 
mám. Děti nejsou překážkou. 
Odpovím na všechny nabídky.  
e-mail: libor.korecky@email.cz, 
tel.: 774 505 113

Město Krásná Lípa přijme za-
hradníka/zahradnici. Nástup 
leden 2021. Platové podmín-
ky dle praxe – min. 5. platová 
třída. Kontakt: podatelna@
krasnalipa.cz, 412 354 820. 
Nabízíme:  příspěvek na stra-
vování, možnost ubytování,  po 
zapracování možnost smlouvy 
na dobu neurčitou, navýšení 
platu, životní či penzijní připo-
jištění, služební mobilní tele-
fon, příspěvek na dovolenou či 
zájmové aktivity.

23. 12. 2020, 07.01.2021
14.01.2021 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Úmrtí v listopadu

Antonín Fenko  68 let
Bohuslav Eibin  57 let
Božena Turková  87 let
Ludmila Valečková  94 let
Walter Bouchner  87 let
Bela Hučko  70 let
Tomáš Tiefenbacher  69 let
Bohumil Pokštefl  65 let
Mária Zbořilová  81 let
Jana Náplavová  87 let
Jan Heczko  67 let
Marie Kadeřábková  72 let
Mikuláš Olejár  91 let
Rozálie Kučerová  86 let
Milan Zlatý  76 let
Marie Mykisová  86 let
János Méhes  61 let
Vlasta Köcherová  72 let
Gizela Hindráková  80 let

ÚMRTÍ

ZUBNÍ POHOTOVOST

19.-20.12.2020   
MDDr. Dubnová Daniela  
Teplická 1850/60A, Děčín  
Tel. 412 531 330

24.-25.12.2020  
MUDr. Plyuschakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín 1 
Tel. 732 329 007

26.-27.12.2020   
MUDr. Milič Lukáš   
Anenská 385/2, Děčín 1  
Tel. 412 511 482

31.12.2020  
MUDr. Hana Škařupová  
Teplická 1850/60A, Děčín  
Tel. 412 531 330

ZUBNÍ POHOTOVOST

V neděli 6. prosince zemřel ve 
věku 81 let Jan Moldan. Pana 
Moldana si pamatujeme jako 
předlistopadového místopředse-
du Městského národního výboru, 
který měl na starosti výstavbu ve 
městě, především se věnoval stav-

bě nových panelových domů. Na 
přelomu století pracoval jako ve-
doucí Odboru životního prostředí, 
později jako tajemník městského 
úřadu, odkud v červnu 2000 ode-
šel do starobního důchodu. Čest 
jeho památce.                Jiří Sucharda

Informace z Městské knihovny Varnsdorf

 Ve věku 81 let nás opustil Jan Moldan

Varnsdorf     Městská knihov-
na Varnsdorf využila uzavření 
knihovny pro veřejnost a za-
městnanci pro vás vybírali, ob-
jednávali, katalogizovali nové 
knihy, knižní dary, uklízeli a 
přerovnávali sklad knih, aby se 
na půjčovnu vešly všechny no-
vinky. 

Knihovna využila též možnosti 
výpůjčního okénka, které bylo pro 
čtenáře otevřené vždy ve středu u 
starého vchodu do budovy z Otá-
halovy ulice. Pro představu – vý-
půjčního okénka 1. prosince vyu-
žilo 149 čtenářů a vypůjčilo si 625 
knih, které si předem objednali. 
Při opětovném otevření knihovny 
dne 3. prosince pak padl návštěv-
ní rekord.  Za jeden den přišlo na 
dospělé oddělení 344 čtenářů, 
na dětské oddělení 91 čtenářů, 
většina s doprovodem rodičů a 
sourozenců. Celkem se vypůjčilo 
1474 knih. 

V současné době máme pro ve-
řejnost otevřeno dle běžné oteví-
rací doby. Z důvodu minimalizace 

času stráveného v knihovně jsou 
omezeny další služby knihovny: 
studovny a čítárny, využívání po-
čítačů pro čtenáře, v dětském 
oddělení pak využívání herního 
koutku a hraní her. V souladu s 
nařízením vlády hlídáme počty 
návštěvníků knihovny a pro vaši 
bezpečnost také pravidelně pro-
vádíme ionizaci prostor půjčoven. 
Knihy, časopisy a CD si můžete 
přijít půjčit do 23. prosince 2020, 
poté bude knihovna uzavřena a 
otevíráme opět v úterý 5. ledna 
2021. Informační centrum bude 
uzavřené z důvodu inventarizace 
již 23.12.2020.

V případě zpřísnění pande-
mické situace a opětovného 
přechodu na 4. stupeň bude pro 
čtenáře opět otevřeno výpůjč-
ní okénko každou středu (kromě  
30. prosince). Všem čtenářům a 
návštěvníkům děkujeme za pří-
zeň a přejeme poklidné svátky  
a v novém roce především pevné 
zdraví.

                                           Ilona Martinovská

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

(parkoviště na Národní ul.)
Sobota 19.12.2020
8.00 – 16.30 hod.

VARNSDORFSKÉ  
PRODEJNÍ TRHY
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Trénovat v roušce? Nesmysl, zní z varnsdorfských klubů

Tenhle rok je smutný. Jedlovou jsem si ale užil, přiznal Valenta

Varnsdorf         Ve čtvrtek  
3. prosince se zmírnila opatře-
ní proti pandemii koronaviru. 
Mimo jiné se mohli k vnitřnímu 
tréninku vrátit amatérští spor-
tovci. Má to ale několik přísných 
pravidel.

Jeden trénink může dohroma-
dy absolvovat deset lidí, trénovat 
se může jen v rouškách. Co na to 
říkají zástupci sportovních klubů  
z Varnsdorfu?

„Začínáme trénovat a v dal-
ším týdnu už budou ve všech ka-
tegoriích tréninky upraveny na 
základě „nemožnosti“ tréninku 
v rouškách. Prostě nejde s dětmi 
běhat v plném výkonu hodinu a 

půl tréninkové jednotky v roušce. 
Další věc je omezený počet hráčů 
v tréninku. Takže budeme týmy 
rozdělovat do skupin po menších 
časových intervalech. Doufám, 
že se to v brzy nějak poupraví a 
bude vše v normálu,“ řekl Jakub 
Schilling, hráč a trenér basketba-
lového klubu TJ Slovan Varnsdorf. 

K tréninku se můžou vrátit  
i hokejisté HC Varnsdorf. Ve-
doucí A mužstva Radek Hron byl  
v hodnocení přeci jen ostřejší. 
„Nechceme nic porušovat, ale 
tohle nařízení je absurdní. Tohle 
může s prominutím navrhnout je-
nom hlupák. Nechal bych dotyčné 
osoby uběhnout 200 metrů. Polo-

vina z nich by zkolabovala. V kom-
binaci s povinností plexiskla pod-
le mě vzniká nová disciplína pro 
nevidomé. Asi se budu opakovat, 
ale nemocný člověk v téhle době 
nepůjde trénovat a zdravého to 
jenom posílí. Začít trénovat mu-
síme všichni. Budeme pak odolní. 
Jen se bojím, že tohle nebude mít 
konce. Nad vlastními zájmy musí  
zvítězit zdravý rozum. Tomu, 
komu tohle mělo pomoct, to urči-
tě pomohlo. Koho to mělo zničit, 
tak to taky zničilo,“ pravil Radek 
Hron. 

Sálovkáři týmu FUTSAL Varns- 
dorf mají bohužel jednu jistotu. 
Letos se v rámci krajských soutě-

ží na palubovku nepostaví, celý 
ročník se totiž zrušil. „Ano, je to 
tak. Začneme samozřejmě tré-
novat, ale určitě ne v rouškách. 
Zdraví máme jenom jedno. Teď 
už se musíme soustředit na další 
sezónu. Pevně věřím, že letošní 
rok negativně neovlivní jak náš 
klub, tak celou krajskou sálovku. 
Bude asi těžké sehnat nové spon-
zory. Ale budu moc rád, když nás 
podrží ti stávající. Hlavní je, aby  
se předseda krajské sálovky pan 
Jedlička dal zdravotně dohroma-
dy a mohl dále táhnout sálovku,“ 
pevně věří vedoucí týmu Marcel 
Mikolášek.

                                                            Redakce

Varnsdorf      Karel Valenta je 
sportovcem tělem a duší. Patří 
neodmyslitelně do Běžeckého 
kroužku ve Varnsdorfu, má za 
sebou hromadu těžkých a nároč-
ných výzev a závodů. Rok 2020, 
který hodně poznamenala pan-
demie koronaviru, je pro Valen-
tu hodně smutná. Přesto i letos 
zaznamenal parádní úspěchy. 

„Na tenhle rok bude každý 
sportovec smutně vzpomínat. 
Chybí nám společná setkání, od-
padaly závody. Následuje menší 
motivace pro poctivé tréninky,  
s tím je spojený pokles výkonnos-
ti. Tedy alespoň v mém případě. 
Mně osobně schází právě kon-
takt s kamarády,“ hořce se usmál  
46-letý Valenta.

Karanténa, opatření, nařízení, 
zákazy. Ani tohle varnsdorfské-
ho sportovce nemohlo zastavit. 
Vede aktivní život. Sedět doma a 
koukat z okna? Nesmysl! „Strá-
vil jsem spoustu času na Jedlové. 
Letošní výzva? Tři sta výstupů. 
To se dávno povedlo. Pár týdnů 
jsem nemohl do práce. Tak jsem 
vzal auto a se svým pejskem jsem 
procestoval celé České středohoří. 
Nic jsem neporušil a pro svou kon-
dici udělal to nejlepší,“ připomněl.

Letos má na svém kontě dva 
velmi významné týmové závody. 
S dvanáctičlenným týmem obhájil 
vítězství na Slovensku při nároč-
né akci Od Tatier k Dunaji. „Je to 
senzační záležitost. Zlepšili jsme 
se o 40 minut! V týmu jsme měli 
nového kamaráda, běžcům jsem 
přidělil jiné úseky. Opřeli jsme 

se do toho a vyšlo to,“ zdůraznil.  
V Českém ráji pak přidal tento-
kráte osmičlenný tým jasné ví-
tězství na štafetovém závodě, 
který měl dohromady 250 kilo-
metrů. „Vyhráli jsme s hodino-
vým náskokem. Oproti Slovensku 
tady byl mnohem rozmanitější 
terén. Byla to taková houpačka,  
kde nechyběl písek, nebo bahno. 
Byla to nádhera, ale těžká,“ po-
chvaloval si. 

Dalším závodem pro Valentu 
byla 24-hodinovka na Ještědu. 
Se svým parťákem vybojoval tře-
tí místo, oba absolvovali šestnáct 
výstupů a naběhali přes 80 kilo-
metrů. Sám je ale také pořadate-
lem. V říjnu si připravil náročnou 
celodenní výzvu. Kde? No přece 
na Jedlové. „Myšlenka byla jasná. 
Vyšlapat si co nejčastěji vrchol a 
pak jít zpátky. Sbírali se peníze na 
handicapované děti, dohromady 
se vybralo skoro devět tisíc ko-
run,“ zavzpomínal. 

Ale to by nebyl Karel Valenta, 
aby se také nezúčastnil. Mimo zá-
vod si dal se startovním číslem 0 
soukromou výzvu. V rámci „eve-
restingu“ překonal bez přerušení 
8848 výškových metrů. Celkově 
se na Jedlovou dostal 57-krát. 
„Mentálně to bylo velmi těžké, 
hlavně ty sestupy dolů. Vědomí, 
že půjdu zase nahoru...uff...ale za-
hřálo mě, že jsem také přispěl na 
nemocné děti,“ podotkl. 

Ke každému sportovci patří řád-
ná regenerace. Své o tom ví i Va-
lenta, který by bez správné péče 
o své tělo a svaly, nezvládl za rok 

tak velkou zátěž. „Pro mě vše star-
tuje v ledové vodě. Teď skočit do 
rybníka a je to. Nesmí chybět ma-
sáž. Ale musí vás to bolet, nesmí 
vás nikdo hladit. Je potřeba, aby z 
vás vymačkali kyselinu mléčnou,“ 
zasmál se. 

V jeho repertoáru nechybí ani 
BCAA aminokyseliny, které pomá-
hají ke spravení potrhaných sva-
lových vláken. Samozřejmostí je 
vitamín C, před závodem jsou ne-
zbytné minerály. Den pak startuje 
vymačkaným citrónem do půllitru 
vlažné body. „Parádně to pomáhá 
metabolismu a neutralizuje PH,“ 
doplnil. 

Tenhle rok ale jednoznačně 
patří Jedlové. Valenta si jednoho  
z vrcholů Lužický hor užil dosytos-
ti. „Nejhorší zážitek byl při mé vý-
zvě v rámci našeho závodu. Jak už 
jsem zmínil, cesty dolů byly doslo-
va na palici. Navíc se mi tam zra-
nil jeden kamarád. Zranil si kotník 
a omdlel. Usnul nám i rozhodčí, 
nemohl jsem ho vzbudit. Ale byly 
tam i příjemné zážitky. Při každém 
okruhu jsem potkával nové tváře. 
Přijel mi fandit můj šéf z práce a 
také kolegyně z Chrastavy. Vtipná 
byla ostražitost ostatních závod-
níků, kteří se hlídali navzájem. 
Když si šli na chvilku lehnout, byli 
všichni u sebe. Kdyby se někdo 
zvedl a šel pokračovat, tak by do 
toho šli i ostatní,“ řekl Valenta. 

K Jedlové navíc „přemluvil“ své-
ho kamaráda Vojtu Zahradníka. 
Ten začal jedním výběhem, nyní 
už má na kontě sto týdnů výběhů 
bez přerušení. 

K aktivnímu sportování patří 
také správná životospráva. Své o 
tom ví i varnsdorfský běžec. „Ci-
garety? Vůbec, nechápu, že to 
vůbec existuje. Alkohol? Střídmě. 
Po dobrém tréninku si občas dám 
jedno pivko k večeři. Ale nic vel-
kého. Jídelníček jsem nikdy moc 
neřešil. Před závodem je pro mě 
nejlepší műsli s jogurtem. K tomu 
černou kávu. Neexistuje si dát tře-
ba smažáka. Nikdy jsem neřešil 
ani svou váhu, dlouhá léta jí mám 
stejnou. Dá se říct, že sportuji kvů-
li tomu, abych se potom pořádně 
najedl. Kdybych nesportoval a se-
děl u počítače, byla by ze mě ob-
rovská nepoužitelná koule,“ vtip-
ně poznamenal.

Konec roku je za dveřmi, je po-
třeba se dívat dopředu a plánovat 
akce na rok 2021. „Už v lednu nás 
čeká 24-hodinová výzva na Ještě-
du. Chtěl bych oběhnout 18 kopců 
v Lužických horách. Čeká mě tak 
100 kilometrů. V Anglii bych chtěl 
s kamarádem absolvovat další 
výzvu. Během 24 hodin překonat 
45 vrcholů definovaných v Lake-
District. Pak chci běžet z Hřenska 
na Sněžku. Chtěl bych uspořádat 
další 24-hodinový závod na Jed-
lovou. Opět s charitativním kon-
ceptem. Dále budeme pořádat 
1. ledna virtuální pětihodinovku 
na Jedlovou, 18. dubna to pak 
bude Memoriál Milana Krupky,  
opět běh na Jedlovou. V červnu 
bychom rádi uspořádali běh ko-
lem Tolštejnu,“ dodal Karel Valen-
ta.

                                                          Redakce
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Konec podzimu se vydařil, fotbalisté přezimují v klidném středu

Šestapadesátý ročník Silvestrovského běhu proběhne netradičně

Fotbalisté Varnsdorfu v záběru podzimu zabojovali a mají na svém kontě 17 bodů; foto Tomáš Secký 
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Varnsdorf    Fotbalisté Varns- 
dorfu mají za sebou podzimní 
část druhé fotbalové ligy. Kvůli 
pandemii koronaviru byla netra-
diční – ve hře je pouze 14 týmů, 
hraje se bez diváků, kluby musí 
na povinné testování, nechybělo 
ani přerušení soutěže a kvapíko-
vé tempo při dohrávkách. 

Svěřenci Davida Oulehly skvě-
le zvládli závěr letošního roku.  
Z posledních tři zápasů vybojovali 
sedm bodů. 

V devátém kole Varnsdorf 
doma nestačil na Žižkov, porážka 
1:3 byla zasloužená a zrodila se 
díky špatnému úvodu. Následo-
val výjezd do Jihlavy, kde z toho 
bylo třetí vítězství v sezóně. Výhru 
1:0 vystřelil ve druhém poločase 
Ondřej Kocourek. „Hodně se bo-
jovalo o střed hřiště. Na vstřelení 
branky nám chybělo lepší řešení 
finální přihrávky, přesnost. To se 
nám povedlo až ve druhé půli, kdy 
po hezké akci rozhodl Kocourek. 
Soupeř trefil tyč. Bylo jasné, že 
kdo dá branku, vyhraje, nám se to 
podařilo. Jsou to pro nás důležité 
body. Mužstvo dřelo, kluci praco-
vali, chtěli vyhrát. Zvládli to, jsme 
moc rádi,“ zdůraznil trenér Varns- 
dorfu David Oulehla.

Tři body chtěli Severočeši po-
tvrdit v dalším zápase, kdy doma 
hostili poslední Vyšehrad. Kotlina 
se mohla radovat z dalšího vítěz-
ství 1:0, tři body tentokráte trefil 
hlavičkou kapitán Pavlo Rudnyt-

skyy. „Jsme rádi, že jsme to zvlád-
li. Chtěli jsme prostě vyhrát za 
každou cenu, a to se podařilo. Ten 
gól byl třešničkou na dortu. Byl to 
těžký zápas, byli jsme papírovým 
favoritem. Spokojenost,“ culil se 
varnsdorfský kapitán, který za-
znamenal čtvrtou trefu v sezóně 
a je nejlepším střelcem varnsdorf- 
ského souboru. „Jsme rádi, že dal 
gól. Máme v něj velkou důvěru a 
on nám ji splácí,“ pochválil svého 
kapitána Oulehla.

Konec podzimu obstaral zápas 
na půdě prvního Hradce Králové. 
Výsledek? Bezbranková remíza a 
pro Varnsdorf další cenný bod do 

tabulky. Celkově už sedmnáctý. 
„Chtěli jsme mít kvalitní obranu 
a dobrý přechod. V první půli se 
nám to dařilo, i když jsme v pře-
chodu mohli některé situace vy-
řešit lépe. Ve druhé půli bylo víc 
úseků, kdy nás soupeř přitlačil a 
v závěru jsme mohli ještě udeřit, 
ale chybělo nám tam pořád něco, 
přesnější přihrávka, lepší koncov-
ka. Dobře jsme bránili, museli 
jsme to uzpůsobit svým možnos-
tem. Kluci pracovali, obětovali 
se, na mužstvu bylo strašně cítit, 
že chtějí,“ pochvaloval si Oulehla. 
„Nakonec je bod pro nás velmi 
dobrý. Bylo to tvrdé, ale férové 

utkání. Byli jsme agresivní a ne-
dali jsme soupeři nic zadarmo. 
Tak musíme hrát. Musím mužstvu 
poděkovat za přístup, tak i celému 
realizačnímu týmu. Odvedli dobrý 
výkon,“ dodal.

FK Varnsdorf přezimuje na de-
vátém místě, má ale stejně bodů 
jako sedmá Vlašim a osmá Dukla 
Praha. Na třetí Ústí nad Labem 
ztrácí pouhé čtyři body, na před-
poslední Táborsko má devíti bo-
dový náskok. Nyní je na programu 
skoro měsíční pauza. K prvnímu 
tréninku se varnsdorfští fotbalisté 
sejdou v úterý 5. ledna 2021.

                                                            Redakce

Varnsdorf    Silvestrovský běh 
má ve Varnsdorfu dlouholetou 
tradici. Poslední den v roce vždy 
přiláká na startovní čáru stovky 
závodníků všech kategorií. Šesta-
padesátý ročník bude ale jiný, 
přesto se uskuteční. Virtuálně.

Pandemie koronaviru stále ne-
dovoluje konání hromadných akcí, 
proto se letošní 56. ročník Silves-
trovského běhu neuskuteční tak, 

jak jsme zvyklí. Proběhne pouze 
virtuálně, tedy bez diváků, hro-
madného startu, uzávěry trati a za-
bezpečení. Bude tedy na každém 
běžci, kdy si předem stanovenou 
trať v období od 25. do 31. prosin-
ce zaběhne. Bude k tomu potře-
bovat ale chytrý mobilní telefon  
s aplikací, jež zaznamenává bě-
ženou trasu a čas. Svůj výkon pak 
stačí zapsat na webových strán-

kách závodu do formuláře. 
„Běžecký kroužek Varnsdorf se 

rozhodl podpořit akci proto, aby 
tradice zůstala zachována a vy jste 
se tak mohli vydat do ulic Varns- 
dorfu proběhnout, přičemž po-
rovnat své kvality, tak jako každo-
ročně. Věříme, že této příležitosti 
využijete a těšíme se na vaše vý-
kony,“ řekl Karel Valenta z Běžec-
kého kroužku Varnsdorf. „Start a 

cíl je náměstí E. Beneše u vchodu 
do městského úřadu kdykoliv od  
25. do 31. prosince 2020. Běží se 
dva okruhy po trase klasického sil-
vestrovského běhu. Délka tratě je 
cca 5,2 km,“ doplnil.

Více informací se běžci dozví na 
webových stránkách www.karlo-
sdj2.wixsite.com/akce-bk-varns- 
dorf/silvestrovsky-beh.

                                                            Tomáš Secký


