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Na vlakovém nádraží, které prochází demolicí, chytla střecha
Varnsdorf
Zřejmě zbloudilá jiskra ze špatně uhašeného
ohniště způsobila zahoření části
střechy nádražní budovy, která
prochází od listopadu demolicí.
Hasiči kromě části střechy uhasili také ohniště v blízkosti demolice v podobě žhavých dřevěných
trámů. „Naštěstí šlo o část, která
prochází demolicí,“ řekl pro Deník
Miroslav Svoboda, vrchní inspektor děčínských hasičů.
Profesionální varnsdorfští hasiči
dostali požár rychle pod kontrolu
a pomocí útočných proudů požár
uhasili. Kvůli výšce museli využít
také automobilový žebřík. „Rychlým zásahem zabránili rozšíření
požáru na nedaleko stojící bagr.
Při požáru nedošlo ke zranění ani
škodě na majetku,“ dodal Svoboda. Následně na místo dorazili
také drážní hasiči z Liberce.
		

Tomáš Secký Špatně uhašené ohniště způsobilo požár části střechy nádražní budovy; foto miw.cz

Zastupitelé budou schvalovat rozpočet na letošní rok
Varnsdorf Na lednovém zasedání, které je plánováno na
čtvrtek 26. ledna, budou zastupitelé hlasovat o schválení městského rozpočtu pro letošní rok.
Vedení města začalo s přípravou rozpočtu již koncem září loňského roku, kdy sbíralo informace
od jednotlivých odborů a příspěvkových organizací. Do návrhu
se také zapracovávají návrhy a
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podněty obyvatel města. Letošní
rok bude především ve znamení
dokončování velkých investičních
akcí, které jsou rozjeté, a byť jsou
na ně získané dotace, musí je
město předfinancovat. V běhu je
například stavba sběrného dvora
za 35 milionů korun nebo nová
školka zhruba za 80 milionů korun. „Na obě akce jsme získali
dotace, finanční prostředky se ale

do rozpočtu města vrátí až po dokončení akcí a vyúčtování dotací,“
vysvětlil Solloch. S návrhem rozpočtu se zastupitelé seznámili na
pracovním semináři v půlce ledna.
O schválení rozpočtu na letošní
rok budou zastupitelé hlasovat
na lednovém zasedání 26. ledna.
Mimo jiné budou na programu
převody majetku, zprávy výbo-

rů, finanční záležitosti, návrhy,
dotazy, připomínky a podněty
obyvatel a členů zastupitelstva.
Vzhledem k epidemické situaci je
dobré zvážit nutnou osobní návštěvu zasedání. Z něho bude jako
vždy připraven online přenos, který bude dostupný na webových
stránkách města či na oficiálním
YouTube kanálu.
Tomáš Secký

Novoroční slovo starosty města Varnsdorf
Vážení a milí spoluobčané,

v osobním i pracovním životě.

Stojíme na začátku nového
Přál bych si, abychom se
roku 2021 plni očekávání a naděje, v tomto novém roce pokusili mít
že tento rok bude lepší, radostněj- k sobě jako lidé o trochu blíž. Ať
ší a úspěšnější. Kéž se tak stane!
nás všechny na každém kroku provází nadhled, rozum, velkorysost,
A proto v novém roce přeji vám vzájemná tolerance a úcta jednovšem a vaším blízkým hlavně pev- ho k druhému.
né zdraví a radostnou mysl, poV úctě Roland Solloch,
hodu, štěstí a mnoho úspěchů
starosta města
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Varnsdorfští hasiči měli koncem roku napilno, vyjížděli
k dopravním nehodám, požárům a spadlému stromu
Varnsdorf
Rušný konec
roku zažili profesionální a dobrovolní hasiči z Varnsdorfu. Vyjížděli k několika požárům, dopravním nehodám, pomáhali také
s transportem zraněné osoby.
Dva dny před Štědrým dnem
bylo na tísňovou linku ohlášeno,
že v Dolním Podluží došlo k nehodě a zůstala po ní osoba v bezvědomí. Vzhledem k závažnosti
situace byl na místo kromě profesionální varnsdorfské jednotky
vyslán také speciál Unimog pro
případ, že by bylo potřeba s automobilem rychle manipulovat.
Když hasiči přijeli na místo, na
místě už zasahovali zdravotníci a svědci události. Automobil
byl na boku v potoce Lužnička,
uvnitř byla osoba v bezvědomí.
Hasiči okamžitě začali pracovat
na vyproštění, vlezli do potoka, museli vyndat přední sklo a
poté ve spolupráci se zdravotníky
osobu transportovali do sanitky.
Bohužel lékař následně konstatoval smrt.
Nehodu zadokumentovali policisté, hasiči pak v dopoledních
hodinách pomohli s vytažením
vozidla zpět na vozovku.
Popelnice v plamenech
Zatímco profesionální jednotka
zasahovala 22. prosince v Jiřetíně
pod Jedlovou u požáru komína,
v ulici Střední ve Varnsdorfu
vzplála popelnice v blízkosti tlakových lahví.
Dobrovolná jednotka dorazila
jako první, bohužel však z operačního střediska byla nejprve vyslána do ulice Krátká na druhé straně
města, kde nic nehořelo. Mezitím
okolo popelnice v plamenech
projela profesionální jednotka a
nakonec se u požáru všichni hasiči úspěšně potkali a plameny
uhasili.
V pátek 25. prosince zase zasahovali profesionální hasiči
z Varnsdorfu společně s jednotkou z Dolního Podluží u požáru
kompostéru v Dolním Podluží.
Plameny ho zcela zničily.
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S příchodem zimy vyjížděli hasiči dva dny po sobě na kopec Šébr k dopravním nehodám; foto miw.cz

Dopravní nehody na Šébru
Do zatáčky na Šébru pod horizontem vyjížděla varnsdorfská
profesionální jednotka v pátek
25. prosince k nehodě osobního vozidla, které skončilo mimo
vozovku. V době příjezdu byly již
osoby mimo vozidlo, postarali se
o ně zdravotníci. Hasiči provedli
protipožární opatření a zajistili
místo události. Nehodu zadokumentovali dopravní policisté,
automobil pak vytáhl pracovník
odtahové služby.
Jen den po předchozí nehodě vyjížděli do stejné zatáčky na
Šébru profesionální hasiči z Varnsdorfu znovu. Tentokrát nehoda
vypadala vážněji, došlo ke střetu
dvou protijedoucích osobních vozidel. Na místo opět dorazili zdravotníci i policisté.
Protože účastníky nehody byly i
dvě děti, hasiči jim věnovali plyšového slona Huga, který je maskotem HZS Ústeckého kraje.
Transport zraněné osoby
Tři hasičské jednotky byly po
čtrnácté hodině 27. prosince vyslány pod Jedlovou, kde „na dvanáctce“ došlo ke zranění osoby.
K události zamířili varnsdorfští
profesionální hasiči společně s

kolegy z Horního a Dolního Podluží. Část hasičů po sjezdovce vyjela
vozidlem jednotky z Horního Podluží, další část hasičů sjezdovku
vyběhla po svých.
Hasiči osobu zafixovali a přibližně 400 metrů snesli v nosítkách
dolů k sanitce, kde ji přebrali zdravotníci. Následně byla transportována sanitkou do nemocnice.

hasičů, nedošlo k většímu rozšíření plamenů.

Vzrostlý strom spadl na chatku
Zatímco se ve zbytku výběžku kvůli silnému větru ve čtvrtek
28. prosince vyjíždělo k několika
událostem, v okolí Varnsdorfu nezpůsobil žádné větší problémy. Jediným místem, kam profesionální
hasiči vyjížděli, byla chatová osaPožár kuchyně v rodinném da u Ria. Vzrostlý strom spadl na
chatku a poničil plot. Hasiči strom
domě
Když hasiči sjížděli lesem z Jed- odvětvili a rozřezali.
lové za sanitkou po transportu
Srážka vozidla s chodcem
zraněné osoby, bylo na operačPřímo na náměstí „posadil“ piní středisko oznámeno, že v ulilot
Barču, tedy vrtulník Letecké
ci Palackého ve Varnsdorfu hoří
záchranné
služby z Ústí nad Lav domě. Na místo byly okamžibem.
Na
přechodu
pro chodce
tě vyslány dobrovolné jednotky
vedle
městského
úřadu
ve čtvrtek
z Varnsdorfu a Rumburku. Když
31.
prosince
dopoledne
došlo ke
varnsdorfská dobrovolná jednotsrážce
vozidla
s
chodcem,
na míska dorazila na místo, bylo zjištěno,
to
byli
vysláni
hasiči,
zdravotníci,
že došlo k požáru v kuchyni.
Před příjezdem hasičů již oby- policisté i strážníci.
Hasiči dorazili jako první, zraněvatelé požár dostali pod kontrolu
né
osobě poskytovali předlékařhasicím přístrojem, skončili náskou
pomoc a tepelný komfort.
sledně v péči zdravotníků kvůli
Péči
následně
převzali zdravotníci.
podezření na nadýchání zploDopravu
odkláněli
státní a
din hoření. Hasiči požár dohasili
městští
policisté,
nehodu
přijela
a prostory odvětrali. Společně
zadokumentovat
dopravní
polis nimi na místě zasahovali policie.
cisté, strážníci i zdravotníci. Díky
Hasiči Varnsdorf
rychlému zásahu jak obyvatel, tak
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Cena vody v Ústeckém kraji vzrostla téměř o šest procent
Varnsdorf
Vodné a stočné
v Ústeckém a Libereckém kraji,
kde působí Severočeská vodárenská společnost, se od 1. ledna 2021 zvýšila o 5,9 %. V číslech
to znamená, že dodání a odkanalizování 1 litru pitné vody stojí o 0,6 haléřů více, než kolik to
bylo v roce 2020.
Při kalkulaci ceny vodného a
stočného je potřeba se jednak
držet cenové regulace, dále pak
zohlednit vnější ekonomické vlivy, jako jsou ceny energií, ceny
surové vody, stavebních prací,
inflace a další makroekonomické ukazatele, správně odhad-

nout trendy ve spotřebě a také
pamatovat na mzdové náklady všech našich zaměstnanců.
Nově je potřeba počítat i s rizikem
spojeným s vývojem pandemie
Covid-19.
Dalším důležitým parametrem
v ceně vody jsou prostředky, které
je třeba vynaložit, aby se zpomalilo stárnutí vodárenské infrastruktury a umožnila se její dostatečná
obnova. Do rekonstrukcí vynaložila SVS v letošním roce 1,45 miliardy korun a dalších 334 milionů
šlo na potřebné opravy. A obdobné finanční objemy na rekonstrukce a opravy jsou alokovány

i na rok 2021.
Vodárenská infrastruktura v severních Čechách čítá na 1000 vodojemů, 60 úpraven pitné vody,
téměř 200 čistíren odpadních
vod a 13 tisíc kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí –
to je jako vzdálenost z Česka do
Chile.
„Navzdory všem výše uvedeným
rostoucím vlivům se nám daří držet ceny vodného a stočného pod
hranicí sociální únosnosti, tj. pod
2 % z čistých příjmů domácností
v regionu. Ve srovnání s tímto
ukazatelem reálná cena vody dokonce již několik let vlastně klesá“

vysvětluje předseda představenstva SVS Tomáš Indra.
Letošní rok je pro severočeské vodohospodáře skupiny Severočeská voda, stejně jako pro
všechny občany České republiky, komplikovaný mimořádnými
opatřeními souvisejícími s epidemií nemoci Covid-19. Tato opatření vyžadují velké osobní nasazení
pracovníků i zvýšené finanční náklady, aby se nezastavily stavební
práce, nepřerušila se dodávka
pitné vody a zákazníci netrpěli
žádným nepohodlím, co se této
oblasti týče.
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Výše poplatku za komunální odpad se v roce 2021 nemění
Varnsdorf Obyvatelé Varnsdorfu zaplatí v tomto roce za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stejně jako minulý
rok.
Celková roční sazba poplatku
se nezměnila a činí již několik let
600 Kč na osobu.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. května
příslušného kalendářního roku.
Poplatník, který platí sám nebo
prostřednictvím společného zástupce domácnosti, může zaplatit poplatek za daný rok také ve
dvou shodných splátkách. První

splátku ve výši poloviny poplatku
do 15. února daného roku, druhou splátku do 15. srpna daného
roku. V případě, že je poplatek
placen jednou osobou za celou
domácnost a celková poplatková povinnost za kalendářní rok
u domácnosti je vyšší než 2 000
Kč, lze poplatek splatit ve čtyřech
shodných splátkách. A to první
splátkou ve výši čtvrtiny poplatku do 15. února, druhou splátkou do 15. května, třetí splátkou
do 15. srpna a čtvrtou splátkou
do 15. listopadu kalendářního
roku. Pokud je poplatek placen
za poplatníka prostřednictvím
vlastníka nebo správce bytového

domu, je možné zaplatit poplatek
ve čtyřech shodných splátkách.
První splátkou ve výši čtvrtiny poplatku do 31. března, druhou do
30. června, třetí do 30. září a čtvrtou splátkou do 15. prosince kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost
(nebo zanikne-li osvobození nebo
úleva) po 15. květnu příslušného
kalendářního roku, je příslušná
část poplatku splatná nejpozději
do 30 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy).
Poplatek lze zaplatit více způsoby. Bankovním převodem nebo
složenkou na číslo účtu 35–921

388 329/0800 pod přiděleným
variabilním symbolem nebo hotově či platební kartou v pokladně Městského úřadu Varnsdorf,
nám. E. Beneše 470. Na základě
usnesení Vlády ČR jsou úřední hodiny pro veřejnost stanoveny na
pondělí od 08:00 do 13:00 hodin
a středu od 12:00 do 17:00 hodin.
Vzhledem k pandemii koronaviru
se doporučuje platba převodem
na bankovní účet.
Pokud neznáte svůj variabilní
symbol, obraťte se prostřednictvím e-mailu jana.matuskova@
varnsdorf.cz či telefonicky 417
545 114 na Janu Matuškovou.
Redakce

Sazba za místní poplatek ze psů zůstává stejná
Varnsdorf Pro majitele čtyřnohých miláčků zůstává výše poplatku ze psů stejná jako v minulém roce.
Pro rok 2021 je poplatek splatný 31.03.2021.
Sazba poplatku činí za kalendářní rok za každého psa:
a) ze psa, chovaného v domě
s nejvýše 3 byty – 200 Kč,
b) ze psa, jehož držitelem je

osoba starší 65 let – 200 Kč,
c) z jiného psa než uvedeného
pod písm. a) nebo b) – 800 Kč.
Poplatník je povinen podat
správci poplatku ohlášení do
15 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti. Ve stejné lhůtě se
ohlašuje nárok na osvobození,
existoval-li důvod osvobození
v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek lze zaplatit více způsoby. Bankovním převodem nebo
složenkou na číslo účtu 19–921
388 329/0800 pod přiděleným
variabilním symbolem nebo hotově či platební kartou v pokladně Městského úřadu Varnsdorf,
nám. E. Beneše 470. Na základě
usnesení Vlády ČR jsou úřední hodiny pro veřejnost stanoveny na
pondělí od 08:00 do 13:00 hodin

a středu od 12:00 do 17:00 hodin.
Vzhledem k pandemii koronaviru
se doporučuje platba převodem
na bankovní účet.
Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se prostřednictvím e-mailu zuzana.hruskova@varnsdorf.cz či telefonicky
417 545 115 na Zuzanu Hruškovou.
Redakce
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Rekonstrukcí prošly dva jedenáctipatrové panelové domy v Křižíkově ulici.

V ulici Dolní Nábřeží byla usazena nová lávka pro pěší.

Na zimním stadionu se vybudovala nová šatna pro hokejisty.

Tobogán v plaveckém bazénu dostal novou dojezdovou vanu.

Byla dokončena rekonstrukce části ulice Karlova za 8 milionů korun.

Městské divadlo se dočkalo kompletní rekonstrukce parkoviště.

U ZŠ Východní se zvýšila bezpečnost v dopravě díky revitalizaci úseku.

Kompletní rekonstrukcí prošla také část Jarošovy ulice.
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Bývalá ubytovna v Západní ulici zcela zmizí, začíná její demolice
Varnsdorf
O jednu méně.
Chátrající budova bývalé ubytovny v Západní ulici půjde během následujících týdnů k zemi.
Objekt dříve sloužil jako textilní
továrna Antona Otta, ta po válce
připadla nově vznikajícímu textilnímu gigantu Velvetě. Později
byla přestavěna na ubytovnu.
Svému účelu ale neslouží již více
než čtvrt století. Zajímavostí je,
že se v ní natáčel známý snímek
Čekání na Patrika. Po úpadku textilního průmyslu ve Varnsdorfu
došlo k opuštění budovy, která
začala chátrat až do současného stavu. Budova se tak často
stávala terčem žhářů a lidí bez domova.
Město získalo objekt do svého vlastnictví od společnosti
LUMINES TEMPLE a.s., jež se
dostala do úpadku, v roce 2018,
kdy ho odkoupilo za cenu téměř
půl milionu korun. „Od začátku
jsme věděli, že objekt musíme
zbourat. Budova má víceméně
pouze obvodové zdi a začíná být
nebezpečná,“ říká starosta Roland
Solloch. Demolice začne v první
polovině ledna a bude trvat maximálně dva měsíce od zahájení
realizace.
S financováním demolice, jež
vyjde na pět a půl milionu korun
s DPH, pomůže městu Ministerstvo pro místní rozvoj. Varns-

Bývalá ubytovna v Západní ulici půjde k zemi. Práce vyjdou na pět a půl milionu korun; foto Tomáš Secký

dorf je totiž jedno ze čtyř měst
v Ústeckém kraji, které uspělo
v žádosti o dotaci na demolici
vybydlených objektů. Ta by měla
pokrýt až 50 procent nákladů.
„Podmínkou dotace je následná
revitalizace území. Po bývalé ubytovně vznikne oddychová zóna,
park, podobně jako v Lounské uli-

ci,“ dodal Solloch.
Veřejného tendru na demolici
bývalé ubytovny v Západní ulici se
zúčastnilo celkem patnáct uchazečů. Nejnižší cenovou nabídku
podala společnost Radek Škvára,
s.r.o.
Varnsdorf chce v odstraňování ruin ve městě pokračovat,

podobný osud by mohl v příštích letech potkat i další bývalou textilní továrnu taktéž
v Západní ulici v blízkosti plaveckého bazénu. Tu město získalo do
svého vlastnictví také v roce 2018
od společnosti LUMINES TEMPLE
a.s.
Tomáš Secký

Vláda schválila nový program pro všechny uzavřené provozovny
ČR
Nový program COVID Gastro - Uzavřené provozovny,
který připravilo Ministerstvo
průmyslu a obchodu (MPO),
schválila vláda v pondělí 4. ledna
2021. Má za cíl podpořit všechny provozovny, které na základě
říjnových mimořádných opatření
vlády ČR musely omezit činnost
nebo úplně zavřít. Podpora se
v rámci aktuálně připravované
první výzvy z programu bude poskytovat za období od 14. října
2020 do 10. ledna 2021, podávat
žádosti bude možné od 15. ledna
2021.

„Parametry programu jsou výsledkem diskuze se zástupci podnikatelských asociací a sdružení.
Podpora je určena všem podnikatelům, kteří zaměstnávají pracovníky v restauračních provozech,
maloobchodních prodejnách či
v osobních, vzdělávacích a rekreačních službách,“ říká vicepremiér
a ministr průmyslu, obchodu a
dopravy Karel Havlíček. „Za každého zaměstnance v pracovním
poměru, případně spolupracující
OSVČ, bude možné čerpat čtyři sta
korun na den. Nový program počítá s tím, že podpoří provozovny

po ten počet dnů, kdy měly zavřeno. Pokud například o dotaci požádá stravovací zařízení s deseti
zaměstnanci na hlavní pracovní
poměr, dostane provozovatel čtyři
tisíce korun za den, tedy 120 tisíc
korun za měsíc. Za období uzavření – tedy za 74 dnů – je to celkem
296 tisíc korun.“
Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny bude spravovat
MPO, dotace se bude poskytovat
podle zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech. „V rámci
přípravy programu úzce spolupracujeme s kolegy z České správy so-

ciálního zabezpečení a z Ministerstva vnitra, abychom maximálně
využili již dostupná data tak, aby
vyplnění žádosti i následná kontrola byla co nejjednodušší. Těší
nás, že funguje i dobrá komunikace s podnikatelskými asociacemi
ohledně využívání eIdentity, díky
které může být celý proces výrazně jednodušší,“ říká náměstek
ministra průmyslu a obchodu pro
digitalizaci a inovace Petr Očko a
dodává: „Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému MPO dostupného...
(dokončení na str. 6)
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Vandal poničil výzdobu na vánočním stromu, podařilo se ji opravit
Varnsdorf V pondělí 21. prosince kolem desáté večer poničil
vandal světelnou výzdobu na
městském vánočním stromu.
Strážníci městské policie pachatele krátce po činu dopadli.
„V tu chvíli kolem projížděla
hlídka městské policie, která jeho
počínání zaznamenala. Bohužel
v té době již pachatel část výzdoby strhnul, některé kabely přetrhnul a začal před hlídkou utíkat,“
řekl místostarosta Jiří Sucharda.
Hlídka začala vandala okamžitě
pronásledovat, a ještě v prostoru
autobusového nádraží jej zadržela. Ten byl následně převezen
na místní oddělení Policie České
republiky, kde došlo k jeho ztotožnění. Mezitím byl vyrozuměn
zástupce města a technik veřejného osvětlení, kteří se bezodkladně dostavili na místo. Vzhledem
k deštivému počasí, přetrhaným
kabelům a možnosti úrazu následkem zasažením elektrickým proudem, byla vánoční výzdoba odpojena a přetržené kabely provizorně
zajištěny.
Během následného šetření bylo
zjištěno, že pachatelem je vandal
z Rumburku. Jelikož byl pachatel pod značným vlivem alkoholu a hrozilo, že by po propuštění
mohl napáchat ve městě další ško-

Vánoční výzdobu se podařilo v rekordním času opravit a na Štědrý den opět svítila; foto miw.cz

dy, byl zajištěn a umístěn do cely.
„Škoda na poškozené vánoční
výzdobě dosahuje značné výše a
bude vyčíslena během středy. Stále doufáme, že se vánoční výzdoba podaří opravit, nebo stromek
alespoň v menší míře na Štědrý
den znovu rozsvítit. Motiv pachatele je neznámý a pro většinu obyvatel nepochopitelný,“ dodal Sucharda.
Výzdobu se podařilo v rekordním čase opravit
Následky řádění vandala se po-

Vláda schválila nový program pro
všechny uzavřené provozovny
(dokončení ze str. 5)

...přes webové stránky www.mpo.
cz, na který jsou už podnikatelé
zvyklí například z programu COVID – Nájemné. Potřebnou výzvu
předpokládáme zveřejnit 15. ledna, doba na podání žádosti bude
nejméně 30 dnů.“
Podpora se bude poskytovat
jako dotace na provoz a udržení
podnikatelské činnosti jako jsou
osobní náklady, náklady na materiál, služby, odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady
apod. Schválená podpora respektuje dočasný rámec Evropské
komise, podle kterého lze v tuto
chvíli poskytovat v souvislosti
s koronavirem dotace až do výše
800 tisíc EUR. Aby bylo možné peníze vyplácet z evropských zdrojů,
program je třeba notifikovat u Ev-
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ropské komise, což MPO již řeší ve
spolupráci s Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže.
Pro úplnost: základní podpůrné
programy pro podnikatele nezávisle na oboru podnikání v souvislosti s pandemií koronaviru tak
v současné době jsou: Antivirus,
COVID - Nájemné, Kompenzační
bonus Ministerstva financí a nový
program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Přehled veškeré
pomoci pro firmy a OSVČ najdete
na: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/.
Informace lze mimo jiné získat
také na celostátní telefonní lince
1212.
Tisková zpráva MPO

dařilo během středečního odpoledne 23. prosince opravit.
Během dopoledne byla za
pomoci vysokozdvižné plošiny
Technických služeb města Varnsdorf provedena kontrola výzdoby
na vánočním stromu. K oddychu
všech bylo zjištěno, že se vandalovi podařilo poškodit jen jeden
z hlavních přívodů napájení. Následný zkrat pak vyřadil téměř
celý zbytek výzdoby.
Po výměně poškozeného dílu
v délce deseti metrů a následné

PÍŠETE NÁM
U řadových garáží v Husově ulici roste strom, jehož přerostlé a suché větve ohrožovaly
bezpečnost lidí i střechy garáží.
Proto jsem oslovil paní Evu Malou z MěÚ ve Varnsdorfu, Odboru životního prostředí, aby
zajistila odborné a bezpečné
prořezání nebezpečných větví. Okamžitě reagovala, během
10 minut jsme se sešli na místě,
vše zhodnotila, potvrdila mé obavy a slíbila v co nejkratší možné
době zajistit nápravu. Vznesl jsem
požadavek, že chci být přítomen

výměně pojistek se vánoční strom
ve středu večer opět rozzářil. Poděkování za rychlou opravu patří
technikům veřejného osvětlení,
jmenovitě Jiřímu Petrovi a Radimu
Eichlerovi.
Poděkování si zaslouží také dobrovolní hasiči, Rudolf Javorek a Tomáš Mauder, za přípravu vánoční
výzdoby ve městě a její bezchybný provoz. Vánoční výzdoba byla
v provozu od konce listopadu do
Tří králů.
Jiří Sucharda,
		

Tomáš Secký

těmto pracím. Slíbila i to s tím,
že mě bude informovat. To vše
se opravdu stalo v brzké době,
telefonicky mi oznámila akci, ve
stanovený den, hodinu i minutu
přijel pan Šafránek z České Kamenice, byl již obeznámen se stavem věci, na místě vyslechl i mé
požadavky a vše odborně v krátké
chvíli zařídil s citlivostí ochránce
přírody. Nesmírně šikovný, rychlý, pohodový člověk. Takže i jemu
patří poděkování za dochvilnost,
kvalitní, rychlou a přesnou práci.
U obou platí, že co řekli, to i splnili. Takto by to mělo být vždy a
všude!
Milan Klusoň

Společnost, inzerce
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Vánoční koncert v Hosaně proběhl online
Varnsdorf
V sobotu 19. prosince, večer před čtvrtou adventní
nedělí, připravil tým z varnsdorfské kavárny Hosana spolu s Apoštolskou církví „Vánoční koncert
za sklem“. Jak už název napovídá,
jednalo se o mimořádnou akci.
Jelikož v adventní době nemohly kvůli koronavirové pandemii
proběhnout tradiční koncerty a
setkávání, rozhodli se výše zmiňovaní uspořádat akci takovou, kterou
dovolí aktuální situace. Hudebníci, kteří nacvičovali na koncert již
dlouho dobu, vystupovali uvnitř
kavárny Hosana a svůj vánoční koncert online vysílali přes sociální síť
Facebook. Několik desítek lidí přišlo
podpořit muzikanty a nasát vánoční atmosféru před kavárnu, kde byl
zvuk zevnitř přenášen reprobednami.
Celý koncert slovem provázel
Miloš Kostlán a pracovně nazvaný
Hosana Band byl složen z těchto
členů: klávesy a zpěv Nela Bradíková, kytara Barbara Čmejrková,
bicí a saxofon Samuel Husák, zpěv
Ondra Pavlas, Daniela Gorzolková a Alena Brandwagt. Připravili

Online koncert z Hosany potěšil několik stovek diváků; foto Hosana Café

si známé vánoční koledy a písně
v bravurně zvládnutých vícehlasých
aranžmá, jako například americkou
Let It Snow, Hallelujah, Půlnoční
Václava Neckáře, španělskou Felix
Navidad, All I Want for Christmas Is
You známou od Mariah Carey a na
závěr tradiční Tichou noc.
V koncertní pauze vyzpovídal
Miloš Kostlán zastupitele Jana
Šimka. Co tedy konkrétně pro něj
znamenají Vánoce? „Před mnoha
lety jsem si uvědomil, že to není o

dárcích, které nám nosí Ježíšek… ale
že Pán Bůh nám dal Ježíše jako dar
lidstvu. A vlastně, ať se to lidem líbí,
nebo nikoliv, Vánoce jsou křesťanský svátek napříč generacemi i kulturami a jsou to vlastně narozeniny
Ježíše, které oslavujeme.“ Koncert
online si z pohodlí svého domova
užilo několik stovek diváků.
I další pořadatelé kulturních akcí
se snaží vypořádat se zákazy a také
využívají možnost živých přenosů
na YouTube či na Facebooku. Tým

z Lidové zahrady Varnsdorf s Milošem Kostlánem uspořádal 30. prosince online Silvestrovskou OLDIES
RETRO PARTY, kde se hrály písničky
na přání. Příznivci této pravidelné
akce si mohli přenést diskotéku do
svých domovů. Během večera organizátoři zaznamenali několik stovek posluchačů.
Na místě je tedy vyjádřit obrovský dík všem, kteří se snaží hledat
cesty, jak v těchto složitých časech
rozdávat radost.
Barbora Hájková
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Smutný pro nás je
8. leden, kdy před
šesti lety dotlouklo předobré srdce
Honzíka
Kříže.
Vzpomeňte,
prosím, s námi. Zarmoucená rodina.
Scházíš nám, ale
v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.
12. ledna uplynulo 10 let od chvíle, kdy nás opustil
Josef Janoušek. Stále vzpomínají
dcera Markéta s rodinou a sourozenci
s rodinami.
Dne 10. ledna
uplynuly 2 roky, co
nás navždy opustila naše milovaná
maminka,
babička a prababička,
paní Stanislava Jirsáková. S láskou
vzpomínají manžel, děti, vnoučata a
pravnoučata.
Nikdy neztratíš
někoho, koho máš
stále ve svém srdci. Smutným dnem
pro nás navždy zůstane 28. prosinec,
kdy nás navždy opustil Zdeněk Sova.
S láskou vzpomínají manželka Alena,
syn Zdeněk, dcera Kateřina a vnoučátka. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dne 21. prosince nás navždy opustil ve věku 58 let Karel Sládek, dlouholetý reprezentant našeho města
v královské hře. Čest jeho památce!
Václav Halba, předseda šachového
oddílu TJ Slovan Varnsdorf z.s.

ÚMRTÍ
Úmrtí v prosinci
Marie Friedová
Jan Moldan
Ludmila Machová
Jindřich Strnad
Josef Knop
Ladislav Novotný
Ludmila Popelková
Margita Draská
Oswald Nittel
Renata Řezníčková
Karel Sládek
Václav Pertl
Karel Kafka
Pavel Zelenka
František Němec
Petr Linka
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Do hudebního nebe odešel Pavel Zelenka
S velkou lítostí vám oznamujeme, že 26. prosince zemřel náš
dlouholetý kolega, kamarád, muzikant tělem i duší, učitel Základní umělecké školy ve Varnsdorfu
pan Pavel Zelenka.
Pavel Zelenka za svůj život
přivedl k lásce k hudbě nekonečnou řadu dětí. Byl multiinstrumentalista, ovládal hru nejen na klarinet, který byl jeho
dominantním nástrojem, ale na
řadu dalších dechových nástrojů,
foukací harmoniku, dále ovládal
banjo, kytaru, basovou kytaru,
bicí nástroje, kontrabas a jiné.
Se svou kapelou Malevil Band
hrál dlouhá léta na kulturních
akcích nejen v regionu Šluknov-

ského výběžku, ale po celé naší
vlasti i v Evropě. Mnoho let vedl
také Big Band ZUŠ Varnsdorf, Big
Band ZUŠ Rumburk, Arzenal Band,
dechovou hudbu Lužanka, byl členem folklórního souboru Lužičan,
hostoval ve Varnsdorfské komorní
filharmonii, Rumburském komorním orchestru a dalších hudebních uskupeních. Spolupracoval
také s varnsdorfským skautským
oddílem a byl velkým a uznávaným znalcem tvorby Jaroslava
Foglara, se kterým se i osobně
setkal.
Pavel nám bude všem chybět.
Čest jeho památce.
Jarmila Šenová,
ředitelka ZUŠ Varnsdorf

Adventní a vánoční mše ovlivnil Covid-19
Varnsdorf
Vládní zavedená
koronavirová opatření samozřejmě zasáhla i do církevních obřadů. Počty mší byly navýšeny
a rozděleny termínově tak, aby
zůstaly zachovány všechny dané
náležitosti týkající se počtů účastníků, roušek, rozestupů apod.
Půlnoční bohoslužby měly sice
výjimku ze zákazu vycházení právě
za účelem jejich návštěv, ale kvůli
ohlídání snížené kapacity nakonec v římskokatolickém kostele sv.
Petra a Pavla na náměstí proběhla „půlnoční“ v netradičním čase
od 16:00 hodin. Kdo měl zájem
o pozdější čas, mohl navštívit
mši ve 21:30 v kostele v sousedním Rybništi, či o půlnoci v Jiřetíně

pod Jedlovou.
Ve starokatolickém kostele Proměnění Páně u městského divadla
bohužel půlnoční bohoslužba neproběhla. Kvůli opatřením se neuspořádal ani živý betlém. „Kostel
byl otevřen pouze na Štědrý den
odpoledne, pouštěly se koledy a
lidé si mohli odnést Betlémské
světlo. Bohoslužba byla až na Boží
Hod,“ vysvětlil Roland Solloch.
Na závěr tu máme tip pro ty,
kteří nemohou z důvodu nemoci,
karantény, či izolace, bohoslužby
osobně navštěvovat. Jsou připraveny přímé přenosy na TV Noe,
rádiu Proglas a na webu www.
mseonline.cz z různých koutů naší
republiky.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Informace o svozu vánočních
stromků v roce 2021

16.-17.1.2021		
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín 1
Tel. 732 329 007

Svoz odstrojených vánočních
stromů bude probíhat po trase
pytlového tříděného odpadu včetně sídlišť ve Varnsdorfu a na Studánce a to ve dnech: 18.01.2021,
25.01.2021 a 01.02.2021.

23.-24.1.2021		
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.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Svozy pytlového tříděného
odpadu 28.01.2021 od 9.00 hod.

Redakční uzávěrky
Hlasu severu pro rok 2021
Máte námět na článek či
reportáž? Chcete se zapojit
do chodu Hlasu severu? Vaše
tipy posílejte na e-mailovou
adresu hs@varnsdorf.cz nebo
volejte na telefonní čísla
417 545 144 či 142.
Uzávěrka
(pondělí)

Vydání
(čtvrtek)

04.01.2021
18.01.2021
01.02.2021
15.02.2021
01.03.2021
15.03.2021
29.03.2021
12.04.2021
26.04.2021
10.05.2021
24.05.2021
07.06.2021
21.06.2021
16.08.2021
30.08.2021
13.09.2021
27.09.2021
11.10.2021
25.10.2021
08.11.2021
22.11.2021
06.12.2021

14.01.2021
28.01.2021
11.02.2021
25.02.2021
11.03.2021
25.03.2021
08.04.2021
22.04.2021
06.05.2021
20.05.2021
03.06.2021
17.06.2021
01.07.2021
26.08.2021
09.09.2021
23.09.2021
07.10.2021
21.10.2021
04.11.2021
18.11.2021
02.12.2021
16.12.2021

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983,
e-mail: josef.knourek@post.cz
Opravy vodo, elektro, práce se
dřevem, montáž a opravy nábytku, drobné zednické práce,
ořez stromů a keřů.
Vážné seznámení. Hledám touto cestou z nedostatku příležitostí hodnou štíhlou ženu pro
společnou cestu životem do
45 let, která by dokázala ocenit
romantického zodpovědného
človíčka se smyslem žít spokojenou budoucností ve dvou. Já
51/170, 65 kg, pohodář s uzavřenou 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
Nabízím doučování, nápravu
poruch učení a individuální
vzdělávání – 777 206 777,
Mgr. Michal Haller.
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Silvestrovský běh měl „virtuální“ průběh, účast byla hojná
Varnsdorf
V pořadí již
56. ročník tradičního Silvestrovského běhu ve Varnsdorfu musel být kvůli vládním opatřením
pojat netradičně. Zákaz amatérských soutěží a pohybu více
než dvou osob ve venkovních
prostorách znamenal, že se na
startovní čáře 31. prosince 2020
běžci nepotkali. Jedinou možností, jak udržet 56 let starou
tradici za předpokladu dodržení
opatření, bylo uspořádat běh
„virtuálně“.
Běžecký kroužek Varnsdorf zastoupený Karlem Valentou se rozhodl akci podpořit. Ve spolupráci
se zástupci města byla stanovena
pravidla. Datum startu byl určen
od 25. prosince tak, aby byla mož-

nost dodržet opatření a na místě
startu se nekumulovalo větší
množství lidí. „Toto rozhodnutí
nakonec přilákalo na start mnoho
účastníků, kteří diváky ke svému
běhání nepotřebují, ani nemají
zatím tendenci měřit síly s ostatními,“ připomněl Karel Valenta.
Kontrolu a validaci výkonů měl
na starosti „rozhodčí“ Karel Valenta, který byl i denně fyzicky
přítomný na náměstí, aby mohl
případným zájemcům změřit čas.
Většina účastníků si však svůj výkon změřila sama pomocí sportovních aplikací v telefonech,
nebo díky chytrým hodinkám.
Podle pravidel pak byl každý takový záznam prověřen a účastník
zapsán do výsledků. Těch bylo

nakonec 69, což je číslo, které
pořadatele potěšilo a ukázalo se,
že i takový netradiční závod dává
smysl. „To potvrdila i kvalita výkonů, bylo s kým soutěžit,“ usmál se
Valenta.
Dá se říci, že vzhledem k aktuálním podmínkám a restrikcím se
podařilo připravit adekvátní náhradu Silvestrovského běhu. Tradice tak byla zachována, ve Varnsdorfu se mezi svátky sportovalo a
přátelsky soutěžilo.
„Běžecký kroužek Varnsdorf by
rád poděkoval všem úspěšným
běžcům za účast, popřál hodně
zdraví v nastávajícím roce a těší
se na sportovní setkání. Doufejme,
že už za příznivějších okolností. Na
závěr je potřeba dodat, že letos

nezáleželo, jak kdo běžel. Budeme
losovat ze všech účastníků deset
šťastlivců, kteří vyhrají ceny od
města Varnsdorf. Nebylo to o rychlosti, ale o štěstí,“ dodal Valenta.
Závěrem trochu statistik: Celkem 69 účastníků, nejzkušenější Edvín Brtinský (ročník 1954),
nejmladší Valdemar Bělič (ročník
2013). Nejrychlejší ženy: Anežka
Lhotáková – 22:32 min. (Rumburk), Jana Neubauerová – 24:50
min. (BK Varnsdorf), Pavla Havránková – 24:54 min. (Varnsdorf,
Praha). Nejrychlejší muži: Jaroslav Singh – 18:49 min. (Unlimited
KM Trading CZ), Miloš Maryška –
19:01 min. (Žižkovský tygři), Karel
Valenta – 19:19 min. (BK Varnsdorf).
Redakce

Viděl jsem se ve strýčkovi, vzpomíná hokejový brankář Kácha
Varnsdorf
S hokejem začínal v Děčíně, odkud také pochází. Za druholigový A tým ale
odchytal sotva pár minut. Na
konci minulé sezóny tak zamířil
do Varnsdorfu, který hraje krajskou ligu na Liberecku. Petr Kácha si ale kvůli koronaviru moc
zápasů v dresu varnsdorfských
Vikingů neužil.
V probíhající sezóně odchytal
čtyři zápasy, od té doby jsou nižší hokejové soutěže zastaveny.
„Upřímně si myslím, že krajská
liga se už nedohraje. Prostě se
to nestihne,“ přiznal Kácha, jehož
strýcem je bývalý brankář Luboš
Horčička. Mimo jiné vítěz extraligy se Zlínem.
Váš strýc je Luboš Horčička. Takže jste začal chytat díky
němu?
Přesně tak. Hrozně jsem se
v něm viděl a chtěl jsem být jako
on.
Rok 2020 byl pro sportovce
hodně smutný. Vy jste asi nebyl
výjimkou.
Máte pravdu. Loňská sezóna byla prakticky bez play-off.
V té nové jsme stihli odehrát
čtyři zápasy. Pak se soutěž
kvůli opatřením v boji proti koro-

naviru opět zastavila.
S hokejem jste začínal v Děčíně. Kdy přišel váš přesun do
Varnsdorfu?
V Děčíně bydlím. Krom dvou
juniorských sezón, kdy jsem byl
v Litoměřicích a Ústí nad Labem,
jsem hrál pouze v Děčíně. K Varnsdorfu jsem se připojil ke konci minulé sezóny. Tamní klub řešil náhradu za Dominika Březnu, který
odešel do Turnova.
Za druholigový Děčín jste
toho ale moc neodchytal, viďte?
Ani nemůžu říct, že tam mám
nějaké starty. V přípravě jsem
sice pár zápasů odchytal, ale
v hlavní soutěži to bylo jen pár
minut. Nikdy jsem za Děčín nebyl
v brance na začátku zápasu.
Jak moc vám chybí hokej a
parta v kabině?
Chybí to moc. Jak hokej, tak
právě ta parta v kabině, kde je
hodně veselo. Celkově jsem si
za tu dobu zvykl na určitý režim
a pohyb. To taky hodně chybí. Na druhou stranu nejsme
profíci, každý z nás má nějaké
povinnosti. Ať je to škola, nebo
zaměstnání. Ten čas není tak našponovaný.

Udržujete se nějak v kondici?
Aktuálně je u mě na pořadu
dnes rekonstrukce bytu. Je to ve
třetím patře bez výtahu, takže
vše musím tahat ručně. O pohyb
zatím nouzi nemám (smích). Jinak vlastně nic nedělám. Vlastně na to není moc prostor. Navíc potřebuji trénovat s někým,
samotného mě to moc nebaví
(smích).
Jak je časově náročné skloubit hokej v nižší soutěži s povinnostmi běžného života?
Je to časově náročné. Ve druhé lize se třikrát týdně trénuje a
hrají se dva zápasy. Když se jelo
na zápas během pracovního týdne, tak jsme si v práci většinou
museli zařídit volno. V krajské
soutěži ve skupinách není tolik
týmů, takže se hraje jednou týdně a trénuje se dvakrát týdně.
Takže mám menší zátěž, ale zase
musím dojíždět do Varnsdorfu
z Děčína. A to mi spolkne docela
dost času.
Zkoušel jste i jiné sporty?
Musím říct, že ničemu jsem se
nevěnoval tak aktivně, jako hokeji. Rád se projedu na kole, zahraji fotbal, tenis, nebo squash.
Když čas dovolí, tak v zimě jezdím

na snowboardu. Léto nejraději
trávím u vody na paddleboardu. Hodně jsem si oblíbil jízdu
na jetsurfu. Rád bych se naučil
surfovat. K tomu, abych si to vyzkoušel na moři, jsem se ještě
nedostal.
Máte od trenéra nějaké instrukce, jak se máte udržovat?
Žádný harmonogram, podle kterého bychom se měli řídit,
jsme nedostali. Samozřejmě na
nás apeloval, ať se udržujeme
v kondici. Je potřeba být připravený, kdyby se soutěž rozjela. Na
druhou stranu každý z nás hokej
nějakou dobu hraje a měl by vědět, na čem je potřeba zapracovat.
Věříte, že se sezóna stihne nějakým způsobem dohrát?
Krajská liga asi ne. Podle mě
se už nerozjede ani druhá liga.
Základní část většinou skončila
někdy během února, pak začínalo play-off. Teď jsme na začátku
ledna a my jsme odehráli jenom
čtyři zápasy. Musel by se vymyslet jiný model soutěže. Podle mě
by se to ale stejně nestihlo. Zatím
ale není nic potvrzené, nechme
se překvapit.
Redakce
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Změna na trenérském postu, do Kotliny přichází Pavel Drsek

Druholigový Varnsdorf povede Pavel Drsek; foto Deník.cz

Ve Varnsdorfu jste strávil dva a
půl roku. Jak na to vzpomínáte?
Nevím, opravdu nevím. Pracovali jsme nejlépe, jak jsme uměli.
Někteří kluci se posunuli do ligy,
nemám z naší práce špatný pocit.
Spousta věcí se mohla udělat lépe.
Jestli jsme naplnili očekávání? To
musí vyhodnotit sám pan Gabriel. Určitě jsme pracovali nadoraz.
Poznal jsem zde fajn lidi a vždy se
rád přijedu do Varnsdorfu podívat.
Chtěl bych poděkovat kolegům
v klubu, ale i ostatním za podporu. Do dalších let přeji Varnsdorfu jenom to nejlepší.
Společně s vámi odchází kondiční trenér Jan Filip. Co váš asistent Radek Porcal?
Je pravda, že Honza jde se
mnou. Udělal kus práce, zvykl
jsem si na něj. Je z něj dobrý trenér. Chtěli jsme i Radka Porcala,
ale ten měl nakonec více důvodů
zůstat ve Varnsdorfu. Musím mu
také hodně poděkovat. Někteří
lidé mi budou hodně chybět, ale
takový už je fotbalový život.
Na lavičku přichází zkušený
Pavel Drsek

Varnsdorf ale dlouho bez trenéra nezůstal. Do Kotliny přichází
zkušený Pavel Drsek. Má za sebou
zajímavou hráčskou kariéru, vyzkoušel si i angažmá v Duisburgu,
Bochumi, nebo Panionisu Atény.
Ačkoliv je mu 44 let, v trenérské branži Pavel Drsek rozhodně
nezahálel. Jako asistent působil
v Jablonci, na Dukle, nebo v Teplicích. Jako hlavní kouč pak vedl
právě Duklu a Teplice. Nyní je rodák z Kladna novým šéfem lavičky
druholigového Varnsdorfu.
„V polovině prosince mi volal šéf
Varnsdorfu Vlastimil Gabriel, jestli bych neměl zájem trénovat. Já
jsem řekl, že ano,“ usmál se Drsek.
Na řadu přišla osobní schůzka,
oba aktéři vyložili karty na stůl.
„Z očí do očí jsme si řekli, co bychom si představovali. Měl jsem
ještě čas na rozhodnutí. Hlavně
kvůli rodině. Mám manželku a
dva kluky. Přeci jen Varnsdorf není
na každodenní dojíždění. Ale bylo
mi řečeno, že to doma zvládnou
beze mě, takže jsme se dohodli,“
prozradil.
Drsek působil v Jablonci a také
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v Teplicích. Ve varnsdorfském
kádru tak potká několik známých
tváří. „Znám některé kluky, co
působili v Jablonci. Z Teplic znám
Karla Hasila. Práce s mladými hráči mě baví, těším se, že budeme
dál rozvíjet jejich fotbalový růst,“
konstatoval.
Varnsdorf zahájil přípravu
5. ledna. Pavel Drsek přebírá tým,
který získal 17 bodů a je v klidném
středu tabulky. „Příprava na jarní
část bude díky brzkému startu
první ligy přeci jen trochu odlišná.
Ale budu mít čas poznat všechny
kluky v kádru. Tým si díky podzimu
vytvořil bodový polštář. Cíle jsou
jasné. Pokračovat v rozvoji mladých hráčů a navázat tak na práci
trenéra Oulehly,“ dodal na závěr.
Tým z Kotliny se tradičně zúčastní zimního turnaje Tipsport
ligy. Ve skupině B, která se bude
hrát v Horních Počernicích,
postupně narazí na Chrudim
(9. ledna v 10:30 hod.), Slavii
Praha B (16. ledna v 13:00 hod.)
a Ústí nad Labem (23. ledna
ve 13:00 hod.).
Redakce
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Varnsdorf
Krátce po skončení druholigového fotbalového
podzimu přišla změna na trenérském postu. David Oulehla odešel do Viktorie Žižkov, nahradí
ho Pavel Drsek.
Dvě a půl sezóny vydržel na
lavičce fotbalového Varnsdorfu mladý trenér David Oulehla.
V první sezóně z toho bylo šesté místo, v té další záchrana
v posledním kole. Letos zažil tým
z Kotliny velmi slušný podzim. Oulehla už ale zimní přípravu nepovede. Neodolal vábení žižkovské
Viktorie, kde povede ambiciózní
tým, který by rád postoupil do
první ligy.
Neodolal jste nabídce ze Žižkova. Bylo těžké se rozhodnout?
Bylo to velmi těžké rozhodnutí.
Ve Varnsdorfu jsem byl hodně spokojený, vybudovali jsme si určitou
pozici. Mám rád místní klub a lidi
ve Varnsdorfu. S panem Gabrielem se mi pracovalo velmi dobře.
Nebyl jsem v lehké situaci, navíc
to šlo všechno hodně rychle.
Co hrálo ve prospěch nabídky
ze Žižkova?
Žižkov je tradiční klub s velkou
historií. Některé lidi znám, kdysi
jsem tam působil. Je to jiný tým.
Noví hráči, jiné věci. Člověk zase
zažije něco jiného. Získám novou
zkušenost.
Jak na váš odchod reagoval
sportovní ředitel Varnsdorfu
Vlastimil Gabriel? Nepřemlouval
vás?
Volal jsem mu, že mě oslovil Žižkov. A že tam pojedu na schůzku.
Všechno věděl. Nikdy nejednám
lidem za zády. A rozhodně to nedělám takovým lidem, kteří pro
mě něco udělali. Pan Gabriel mi
dal šanci, kterou by mi ve fotbale třeba nikdo nedal. Nikdy mu
to nezapomenu. Proto jsem i cítil
určitý tlak udělat správné rozhodnutí. Abych nikoho nepoškodil.
Nakonec jsem se rozhodl odejít
do Žižkova. Byl jsem pod smlouvu.
Pan Gabriel mi řekl, že se pobaví
o možnostech. Nakonec jsme se
dohodli.

