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Po zdravotnících přicházejí na řadu senioři, Nemocnice
Varnsdorf začala s očkováním proti Covid-19
Varnsdorf
V úterý 23. února zahájila Nemocnice Varnsdorf
očkování seniorů nad 80 let.
Očkování je prozatím určeno
lidem, kteří se registrovali prostřednictvím celostátního rezervačního systému. Ti budou nyní
vyzvaní SMS zprávou k provedení rezervace termínu očkování.
Očkovací centrum vzniklo
v prostorách Nemocnice Varnsdorf již během ledna tohoto roku
a do poloviny února, z důvodu
nedostatku vakcín, očkovalo pouze zdravotníky ze Šluknovského
výběžku. Nové dodávky vakcín
ale umožnily od úterý 23. února
očkovat také seniory nad 80 let.
„První dávkou budeme schopni
očkovat zhruba 100 občanů týdně, druhou dávkou o tři týdny později,“ řekl MUDr. Ivan Sucharda,
vedoucí lékař očkovací centra ve
Varnsdorfu.
Registrace
Podmínkou očkování je registrace. Lidé starší 80 let, od
1. března nově také lidé starší
70 let, se musí online registrovat
přes centrální rezervační systém
zřízený Ministerstvem zdravotnictví ČR. S registrací mohou seniorům pomoci například příbuzní.
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Dorazily vakcíny! Nemocnice Varnsdorf spustila očkování seniorů; foto Tomáš Secký

Osoba, která bude registraci zadávat, pak potřebuje také mobilní
telefon, kam dorazí PIN – ten je
podmínkou pro vstup do registrace. Po vytvoření registrace a uvolnění vakcín dorazí osobě zvací
SMS a PIN 2 s oznámením
o možnosti rezervace termínu
očkování.
Pomoc s registrací seniorů nad

70 a 80 let nabízí také město Varnsdorf. Zájemci o registraci, kteří si
ji nemohou zajistit sami například
prostřednictvím příbuzných, se
mohou obrátit na telefonní linku
417 545 111.
S registrací pomáhá také státní
informační linka 1221, nebo Ústecký kraj na telefonním čísle 475
657 691.

Očkovací centrum
Očkovací centrum se nachází
v přízemí Nemocnice Varnsdorf
vpravo od hlavního vchodu.
V případě potřeby, například nutné změny termínu očkování, je
k dispozici telefon 412 372 445,
linka 215 nebo e-mail ockovani@
nemvdf.cz.
Tomáš Secký

Přes 7 800 kusů! Distribuce respirátorů do
školských zařízení proběhla v rekordním čase
Varnsdorf Město Varnsdorf
vyzvedlo ve čtvrtek 25. února na
Krajském úřadě Ústeckého kraje
zásilku 7 802 kusů respirátorů
určených pro školská zařízení.
Ještě tentýž den začalo město
s jejich distribucí.
Krajský úřad Ústeckého kraje
zajistil přípravu distribučních se-

znamů pro jednotlivé obce s rozšířenou působností, protokoly o
předání a převzetí včetně přípravy
odpovídajícího počtu respirátorů,
Varnsdorf vyzvednutí zásilky a následnou distribuci mezi školská
zařízení v rámci ORP.
Počet kusů respirátorů pro jednotlivá školská zařízení byl určen

Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy na základě sběru dat
přímo ze školských zařízení.
Pedagogové respirátory využijí
až po návratu do škol. Vláda totiž
rozhodla o uzavření všech školských zařízení prozatím od 1. do
21. března.
Tomáš Secký
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Hasiči museli evakuovat obyvatele panelového domu
Varnsdorf
Poslední únorový den roku 2021 večer vyjela
profesionální jednotka k panelovému domu v ulici 5. května
k nahlášenému úniku oxidu
uhelnatého.
Před jejich příjezdem na místě
zasahovali zdravotníci, kteří se již
starali o nadýchanou osobu, následně ji převezli do nemocnice.
Stejně jako zdravotníkům,
i hasičům (ti šli samozřejmě do
objektu už v dýchacích přístrojích) začaly po vstupu do objektu měřící přístroje signalizovat
vysokou koncentraci nebezpečných látek ve vzduchu. Velitel
zásahu proto rozhodl o evakuaci
celého vchodu, než se prostory
odvětrají a celou událost prověří
plynaři.
Vzhledem k nízkým večerním
teplotám byl přes vedení města
Varnsdorf bleskově zkontaktován
majitel autobusové dopravy a během čtvrthodiny na místo dorazil
Quick Bus, ve kterém evakuovaní
obyvatelé nalezli dočasné útočiště.

Obyvatelé panelového domu v ulici 5. května museli být evakuováni, došlo k úniku oxidu uhelnatého; foto miw.cz

Hasiči následně prostory přirozeně odvětrávali a po tom, co
na místo dorazil zaměstnanec
plynárenské pohotovosti, byly
všechny byty zkontrolovány
a lidé se mohli vrátit zpět do
svých bytů.
Hasiči na místě spolupracovali
se zdravotníky, státními i městský-

mi policisty a plynaři.
Únik provozních kapalin
V úterý 16. února spolupracovala profesionální jednotka
z Varnsdorfu na zásahu s kolegy
z Krásné Lípy. Na rovince mezi
Studánkou a Krásnou Lípou byly
na komunikaci uniklé provozní
kapaliny. Táhlou skvrnu měřící

2,5 kilometru hasiči zasypali
sorbentem.
O den později vyjížděli profesionální hasiči znovu na Studánku.
Na mokré vozovce byla viditelná
skvrna provozních kapalin. Hasiči
ji zasypali a vrátili se zpět na základnu.
Hasiči Varnsdorf

Žena několikrát za měsíc kradla, hrozí jí až osm let
Varnsdorf
Policisté zaslali
státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby
pětatřicetileté ženy, která se
v uplynulém měsíci dopustila několika krádeží v obchodech.
Recidivistka odcizila v různých

prodejnách ve Varnsdorfu a Rumburku kosmetiku, alkohol, sladkosti, aku šroubovák a další věci
v celkové hodnotě přes čtyři tisíce
korun. Vzhledem k předchozímu
odsouzení bylo její jednání kvalifikováno jako zločin krádeže, za

který by mohla v krajním případě
strávit až osm let za mřížemi.
Zmizely televize i alkohol
Policisté pátrají po neznámém
pachateli, který se ve Varnsdorfu
vloupal do ubytovacího zařízení,
odkud si odnesl několik televizorů,

kávovar, tiskárnu a alkohol. Celková škoda byla vyčíslena na více jak
sto dvacet tisíc korun, ve věci byly
zahájeny úkony trestního řízení
pro zločin krádeže, za který hrozí
pachateli v případě dopadení až
osmileté vězení. por. Bc. Daniel Vítek

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
1.2.2021 v 16:20 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf bylo přijato oznámení od ostrahy marketu v našem městě, že mají zadrženého
neplatícího zákazníka. Hlídka na
místě zajistila muže, který nebyl
schopen hodnověrným způsobem prokázat svou totožnost a
odcizil zde zboží v hodnotě téměř
dvou tisíc korun. Muž byl hlídkou
předveden na služebnu Policie ČR
k prokázání totožnosti. Po prove-
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poté byl odchycen a převezen do
záchytného kotce městské policie. Majitel psa byl zjištěn a pro
svého psa si v odpoledních hodinách přišel. K celé události byl
strážníky sepsán úřední záznam,
který byl předán příslušnému od2.2.2021 v 09:50 hod.
Bylo na služebnu Městské po- boru na Městském úřadě.
licie Varnsdorf oznámeno obča13.2.2021 ve 02:15 hod.
nem města, že v ulici Poštovní
Při provádění preventivní konpobíhá velký pes a ohrožuje projíždějící vozidla a chodce. Pes byl trolní činnosti byla hlídkou Měststrážníky v udané lokalitě nalezen, ské policie Varnsdorf zjištěna dodené lustraci muže bylo zjištěno,
že má již velké zkušenosti s porušováním zákona. Z tohoto důvodu
byl muž předán Policii ČR k další
úkonům.

pravní nehoda dvou vozidel. Přes
dozorčího směny byla telefonicky
na místo přivolána Skupina dopravních nehod Policie ČR, která
si po příjezdu celou událost převzala a vyšetřila. Strážníci spolupracovali s policisty až do vyšetření. Ukončení události bylo ve 4:00
hodiny, poté byl strážníky sepsán
úřední záznam pro potřeby Policie ČR.
Martin Špička
velitel městské policie

Zprávy, inzerce
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Zápisy dětí do mateřských
a základních škol ve Varnsdorfu
Varnsdorf
Na jaře proběhnou zápisy dětí do mateřských
a základních škol zřizovaných
městem Varnsdorf pro školní rok
2021/2022.
Oddělení školství, kultury a tělovýchovy Městské úřadu Varnsdorf
po dohodě s řediteli základních
škol oznamuje, že se zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022
uskuteční ve všech základních
školách ve Varnsdorfu ve středu 14. dubna 2021 od 14.00 do
18.00 hodin.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2021 šesti let. Zápis bude probíhat v těchto základních školách:
ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994,
IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700,
ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469,
ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821,
ZŠ Varnsdorf, Východní 1602.
Ve Speciální základní škole a
Mateřské škole, T. G. Masaryka
1804, proběhne zápis do 1. třídy
taktéž 14. dubna 2021, akorát od
14.00 do 16.00 hodin.
Pro děti s odkladem povinné
školní docházky je zřízena přípravná třída na IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700. Zápis proběhne v termínu zápisu do mateřských škol
dne 13. května 2021 od 13.00 do
16.00 hodin.
Zápis dětí do mateřských škol

pro školní rok 2021/2022 proběhne ve čtvrtek 13. května 2021 od
13.00 do 16.00 hodin. Od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku od zahájení povinné
školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání se podávají ve všech
mateřských školách. O přijetí
rozhodne ředitel školy. Žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání je k dispozici v příslušné mateřské škole, na oddělení
školství, kultury a tělovýchovy
nebo v elektronické podobě na
webových stránkách města www.
varnsdorf.cz/cz/urad/formulare/
formulare-ovu.html. Seznam mateřských škol ve Varnsdorfu:
MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471,
MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428,
MŠ Varnsdorf, Národní 1617,
MŠ Varnsdorf, T. G. Masaryka
2180,
MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024
(proběhne zápis také do speciálních tříd),
MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757,
MŠ Varnsdorf, Pražská 2812,
ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994.
V jakém duchu zápis proběhne zatím není jasné. V souvislosti
s pandemií koronaviru se čeká na vydání opatření Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Tomáš Secký

O děti rodičů vybraných profesí se stará
MŠ v ulici T. G. Masaryka a ZŠ Edisonova
Varnsdorf
Nejnovější opatření Vlády ČR v boji proti pandemii koronaviru s sebou přinesla
mimo jiné uzavření mateřských
a základních škol. Varnsdorf vyčlenil jednu mateřskou a jednu
základní školu, které jsou určeny
dětem rodičů vybraných profesí.
Rodiče vybraných profesí mohou od pondělí 1. března 2021
umístit své děti ve věku od 2 do
10 let do MŠ Stonožka (ulice T. G.
Masaryka 2180) v čase od 06:15

do 16:15 hodin a ZŠ Edisonova
v čase od 06:00 do 16:00 hodin
(ulice Edisonova 2821). Péče je
zajišťována pro děti zákonných
zástupců, kteří pracují ve složkách
integrovaného záchranného systému, ale také například sociální
pracovníci, zaměstnanci Úřadu
práce, Finanční správy, České pošty a další. Kompletní výpis profesí
naleznete na webových stránkách
města Varnsdorf.

Tomáš Secký

Neznámý pachatel vykradl garáž,
hrozí mu až osm let za mřížemi
Varnsdorf Policisté pátrají po
neznámém pachateli, který se ve
Varnsdorfu vloupal do garáže.
Po překonání zámku vnikl dovnitř a uvnitř odcizil uložené věci
jako obkladový materiál, části
kuchyňských linek, nebo mikrovl-

nou troubu. Škoda byla vyčíslena
na padesát tisíc korun, pokud se
podaří ustanovit zlodějovu totožnost, hrozí mu trestní stíhání
pro zločin krádeže a až osmileté
vězení.
por. Bc. Daniel Vítek

Za jediný den si knihy půjčilo přes 160 čtenářů, zájem je enormní
Varnsdorf
Aktuální pandemická situace zasahuje i do chodu knihovny a informačního centra.
Zeptali jsme se ředitelky Ilony
Martinovské na to, jak se vypořádávají s vládními nařízeními.„Pandemická situace zasáhla všechny
instituce a knihovna nebyla výjimkou. Na jaře 2020 byla knihovna
zavřená necelé dva měsíce. Úplné
uzavření knihovny a městského
informačního centra (MIC) se střídalo s obdobím výdejního okénka
a otevřením v omezeném režimu.

Změny nám byly často oznamovány ze dne na den, a proto byla situace pro veřejnost velmi nepřehledná. Samozřejmě jsme dbali pokynů
týkajících se bezpečnosti čtenářů i
zaměstnanců, zakoupily se roušky,
dezinfekce. Město nám poskytlo
ionizátor, kterým dodnes pravidelně čistíme prostory. Musím
poděkovat všem zaměstnancům,
kteří novou situaci bezproblémově
zvládli.“
Knihovna pořádá během roku
mnoho akcí, výstav a besed. Co
muselo být zrušeno a jak se pra-

covníci vyrovnali s touto skutečností? „V podstatě došlo ke zrušení
téměř všech akcí pro veřejnost i
pro školy. V září jsme ještě stihli pasovat prvňáčky na čtenáře (jednalo se o posunutý termín, takže jsme
pasovali vlastně druháky), uskutečnilo se několik besed se školami,
a pak už přišel zákaz akcí. Nemohl
se konat ani tradiční a oblíbený
Regionální knižní minitrh. Hlavním cílem minitrhu je seznámení
veřejnosti s knižními novinkami z
regionu za uplynulý rok,“ popisuje
Martinovská.

Aby veřejnost o tuto možnost
nepřišla, nabídli zájemcům krátká
videa, které lze zhlédnout na YouTube. Celkem se jedná o 12 videí, v
rámci kterých je představeno celkem 22 knih a 2 kalendáře. „Byla to
pro nás výzva, protože nikdo z nás
neměl s obdobnými projekty zkušenosti. Publikace představovali Milan Hrabal a Linda Gutová. Pozvání
přijali varnsdorfská autorka Marie
Rejfová, která přečetla ukázku ze
své knihy Kočka myši nenechá, a
Filip Mágr, který představil Man(pokračování na str.5)
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Vedení města jednalo s novým ředitelem Lužické nemocnice,
na jaře by se mělo obnovit interní oddělení s lůžkovou částí
Rumburk
Na základě doporučení pracovní skupiny pro
zdravotnictví Rady města Varnsdorf se v úterý 2. března uskutečnila v Rumburku schůzka
s ředitelem Lužické nemocnice.
Schůzky se zúčastnili starostové obou pověřených obcí, tedy
za Varnsdorf ThMgr. Roland Solloch a za Rumburk Ing. Lumír
Kus, dále ředitelé Nemocnice
Varnsdorf MUDr. Václav Jára a
Lužické nemocnice MUDr. Petr
Malý, MBA a místostarosta
Varnsdorfu Jiří Sucharda.
Novým ředitelem Lužické nemocnice, který vyšel z výběrového řízení Krajské majetkové p.o.,
je od 4. ledna MUDr. Petr Malý,
chirurg, který má profesní kořeny v Praze na Bulovce a později
mj. vedl Thomayerovu nemocnici
v pražské Krči. Do Rumburku dojíždí z Prahy.
Prvním bodem jednání byl převod Lužické nemocnice z Krajské majetkové, p.o. na Krajskou
zdravotní, a.s. Ten byl původně
rozhodnutím zastupitelstva UK
plánovaný od 1. dubna letošního
roku, ale již nyní je jasné, že tento termín není možné z důvodů
výběrových řízení a s nimi souvisejících potřebných lhůt dodržet
a dále se bude postupovat dle
právních možností v průběhu letošního roku.
Druhým a nejdůležitějším bodem schůzky byl osud Lužické
nemocnice. V současné době
nemocnice poskytuje služby
chirurgické ambulance s lůžkovým oddělením, dětské oddělení
s lůžkovou částí, laboratoř a v části objektu je také 70 lůžek následné péče (LDN). Od konce dubna
by mělo začít fungovat interní
oddělení s lůžkovou částí, výhledově snad i oddělení gynekologie.
Co se týká zajištění současných a
v brzké budoucnosti otevíraných
oddělení, tak zatím jsou celkem
dobře pokryta z hlediska středního zdravotnického personálu, co
se týká lékařů. Vedení nemocnice
průběžně jedná s lékaři o jejich

Vizualizace. Takhle by mohl vypadat nový pavilon Lužické nemocnice v Rumburku; foto Lužická nemocnice

úvazcích a potěšuje je bezesporu fakt, že se hlásí i noví lékaři.
V případě potřeby zajištění provozu budou využíváni i lékaři
z Krajské zdravotní. Výhodou
do budoucna bude také zajištění provozu nemocnice Krajskou zdravotní s akreditací, kdy
se zde budou moci připravovat noví lékaři na své atestace.
Pro nové lékaře již dnes nabízejí
obě největší města Šluknovského
výběžku volné stabilizační byty,
případně jsou připraveny jim nabídnout stavební pozemky, nebo
zajistit ordinace v objektech města.
Nemocnice již nevyužívá a
neplánuje využití bývalého sanatoria v Podhájí, stejně tak
z důvodů absence výtahu, rentgenu a dalších služeb neuvažuje o
budoucím využití polikliniky. Pro
lepší řízení nemocnice by se tedy
v budoucnu veškeré služby, dnes
poskytované v poliklinice, včetně
kanceláří vedení nemocnice, přestěhovaly do budovy nemocnice.
Již v roce 2007 byl představen
projekt rekonstrukce stávající nemocnice s dostavbou v prostoru

za dnešní chirurgií. Cílem tohoto
projektu byla výstavba nového,
moderního pavilonu postaveného na „zelené louce“ za současnou nemocnicí, ve kterém by se
nacházel urgentní příjem, jednotka intenzivní péče, interní oddělení, laboratoře a další nezbytné
zázemí nemocnice. Z původního
projektu se drobná část v minulosti již realizovala, a tak je stále
v platnosti původní územní rozhodnutí. Na tento projekt nové
vedení nemocnice navázalo, projekt byl pouze drobně upraven
pro současné potřeby a nemocnice se, ve spolupráci s MěÚ v Rumburku bude, snažit uspět v nově
vyhlášeném programu REACT-EU
z února letošního roku. Do programu se chtějí přihlásit se dvěma
žádostmi, a to jak na rekonstrukci stávající nemocnice v hodnotě cca 150 mil., tak i výstavbou
nového pavilonu v hodnotě cca
300 mil. Výhodou programu REACT-EU je možnost podpory až do
výše 100 %. Způsobilými žadateli
jsou subjekty z oblasti zdravotnictví, konkrétně nemocnice, zdravotní ústavy a další pracoviště,

především poskytovatelé lůžkové
péče. Podle případného úspěchu,
či neúspěchu v tomto programu,
se bude nemocnice hlásit na podzim do nových projektů IROP.
V rámci tohoto projektu by
mělo dojít ke zbourání současné
oční ordinace v části dvora nemocnice, přestavba a nové využití vily, kde je dnes laboratoř a
celý projekt by měl být ze strany
Zdravotní záchranné služby ÚK
doplněn o rozšíření pracoviště
ZZS a případné vybudování heliportu.
Posledním projednávaným bodem byla spolupráce Lužické nemocnice s nemocnicí Varnsdorf,
a to jak v oblasti následné péče
(zejména po obnovení provozu
interního oddělení), tak i v případných záskocích v době dovolených, nebo při provozu rentgenu,
což se již děje v současné době.
Jak zaznělo i z úst starostů Šluknovského výběžku, cílem všech
těchto snah je zajistit co nejlepší a
nejprofesionálnější zdravotnictví
v rámci výběžku, a to bez ohledu
na to, kdo ho poskytuje.
Jiří Sucharda
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Za jediný den si knihy půjčilo přes 160 čtenářů, zájem je enormní
(dokončení ze str.3)

davu 2020. Za hudební doprovod
patří poděkování Petru Smetanovi.
Určitě se i v budoucnosti vydáme
touto, pro nás ještě příliš neprobádanou, cestou. Což znamená, že
představování regionálních novinek už budete moci vidět na YouTube, na kanále Městské knihovny
Varnsdorf, pravidelně každý rok.
Také tam najdete přednášku Vladimíra Matičky s názvem Butterberg, nejsevernější lanovka Čech
– realita nebo fikce? Samozřejmě
není nad osobní kontakt publika
s přednášejícím či autorem.
S mnohými přednášejícími jsme
stále v kontaktu a těšíme se, až
zase budeme moci pořádat akce
pro veřejnost. Do té doby, než to
bude možné, nezahálíme, domlouváme další možnosti. Uvidíme, co
se podaří.“
V současné době funguje výdejní okénko, a to každou středu od 9:00-12:00 a 13:00-17:00
hodin. Registrovaní čtenáři si
mohou vyzvednout předem objednané knihy a také knihy vrátit.
Z důvodu bezpečnosti se vrácené
knihy ukládají do karantény a je

možné je půjčit až po karanténní
době. Ostatní dny knihovna nabízí možnost bezkontaktního výdeje
předem objednaných knih. Předání vždy probíhá v domluvený čas
u hlavních (skleněných) dveří. Zájemci si mohou objednávat knihy v
katalogu katalog.mkvdf.cz, e-mailem na info@mkvdf.cz, telefonicky
na 412 371 854, nebo na tel. MIC
775 398 650. „Dle možností vyjdeme vstříc i požadavkům typu: něco
romantického, historického. Informační centrum je bohužel zatím
pro veřejnost zavřené,“ vysvětluje
ředitelka.
Se zavřením knihovny pro veřejnost vznikl prostor pro práci,
na kterou neměli pracovníci při
běžném provozu čas. Kromě klasického vybírání, objednávání,
katalogizace nových knih, aby
se měli čtenáři na co těšit, se
vrhli například na tyto činnosti:
„Knihovnice kompletovaly periodika, označovaly jednotlivé druhy
beletrie barevnými puntíky, aby si
čtenáři snáze vybrali svůj oblíbený žánr, katalogizovaly komplety
periodik, které nebyly z našeho
předchozího knihovnického pro-

gramu převedeny. Dále třídily dary
od čtenářů a následně je zpracovávaly (prohlédly, orazítkovaly,
zkatalogizovaly), vybíraly starší
a méně půjčované knihy z půjčoven a zařazovaly je do skladu, aby
v půjčovnách bylo místo pro novinky. Vyměňovaly jednotlivé výtisky Sbírky zákonů za darované
svázané ročníky (1948 – 2004).
Také bylo provedeno skartační řízení, v rámci kterého bylo k likvidaci
předáno 39 archivních krabic plných písemností z let 1996 – 2013.“
V informačním centru samozřejmě nebyli zaměstnanci pozadu.
Přeorganizovali a uklidili sklad MIC
a zázemí, zkontrolovali platnost
údajů na letácích a v brožurách
a zpracovali archiv letáků. Dále
vytvořili pět turistických tras po
Varnsdorfu – od naplánování, trasování, popsání, fotodokumentace
a závěrečného technického zpracování, zpracovali podklady pro
propagační skládačky (Památky
Varnsdorf; Ubytování a stravování
ve Varnsdorfu), vytvořili propagačních materiály do vitríny v parku
před knihovnou a čas též využili na
další vzdělávání.

„V současné době zaměstnanci
třídí a vyřazují zastaralé knihy ze
skladu. Vytříděné knihy nelze jen
tak skartovat, vše musí probíhat
dle knihovnického zákona. Také je
aktualizován slovník autorit. Slovník obsahuje více než 93 000 jmen
a jednotlivá jména je potřeba ověřit, ztotožnit a upravit podle slovníku autorit Národní knihovny včetně zadání identifikačního kódu. Je
to práce zdlouhavá, a pokud by ji
dělala jedna knihovnice, tak má
práci na jeden a půl roku. Cílem
je, aby se autority sjednotily a bylo
snadněji možno vyhledat knihy určitého autora,“dodává.
V poslední době knihovnice vyřizují objednávky čtenářů. „Během
první středy, kdy bylo v provozu
výdejní okénko, si knihy půjčilo 164
čtenářů a většina si knihy objednala e-mailem. A tuto středu přijde
určitě čtenářů podstatně více, čemuž odpovídá množství objednávek, které k dnešnímu dni evidujeme,“ hodnotí ředitelka.
Pozn. redakce: Článek byl zpracován k termínu uzávěrky Hlasu
severu.
Barbora Hájková

Jan Uher: Čtenářům chceme nabízet různorodost...
Varnsdorf
Od posledního rozhovoru s Janem Uhrem
z Knihkupectví Papírová loď
uplynul rok. V té době měl obchod šest týdnů zavřeno, pak vláda povolila prodej přes okénko.
S novou situací jsme se všichni postupně seznamovali. Chtěli
jsme tedy zjistit, co je nového, co
všechno se za ten rok událo a jaký
vlastně byl pro knihkupectví rok
s koronavirem?
„Je neuvěřitelné, že to všechno
trvá tak dlouho. Nebudu lhát, ten
rok nás stál hodně sil, ale pořád
jsme tady. Zavřeno pro veřejnost
jsme do dnešních dnů museli mít
dohromady víc jak pět měsíců. Při
prvním zavření jsme knihy pouze
rozváželi, na podzim jsme vydávali objednávky přes okénko, teď
máme výdejní pult a lidé mohou
po jednom dovnitř do obchodu

při dodržování protiepidemických
opatření. Snažíme se reagovat
na momentální situaci, asi jako
všichni. Musím ale říct, že naprosto zásadní pro nás bylo, že jsme
mohli normálně otevřít v prosinci.
Celkové epidemické situaci v zemi
to zjevně nepomohlo, ale pro Papírovou loď díky tomu nebyl rok
2020 naprostou katastrofou,“ říká
Jan Uher.
V loňském roce jsme se bavili o
vašich plánech. Jednalo se například o rozšíření webu a e-shopu
Malý pirát, obohacení sortimentu o papírenské zboží, plány na
besedy, akce a další. Bylo vůbec
možné v době plné opatření
něco z toho zvládnout?
„Priority se během té doby hodně proměnily, ale spousta věcí se
podařila. E-shop se nám zaběhl
a stále se rozrůstá. A díky němu

můžeme mít výdejní pult v kamenných obchodech, když musí být jinak zavřeno. Také se od minulého
roku podílíme na projektu, který
by měl propojovat malé nakladatele a nezávislá knihkupectví. To
nás velmi těší. Zastřešuje ho Knihex a jeho výsledkem by měla být
internetová platforma pro snadnější objednávání zboží malých
nakladatelů. Ti vydávají velmi zajímavé tituly, ale do běžných knihkupectví se dostávají jen obtížně.
Papírová loď je v projektu jako
jedno ze tří knihkupectví. Pomáháme nastavovat pravidla pro něco,
co v České republice zatím
chybělo, a věřím, že fungování
knižního trhu v zemi to významně
obohatí.“
Máte vůbec čas na čtení? Pozorujete na zákaznících, že chtějí
v dnešní době spíše oddechovou

literaturu, aby přišli na jiné myšlenky, nebo tam žádný rozdíl
není?
„Čas na čtení se najde vždycky.
Většinou čtu několik věcí najednou, hodně současnou českou
literaturu, stále více poezie, naposledy třeba Daniela Hradeckého
nebo Zeno Kaprála. Taky jsem se
teď zase pustil do série o Nadaci
od Asimova, to je geniální dílo.
Nemyslím si, že by se v době
pandemie změnila žánrová skladba knih, které u nás čtenáři vyhledávají. Dlouhodobě ale pozorujeme zajímavý trend, přibližně čtyři
pětiny nákupů u nás dělají ženy.
Musím zkusit vyhledat celorepublikové statistické údaje, jestli je
tomu tak všude.“
Před Vánoci vznikl v Rumburku projekt vzájemné podpory s...
(pokračování na str.6)
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Představujeme: Základní škola Východní...

Varnsdorf
Milí čtenáři, vážení rodiče, představujeme vám
školu, ve které děti mohou absolvovat celou školní docházku od 1. do 9. třídy. Jsme škola
s dlouholetou tradicí, která však
v posledních letech prochází velkými změnami.
Jsme otevřeni všem dětem,

respektujeme jejich nadání, speciální potřeby, klademe důraz na
individuální přístup. V poslední
době vkládáme veškeré síly do
distanční on-line výuky, snažíme
se „podržet“ všechny žáky tak, aby
jejich vzdělávání mělo stále vysokou úroveň a aby přitom neztratili
úzký kontakt se školou, se svými
učiteli.
Jsme tým, jsme solidární:
• budujeme pevnou vazbu rodina – škola, jsme otevřeni novým
podnětům • prostřednictvím školního parlamentu se děti podílejí
na chodu školy • podporujeme
týmovou spolupráci v rámci projektových dnů • noví šesťáci se
mohou těšit na adaptační kurz
plný her a zážitků • propojujeme
teorii s praxí formou tandemového vyučování
Dynamicky se rozvíjíme. Projdete-li se naší školou, najdete
útulné třídy vybavené moderním
nábytkem, interaktivními tabule-

Jan Uher: Čtenářům chceme
nabízet různorodost...
(dokončení ze str.5)

...místními podnikateli (Násypka,
Bohemian Coffee House). Nepřemýšlíte o něčem podobném i v
našem městě?
„Projekt #9kvetnazije s Násypkou a Bohemian Coffee House je
skvělá věc. Motivací a základní
myšlenkou bylo přečkat nepříznivou dobu společně. Všichni podnikáme v Rumburku na stejné ulici,
dobře se známe a máme podobné
názory, zejména pokud jde o život
v regionu. Navzájem si prodáváme
dárkové poukazy a některé zboží a
do budoucna máme nějaké další
plány. Hlavně ale sdílíme to, co se
nám všem teď děje. To nám neskutečně pomáhá. Ve Varnsdorfu
se ničemu takovému nebráníme,
ale jsme z Rumburku a spolupráce
s Násypkou a BCH vznikla z osobních vazeb, takže to bylo všechno
takové přirozené.“
Jak tedy vidíte ten letošní
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rok? Můžeme se těšit na nějaké
novinky?
„Musím se přiznat, že následující rok se bojím předpovídat.
Papírová loď má jediný velký
cíl, nadále přežívat současnou
nepříznivou situaci, abychom
mohli dál fungovat v obou městech.
Díky úžasné podpoře našich zákazníků se to daří a věřím, že tomu tak
bude i nadále. Další dílčí plány jsou,
ale všechny jsou podřízené tomuto velkému cíli. Jinak ale dál platí,
že se budeme snažit víc spolupracovat s menšími nakladateli, kteří
nejsou v běžné distribuci k sehnání.
Tím stále více ředíme tu standardní uniformní nabídku, kterou najdete v každém knihkupectví
velkých
řetězců.
Chápeme to jako smysl existence
nezávislého knihkupectví – nabízet
čtenářům různorodost.“
Barbora Hájková

mi, novou školní knihovnu. Připravujeme další tři odborné učebny,
jazykovědné a přírodovědnou.
Velkými
změnami
prochází
v posledních letech naše rozlehlá
školní zahrada s multifunkčním
hřištěm, na které děti tráví i velké přestávky – k velké radosti dětí
zde byly instalovány nové herní
prvky včetně obří trampolíny,
máme tu vybavený prostor, který
za pěkného počasí umožňuje výuku na čerstvém vzduchu. Děti si
na zahradě založily záhony, o které se pečlivě starají, společně pak
sklízejí úrodu.
Rozvíjíme všestrannost a talent dětí. Podporujeme sportovní
aktivity, zapojujeme se do turnajů škol. Klademe důraz na výuku
anglického a německého jazyka,
anglicky se děti učí hravou formou
již od 1. třídy. Matematiku vyučujeme moderní Hejného metodou.
U starších žáků rozvíjíme finanční
gramotnost, vyučujeme pěstitel-

ské práce, polytechnické základy.
Připravujeme žáky na přijímací
zkoušky na střední školy, žáky, kteří to potřebují, doučujeme. Děti si
mohou vybrat z nabídky kroužků,
např. sportovní, dramatický, čtenářský, jazykový. Spoustu energie
a nápadů do své práce vkládají
naše družinářky, děti si užijí hodně radosti při nejrůznějších činnostech, od výtvarných až třeba
po karnevaly. Družinu mohou
u nás navštěvovat žáci od 1. do 5.
třídy.
„Děti potřebují spíš vzory než
kritiku.“ Do své práce dáváme
srdce. Věříme, že vše dobré, co se
nám podaří „našim dětem“ předat, zúročí ve svých životech.
Těšíme se na Vaše děti, těšíme
se na Vás. Více se o nás dozvíte
na našich webových stránkách –
www.zsvychodni.cz. S jakýmkoli
dotazem nás kontaktujte na telefonním čísle 775 872 658.
Miroslava Müllerová, ZŠ Východní

Inzerce

5/2021

Hrádek nad Nisou

33 500 – 37 800 Kč
Nabíráme operátory výroby
„Jistá práce, lepší život.“
Jirka a Jaroslav

Pokud máte o tuto pracovní pozici zájem, kontaktujte prosím Ondřeje Kouta,
tel. 482 420 111 nebo 776 681 133, ondrej.kout@drylocktechnologies.com.
Pro více informací naskenujte QR kód nebo se podívejte na stránky www.jobs.cz
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VZPOMÍNKA
Dne 20. března
před pěti roky nás
náhle opustil pan
Josef Radoň, manžel, tatínek, dědeček,
pradědeček.
S bolestí v srdci vzpomínají manželka Věra, syn Josef, dcera Věra
s rodinou, Kristýnka se Samem, Karel
s Marií.

Je stále v našich
srdcích a nikdy už to
nebude jinak. Paní
Anna
Krajmerová. Dne 21. března
to bude 10 let, co
odešla navždy. Stále vzpomínají děti
s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 19. února 2021 ve věku nedožitých 85 let zemřel můj manžel,
Zdeněk KRAUS, přední violista a
dlouholetý tajemník orchestru Opery
Národního divadla v Praze. V našem
regionu se věnoval pedagogické činnosti, aktivně spolupracoval s místními hudebníky a věnoval se oživování
hudebního odkazu šluknovských mistrů.
Děkuji všem přátelům za velkou
pomoc a podporu v těžkých chvílích.
Děkuji MUDr. Marii Maškové za
obětavou péči.
Jana Krausová

ÚMRTÍ
Úmrtí v únoru

Dne 14. března by
oslavil 90. narozeniny pan Jaroslav
Budina. S láskou
vzpomínají manželka, syn a vnoučata
s rodinami.

Dne 12. března
uplyne 6 let od úmrtí mého manžela,
dědečka a pradědečka pana Wernera Strobacha. Stále
vzpomínají manželka, děti s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 11. března
uplynul jeden smutný rok, co nás navždy opustila paní
Anna Paulová. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi. Synové Martina a Petr
s rodinami.

Zdenka Tlustá
Anna Hradecká
Marie Veselá
Josef Hroník
Miroslav Drančák
Roman Barták
Ing. Karel Bek
Lenka Nováková
Miroslava Koutová
Libuše Melichová
Jindřich Hrnčalík
Jiřina Dvorská
Annelies Šimonová
Zdeněk Vild
Miroslav Vaškovič
Zdeněk Kraus
Jaroslava Fenková
Rudolf Sentner
Miroslav Mrkos
Marie Bartesová
Bohuslava Turková

80
88
86
63
71
53
85
66
78
87
72
68
87
61
65
84
68
85
89
85
87

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

ZUBNÍ POHOTOVOST
13.3. - 14.3.2021			
MDDr. Fidler Jan		
Vokolkova 546, Děčín		
Tel. 412 520 164
20.03. - 21.03.2021		
MDDr. Dubnová Daniela		
Teplická 1850/60A, Děčín 		
Tel. 412 531 330
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích:
08:00 - 10:00 hod.

Dne 4. března to byly tři roky, co
nás opustili milovaný Karel Beran
a milovaná Karolínka Beranová.
S láskou stále vzpomínají maminka
a babička Jířa, dcera a sestra Andy
s rodinou, sestra a teta Jířa s rodinou. Děkujeme za tichou vzpomínku.
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SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Svozy pytlového tříděného
odpadu 25.03.2021 od 9.00 hod.

Opustil nás Zdeněk Kraus

S velkou lítostí vám oznamujeme, že 19. února zemřel náš
kolega, houslista a violista, velký
milovník hudby, učitel Základní
umělecké školy ve Varnsdorfu a
úžasný člověk pan Zdeněk Kraus.
Zdeněk Kraus byl dlouholetým
členem (viola, tajemník) Orchestru Národního divadla v Praze.
Také v našem výběžku byl součástí různých orchestrů a seskupení (např. Rumburský komorní
orchestr, Varnsdorfská komorní
filharmonie). Sám také spoluorganizoval spoustu hudebních akcí.
Jak sám často říkával, nemohl
být bez hudby, bez školy. Ve varns-

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.
LIMERSA s.r.o. přijme osoby
částečně či plně invalidní na
pozice:
• uklízeč(ka) vnitřních a venkovních prostorů
(120 Kč čistého/hod.)
• pomocná kuchařská práce
(120 Kč čistého/hod.)
• řidič-rozvoz jídel, 6 hod. denně
(150 Kč čistého/hod.)
Kontakt: +420 770 171 775

dorfské ZUŠ učil s láskou, trpělivostí a svým vlídným přístupem
a životní moudrostí byl pro své
žáky skvělým, nejen hudebním,
učitelem.
V našich srdcích si ho zachováme jako vstřícného, laskavého,
vřelého a dobrosrdečného člověka. Do školy přišel vždy dobře
naladěn, často s vtipem na rtech,
a za každé situace jako šarmantní
a elegantní gentleman. Pro svůj
optimismus a životní energii byl
v kolektivu velice oblíben.
Pan Zdeněk Kraus nám bude
všem moc chybět. Čest jeho památce.
Kateřina Müllerová,
zástupkyně ředitelky ZUŠ Varnsdorf

Varnsdorf
na sociálních sítích
Facebook: Město Varnsdorf
Twitter: Město Varnsdorf
YouTube: Město Varnsdorf
Instagram: Město Varnsdorf

TERMÍNY SVOZŮ HNĚDÝCH
NÁDOB NA BIOLOGICKÝ
ROZLOŽITELNÝ ODPAD

březen 		
09., 23.
duben 		
06., 20.
květen 		
04., 18.
červen
01., 15., 29.
červenec
13., 27.
srpen 		
10., 24.
září 		
07., 21.
říjen 		
05., 19.
listopad 02., 16., 30.
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Jan Novota: Věříme, že se Tour de Feminin letos pojede
Varnsdorf
V roce 2020 se
mezinárodní etapový cyklistický
závod žen Tour de Feminin těšil
na nový kabát. Pandemie koronaviru mu ale všechno zatrhla,
33. ročník se tak musel posunout na rok 2021.
Koronavir v Česku neubírá na
síle. Přesto jsou organizátoři tradičního závodu, který startuje
v Krásné Lípě, přesvědčeni, že
se letos pojede. „Vůbec si to nepřipouštíme, byl by to obrovský
problém,“ zdůraznil Jan Novota,
předseda organizačního výboru.
Minulý rok se Tour de Feminin nakonec nejel. Nebojíte se,
že vás letos může potkat stejný
osud?
Neobáváme. Profesionální sport
běží a Tour de Feminin je profesionální sport. Zároveň věříme, že do
července se pandemická situace
zlepší. Nicméně ano, jistotu člověk
nemá nikdy!
Prý máte zajímavého hlavního
sponzora. Je to tak?
Ano, máte pravdu. Titulárním
partnerem Tour de Feminin se stala Škoda Auto! Jsme opravdu hrdí,
protože to dodá celé akci lesk a
profesionalitu. Zkrátka konvoj závodu bude vypadat tak, jak jsme
na něj zvyklí z Tour de France.
Už jste oznámili startovní listinu. Nebyl tedy problém sehnat
účastníky?
Startovní listina byla plná už
6. ledna. Stále ale dochází ke změnám, a tak je těžké kohokoliv jmenovat. Přihlášeno je 9 UCI týmů,
5 národních reprezentací, a dokonce byl přihlášen i jeden World
Tour Team (Lotto Soudal), ale nakonec se odhlásil. Čekací listina

Nový sponzor, změny etap. Organizátoři připravují další ročník Tour de Feminin; foto archiv Tour de Feminin

ale praská ve švech, takže pokud
se něco zásadně nezmění, tak
bude startovní pole zase naplněné
na maximum. Dle pravidel UCI to
je 176 závodnic.
Jak bude vypadat česká cyklistická stopa?
Přihlášené jsou dva české týmy.
Dukla Praha a regionální Team
CykloTrener.
Krom Tour de Feminin se podobný etapový závod žen koná
v Orlové. Jak to máte se svazovou podporou?
Určitou podporu máme i od
Českého svazu. Přesto bych si
jí představoval úplně jinak. Na
českém území je tuším sedm závodů pod hlavičkou UCI. To je ta
největší chlouba pro náš sport, a
tak by to měl vnímat i Český svaz
cyklistiky. On to totiž organizátor nemá vůbec lehké. Vlastně
všechno je na něm. Nese veškerou odpovědnost, vše financuje,
týmy i rozhodčí by měl pozvat a

uhradit jim veškeré náklady. Je
nutné si uvědomit, že když nebudou organizátoři závodů, nebudou mít ani týmy kde závodit
a tím se rozpadne celá cyklistická základna. V současné době to
prostě není snadná úloha být organizátorem cyklistických závodů
(úsměv).
Na co všechno se tak můžeme
v letošním ročníku těšit?
Na nové reprezentativní etapy,
na přímé přenosy na internetu, na
atraktivní závodění, snad už i na
početnou diváckou kulisu a pokud
bude dostatek financí, tak i na bohatý kulturní program pro diváky.
Věřím, že každý si najde to své a
přijde se nejen do Krásné Lípy podívat.
Co samostatné etapy, jsou tam
nějaké změny?
V tomto ohledu to byl velký
třesk, který beru na sebe (úsměv).
Etapy jsou komplet jinak, časovka
bude hned první den, aby se moh-

la odprezentovat každá účastnice
závodu. Názvy etap budou reprezentovat to nejhezčí, co tu máme
– Národní park, Lužické hory a
Šluknovskou pahorkatinu.
Na jakou etapu se můžou těšit
ve Varnsdorfu?
Ve Varnsdorfu zůstává start nedělní etapy.
Změnil se samozřejmě i tým
pořadatelů, viďte?
Základní tým pořadatelů se
změnil od základu. Pana Vícha
nahradilo hned osm členů organizačního výboru. Má můj obdiv, že
to dělal celá ta dlouhá léta sám.
V autech, na křižovatkách i jinde
budou ale vesměs stejní dobrovolníci a regulovčíci.
Nechci malovat čerta na zeď,
ale byl by problém, kdyby se letos závod přeci jen neuskutečnil?
Letos by to už byl obrovský problém. Takovou myšlenku asi ale vůbec nepřipouštíme!
Redakce

HEJBNI SE: Basketbalový Varnsdorf se v soutěži neztratil
Varnsdorf Basketbalový klub
ve Varnsdorfu se zapojil do soutěže HEJBNI SE, kterou si připravila Česká basketbalová federace.
O co šlo? Děti sbíraly body za
svou aktivitu. Počítalo se úplně
všechno. Bobování, procházka,
běh, nebo domácí cvičení.
Do soutěže se přihlásilo hned

pět varnsdorfských týmů. V nabité
konkurenci bojoval tým dívek U12.
Do této skupiny se zapojilo celkem
29 týmů a varnsdorfská děvčata
obsadila 21. místo. Podstatně lépe
si vedly dívky z týmu U15, které
v konkurenci 22 týmů obsadily skvělé 2. místo! Díky tomuto
umístění děvčata vyhrála možnost

sledovat a fandit 20. a 22. února
českým basketbalistům na velkoplošné obrazovce umístěné přímo v hale ve Vilniusu.
A jak si vedly chlapecké týmy?
S početnou konkurencí se statečně prali chlapci z týmu U12, kteří
v tabulce 25 týmů obsadili hezké
14. místo. Bohužel poslední mís-

to obsadili v osmičlenné tabulce
chlapci z týmu U15, kteří přes
počáteční nadšení své soupeře
z jiných klubů nakonec nechali viditelně před sebou. Posledním zapojeným družstvem je tým kadetů
z U17, kteří obsadili šesté místo ze
sedmi možných.
Redakce
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Generálka vyšla, fotbalisté získali skalp druholigového lídra
Varnsdorf
Jako noc a den.
Tak by se daly popsat poslední
dva přátelské zápasy varnsdorfských fotbalistů v rámci zimní
přípravy na jarní část druholigové soutěže.
Po jasné porážce 1:4 na Žižkově přišla v generálce výhra 1:0
nad Hradcem Králové. „Do zápasu jsme vstoupili aktivně, ale
postupem času jsme zbytečnými
chybami soupeře dostali do hry.
Žižkov má zkušený tým a dokázal
svoje příležitosti využít. Změnou
skóre jsme úplně přestali hrát a
nechali Žižkov kombinovat, takže
jsme se vůbec nedostali na míč,
abychom si s ním odpočinuli,“ řekl
nespokojený trenér Varnsdorfu
Pavel Drsek. „Do druhého poločasu jsme udělali pár změn a hra
se trošku zlepšila, i když to mělo

Varnsdorf v generálce vyhrál nad Hradcem; foto FC Hradec Králové

do ideálu pořád daleko. Po našem autovém vhazování jsme
dokázali vstřelit branku a skóre
trošku korigovat. Bohužel jsme
pak ještě nabídli druhou penaltu
v zápase, kterou Žižkov proměnil,“
dodal Drsek k porážce od Žižkova,
který vede bývalý varnsdorfský

kouč David Oulehla.
V generálce ale bylo všechno jinak. Tým z Kotliny předvedl
daleko zodpovědnější výkon a
Hradec Králové, který přezimuje
na prvním místě druholigové tabulky, porazil díky hlavičce Rudnytskyyho 1:0. „Hlavně nás těší,

že jsme zlepšili věci, které se nám
nepovedly proti Žižkovu. Hradec
je favorit na postup do první ligy.
V určitých fázích zápasu jsme se
mu vyrovnali, a nakonec byli i šťastnější v koncovce,“ zhodnotil zápas
Martin Kotyza, asistent varnsdorfského trenéra Pavla Drska.
„Zápas se mi samozřejmě hodnotí dobře. Byli jsme aktivní, dobře napadali a z toho pramenily
naše šance. Myslím si, že jsme
odehráli dobré utkání, škoda, že
jsme nepřidali ještě jednu branku,“ řekl Rudnytskyy.
První mistrovské utkání v rámci
jarní části sezóny odehrál Varnsdorf v Kotlině 7. března, ve které
přivítal Prostějov. Utkání skončilo
2:4. V neděli 13. března zajíždí
varnsdorfští fotbalisté do dalekéRedakce
ho Třince.

Matyáš Kazda: Varnsdorf byl pro mě nejlepší variantou

Matyáš Kazda se vrací do Varnsdorfu; foto Tomáš Secký

Jak berete angažmá ve Varnsdorfu? Už jste tady jednou působil, viďte?
Ano. Angažmá ve Varnsdorfu
beru jako velkou zkušenost a motivaci do další práce. Jsem tu podruhé a kluky samozřejmě znám.
V tomto ohledu to bylo jednodušší
a doufám, že tu prostě nasbírám
co nejvíce zkušeností, které mi pomůžou v mém dalším fotbalovém

životě.
Měly o vás zájem i jiné týmy?
Ve hře byly i jiné týmy, ale pro
mě bylo nejlepší variantou vrátit
se zpátky do Varnsdorfu. Přeci jen
už to tady trochu znám. Navíc bydlím v Liberci, takže to nemám tak
daleko.
Každopádně tým nevede David
Oulehla. Jak na vás působí nový
trenérský tandem Drsek-Kotyza?

- periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 000 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor
Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek
Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 11. března 2021. Příští číslo vyjde 25. března 2021. Redakční uzávěrka 15. března 2021.

Trenéři jsou super. Jak Pavel Drsek, tak Martin Kotyza. Je vidět, že
mají oba zkušenosti. Jak hráčské,
tak trenérské. Oba se výborně doplňují. Já jsem tedy spokojený.
Pandemie koronaviru tvrdě
zasáhla i do sportovní života. Diváci vám asi hodně chybí, co?
Sport bez diváků? To prostě
není ono. Fanoušci na stadion
prostě patří. Je jasné, že se vám
hraje mnohem lépe, když slyšíte,
že vás vlastní fanoušci povzbuzují
a ženou dopředu. Bohužel to v aktuální situaci nejde. Pevně věřím,
že se to dá brzy zase do pořádku a
my se zase uvidíme na stadionu se
svými fanoušky.
Jak vy osobně prožíváte období, kdy je hromada věcí zakázaná?
Jediné, co můžeme dělat, je
trénovat a hrát zápasy. Jsem za
to rád, jelikož nižší soutěže stále
stojí. Jinak funguju jako každý jiný
člověk, který se musí řídit vládními opatřeními. Takže nemůžeme
vlastně nic (smích).
Redakce
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Varnsdorf Podruhé vstupuje
do stejné řeky. Opět chce v Kotlině nabrat zkušenosti, které by
ho posunuly dál.
Liberecký Matyáš Kazda přišel
do Varnsdorfu na hostování. Jde
do známého prostředí, ovšem
nad sebou má jiný trenérský tým.
Zimní příprava je u konce. Jak
se cítíte?
Tahle příprava je hodně náročná. Od jejího začátku jsou to do
prvního mistrovského zápasu tři
měsíce. Čas na nabírání kondice
a zkoušení nového herního stylu
je tak opravdu dlouhý. Děláme
všechno pro to, abychom byli na
druhou ligu co nejlépe připraveni.
V přátelských zápasech se vám
moc nedařilo. Vyhráli jste jen
dvakrát, navíc nedáváte branky.
Chybí nám finální fáze, která
nám v některých zápasech vázla.
Bez gólů zápas prostě nevyhrajete. Věřím, že tu střeleckou smůlu
jsme si vybrali právě v přípravě.
Doufám, že v lize se to štěstíčko
přikloní na naši stranu a budeme
sbírat body.

