
Čtrnáctideník pro varnsdorfské občany 
www.varnsdorf.cz   625. března 2021 • číslo

str.
Občané minulý rok odevzdali na 
městském úřadu 31 kg baterií    3
Ve městě jsou nově tři stanoviště  
na separaci olejů a tuků 3

Dům dětí a mládeže Varnsdorf  
nabízí „domácí keramiku“ 5

Sčítání lidu, domů a bytů startuje  
již 27. března 4

Z historie: Kde se nacházela  
„velveťácká“ lanovka?       6

Z OBSAHU ČÍSLA

Výstavba mateřské školy v Západní ulici bude 
v dubnu pokračovat přeložkou horkovodní sítě

Stavební firma provedla výkopové práce. Jakmile to počasí dovolí, proběhne přeložka horkovodní sítě; foto Jiří Sucharda

Varnsdorf     Jednou z největ-
ších investičních akcí města po-
sledních let je bezesporu výstav-
ba zcela nové moderní mateřské 
školy v Západní ulici.

Ta bude vystavěna naproti ZŠ 

Edisonova v místě travnaté plochy 
a výměníku tepla. Stavební práce 
začaly již v minulém roce, pokra-
čovat se bude letos a komplet-
ně hotovo by mělo být v červnu 
2022.

Město zároveň s projektem 
uspělo s žádostí o dotaci v rám-
ci Integrovaného regionálního 
operačního programu Minister-
stva pro místní rozvoj v celkové 
výši téměř 60 milionů korun. 
Dalších necelých 20 milionů za-
platí Varnsdorf z městského  
rozpočtu. Vlivem složité admi-
nistrace, kdy výběrové řízení a  
s tím spojené okolnosti podléha-
jí schválení IROPu, se s výstavou 
mateřské školy začalo až v září 
2020.

Jako první se stavební stroje 

zakously do bývalého výměníku 
tepla, který je v současné době již 
minulostí. Probíhala také složitá 
jednání s energetiky, kdy se na-
konec podařilo vyjednat přesun 
stávající trafostanice, která nava-
zovala na výměník.

„Stavební práce se ale na 
podzim a přes zimu zastavily. 
Je totiž potřeba udělat přelož-
ku páteřní horkovodní sítě, což 
vzhledem ke klimatickým pod-
mínkám již nebylo možné. Situaci  
ovlivnil také vyhlášený nouzový 
stav a uzavření základních škol, 
kdy bylo mnoho lidí i dětí doma,“ 
řekl starosta města Roland So-
lloch.

Přeložka podléhá vypuštění a 
napuštění celé soustavy, čímž by 
obyvatelé objektů na to napoje-

ných (poliklinika, panelové domy, 
a další) byly zhruba osm dní bez 
teplé vody a tepla. Po dohodě  
s dodavatelem stavby a Teplár-
nou Varnsdorf a.s. proběhne 
přeložka v dubnu letošního roku 
s tím, že obyvatelé budou včas 
informováni. V současné době 
je ve výrobě speciální potrubí a 
ventily na míru, které jsou k pře-
ložení potřeba. Zároveň probíhají  
nutné výkopové práce – odkrytí 
horkovodu.

Radnice zároveň ověřila, že 
tato situace neohrozí termín do-
končení i vzhledem k podmínkám 
dotačního programu. Dodavatel 
stavby tak měl přes zimu čas na 
přípravu a koordinaci průběhu 
celé stavby.

                                               Tomáš Secký
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Hasiči vyjížděli do Horního Podluží, hořel krb a komín

Městský úřad začal testovat zaměstnance na Covid-19

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Požárů komínů přibývá. V posledních dnech vyjížděli hasiči ke třem událostem; foto miw.cz

Varnsdorf       S blížícím se 
koncem topné sezóny hasiči stá-
le vyjíždějí k požárům komínů.  
V uplynulých dnech vyjížděli 
profesionální hasiči z Varnsdor-
fu do Horního Podluží, Chřibské 
nebo Rumburku.

Celkem čtyři jednotky. Profesio-
nální hasiči z Varnsdorfu vyjížděli 
v pátek 5. března večer společně 
s dobrovolnými jednotkami z Hor-
ního Podluží, Dolního Podluží a 
Rumburku k nahlášenému požáru 
krbu a komína v objektu v Horním 
Podluží.

Hasiči museli vyříznout a roze-
brat příčku nad krbem, kde byla 
vzduchová kapsa. Rozebrali hoří-
cí podlahu okolo komínu a žhavé 
saze srazili pískem.

Požár komínu a střechy
V pondělí 1. března vyjížděla 

varnsdorfská profesionální jed-
notka do Rumburku k likvidaci 
požáru komínu, od kterého záro-
veň chytla částečně střecha domu  
v ulici U Jiskry. Hořelo v komíno-
vém tělese včetně kabeláže na 
něm umístěné. Zásah hasičů trval 
přes dvě hodiny.

Požár chatky
Až do Chřibské mířily v ranních 

hodinách 5. března dvě cisterny 
profesionálních hasičů z Varns- 
dorfu k nahlášenému požáru 
chatky. Hořel prostor mezi stro-
pem a izolací od komínu. Hasiči 
museli otevřít plášť budovy. Ha-
sební práce trvaly více než hodinu 
od vyhlášení poplachu.

Únik kapalin
V pondělí 8. března vyjížděla 

jednotka do Krásné Lípy k likvida-

ci hydraulického oleje na komuni-
kaci. Z prasklé hadice vyteklo na 
komunikaci přibližně 60 litrů ole-
je. Varnsdorfští hasiči společně  
s dobrovolnou jednotkou z Krás-
né Lípy pomocí sorpčních hadů a 
sorbentu zabránili dalšímu šíření 
oleje. Ten následně přendali do 
nádob a nechali odvézt k odbor-
né likvidaci.

Transport pacienta
Zdravotníkům pomohla ve stře-

du 10. března profesionální jed-

notka s transportem pacienta do 
sanitky. Obě složky IZS vyjely do 
ulice Lesní.

Předlékařská péče
Společně se zdravotníky a po-

licisty byli profesionální hasiči  
z Varnsdorfu v sobotu 13. března 
dopoledne vysláni do ulice Zá-
padní, kde v jednom z bytů mělo 
dojít k intoxikaci osoby zemním 
plynem. Jedné osobě hasiči po-
skytovali předlékařskou pomoc, 
péči si pak převzali zdravotníci a 
lékař.

Planý poplach
Druhým výjezdem varnsdorfské 

profesionální jednotky v sobotu 
13. března mělo být otevření bytu 
v Krásné Lípě. Už cestou ale hasi-
či dostali informaci o tom, že se 
nejedná o Nemocniční ulici u nás, 
ale někde na Teplicku.

Než by tam cisterna dojela, 
zabralo by to pár hodin, a tak 
byli varnsdorfští hasiči odvoláni  
a místo nich vyjela jiná, bližší, jed-
notka.

                                        Hasiči Varnsdorf, 

   redakce

Varnsdorf    Začátkem března 
schválilo Ministerstvo zdravot-
nictví povinné testování zaměst-
nanců ve veřejné správě. Měst-
ský úřad Varnsdorf tak začal  
s plošným testováním zaměst-
nanců. Antigenní testování reali-

zuje městský úřad ve spolupráci 
s Nemocnicí Varnsdorf.

Antigenní test většinou odhalí i 
bezpříznakové jedince na začátku 
infekce. Výsledek se zaměstnanci 
dozví během několika minut. „Ve 
středu 10. března bylo otestováno 

prvních třicet zaměstnanců, všich-
ni s negativním výsledkem. Zbytek 
zaměstnanců byl testován v pátek 
12. března. Je potřeba chránit 
zdraví jejich i našich občanů, kteří 
chodí na úřad vyřizovat nezbytně 
nutné záležitosti,“ řekl starosta 

města Roland Solloch.
Zaměstnance městského úřadu 

čeká testování na přítomnost ko-
ronaviru pravidelně každý týden 
až do odvolání. Stejnou povinnost 
mají také firmy.

                                                Tomáš Secký

14.2.2021 v 19:10 hod.
Bylo na služebnu Městské po-

licie Varnsdorf přijato oznámení, 
že pod rybníkem „Jáma“ je sra-
žené divoké prase, které ještě 
žije. Strážníky bylo na místě zjiš-
těno, že divočák leží na vozov-
ce a má snahu utéct, vzhledem 
k jeho zranění mu to ale nešlo.  
Na uvedenou lokalitu byl přivo-
lán myslivecký hospodář, kte-
rý divočáka odborně usmrtil.  
Následujícího dne bylo zvíře  

z krajnice vozovky odvezeno do 
kafilerie.

16.2.2021 ve 13:30 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo oznámeno občan-
kou města, že v ulici Lužická je 
otevřena rozvodná skříň, ze které 
se jiskří. Vyslanou hlídkou měst-
ské policie bylo na místě zjištěno, 
že dvířka rozvodny jsou vylome-
na. Jiskření zjištěno nebylo, pou-
ze blikající led kontrolka. Strážníci 

dvířka provizorně zabezpečili pro-
ti otevření a vstupu nepovolaných 
osob. O celé události byla vyro-
zuměna operátorka společnosti 
ČEZ. Před třetí hodinou odpolední 
byla pracovníkem ČEZu rozvodná 
skříň opravena.

16.2.2021 v 17:45 hod.
Ostrahou marketu bylo ozná-

meno, že zadržela neplatícího 
zákazníka za pokladní čarou.  
Hlídka městské policie vyslaná 

na místo zajistila ženu, která je 
podezřelá z krádeže kosmetiky.  
Žena nebyla schopna hodnověrně 
prokázat svou totožnost. Z tohoto 
důvodu byla předvedena na slu-
žebnu Obvodního oddělení Policie  
ČR. Zde bylo zjištěno, že má boha-
tou kriminální minulost. Z tohoto 
důvodu byla ponechána na Policii 
ČR k dalším úkonům.

                                              Martin Špička

                                velitel městské policie
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Zprávy, inzerce

Občané minulý rok odevzdali na městském úřadu 31 kg baterií

Ve městě probíhají zdravotní a bezpečnostní řezy na stromech

Ve městě jsou nově tři stanoviště na separaci olejů a tuků

Varnsdorf      Věděli jste, že re-
cyklací 10 kg baterií získáme ta-
kové množství zinku, jaké je po-
třeba k výrobě mosazi pro jeden 
saxofon? Sběr baterií v budově 
městského úřadu zdárně pokra-
čuje.

Do sběrné nádoby v budově 
Městského úřadu Varnsdorf na 
nám. E. Beneše obyvatelé v roce 
2020 vytřídili 31 kg použitých 
baterií. Od neziskové společnosti 
ECOBAT, která zajišťuje sběr a re-
cyklaci baterií v České republice, 
obdrželo město osvědčení o pří-
nosu pro životní prostředí. „Dě-
kujeme všem, kteří se do sběru 
zapojili. Nádoba na použité bate-
rie je trvale umístěna u vstupu do 
budovy městského úřadu, každé 
vytříděné kilo se počítá,“ kvituje 
aktivitu obyvatel starosta města 
Roland Solloch.

A proč se vůbec baterie tří-
dí? Pokud by baterie skončily  
v běžné popelnici, putovaly by 
na skládku nebo do spalovny.  
V obou případech by se z nich 
uvolňovaly škodlivé látky, včetně 
těžkých kovů. Ty by pak znečis-
ťovaly ovzduší, půdu, podzemní 
a povrchové vody. Když se ba-
terie odnesou na sběrná místa, 
předejde se těmto škodlivým 
procesům, které se negativně 
podepisují nejen na přírodě, ale 
i na zdraví lidí. Zároveň se díky 
recyklací získaným druhotným 
surovinám šetří nerostné zdroje a  
nemusí se životní prostředí zatě-

žovat další těžbou. 
Podle statistik společnosti ECO-

BAT je ročně v České republice vy-
tříděno zhruba 45 procent baterií, 
které se dostanou do oběhu. To je 
necelá polovina. Jde přibližně o  
1 700 tun. Z toho vyplývá, že ko-
lem 2 100 tun baterií končí nezná-
mo kde. Vedle rozumné spotřeby 
baterií je proto nezbytné, aby lidé 
vybité baterie odnášeli na sběrná 
místa. Má to velký smysl. Pro-
střednictvím recyklace je možno 

ze 100 kilogramů baterií získat 65 
kilogramů kovonosných surovin, 
které znovu slouží lidem k užitku. 

Například z tužkových baterií 
se recyklací získává ocel, zinek, 
mangan, nikl a měď. Z dalších  
typů baterií také olovo, kadmi-
um, kobalt a stříbro. Tyto suro-
viny jsou pak využívány k výrobě 
nových produktů využitelných 
například ve stavebnictví, dále 
při výrobě popelnic, okapů, ale 
třeba i kosmetiky, šperků nebo  

i hudebních nástrojů. 
„Jsme rádi, že touto cestou mů-

žeme přispět k ochraně životního 
prostředí. Z baterií, které byly v loň-
ském roce u nás na úřadě vybrány, 
bylo recyklací získáno 20 kg kovo-
nosných surovin, které budou vy-
užity při výrobě nových produktů,“ 
dodal Solloch. Seznam dalších sběr-
ných míst na baterie ve Varnsdorfu 
naleznete na webových stránkách 
www.mapa.ecobat.cz.            

                                                Redakce

Použité baterie je možné odevzdat do nádoby v budově městského úřadu; foto Tomáš Secký

Varnsdorf       V uplynulých 
dnech byly provedeny bezpeč-
nostní a zdravotní prořezy korun 
vzrostlých dřevin v ulicích Křižíko-
va, Jarošova a Střelecká.

V Křižíkově ulici proběhlo ošet-

ření javorového stromořadí před 
mateřskou školou, jedná se o fre-
kventovanou lokalitu se zvýšeným 
pohybem dětí. Provedením bez-
pečnostních řezů zahrnujících řez 
suchých a polámaných větví dochá-

zí k zamezení jejich pádu. Součas-
ně byla provedena redukce korun 
včetně zdravotních řezů tak, aby se 
prodloužila životnost dřevin.

Stejnou péči dostaly také ja-
vory v Jarošově a Střelecké ulici.  

V následujících dnech budou také 
provedeny výchovné řezy v aleji  
v ulici T. G. Masaryka. Zároveň bude 
probíhat kontrola mladé výsadby  
z minulých let a její případná údržba.                                                                                                  

Tomáš Secký

Varnsdorf   Město rozšiřuje 
možnosti třídění odpadu. Od 
března letošního roku se ve 
městě objevily nové nádoby na 
oleje. Jsou určeny na ukládání 
použitých rostlinných olejů z do-
mácností.

Do těchto popelnic patří použi-

té jedlé oleje a tuky z domácnosti 
například fritovací oleje. Naopak 
tam nepatří motorové a další ole-
je, které jsou z důvodu jejich ne-
bezpečných vlastností určeny na 
sběrný dvůr – například převodo-
vé, tlumičové, maziva a kapaliny. 
Občané musí oleje odkládat do 

nádob v uzavřených plastových 
lahvích.

Nádoby jsou umístěny na vy-
braných stanovištích tříděného 
odpadu ve městě. Do budoucna 
se nevylučuje jejich rozšíření i do 
dalších částí města.

Seznam míst s nádobami na 

separaci olejů a tuků ve Varns- 
dorfu: V ulici Lesní u trafostani-
ce, ve vnitrobloku v ulici Západní  
v blízkosti dopravního hřiště, sta-
noviště tříděného odpadu mezi 
ulicemi Kmochova – Pražská  
(u bývalé burákárny).

                                                 Tomáš Secký
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Varnsdorfská radnice vyvěsila vlajku na podporu Tibetu

Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje i letos

Sčítání lidu, domů a bytů startuje již 27. března

Radnice vyvěsila tibetskou vlajku druhý rok po sobě; foto Tomáš Secký

Varnsdorf      Na budově měst-
ského úřadu vlála 10. března 
tibetská vlajka. Varnsdorf se 
druhý rok po sobě zapojil do me-
zinárodní akce s názvem Vlajka 
pro Tibet.

Město se druhý rok po sobě 
připojilo k akci Vlajka pro Tibet, 
kterou si lidé na celém světě při-
pomínají 62. výročí povstání Ti-
beťanů proti čínské okupaci. Po-
vstání si vyžádalo více než 80 000 
lidských životů.

Varnsdorf se řadí k dalším více 
než 800 obcím v České republice, 
které se do akce zapojily. „Vyvě-
šením vlajky na budově radnice 
dává město nesouhlas s násilným 
potlačováním lidských práv a vy-
jadřuje podporu Tibetu,“ řekl sta-
rosta města Roland Solloch.

Kampaň Vlajka pro Tibet vznik-
la v polovině devadesátých let  

v západní Evropě a stala se jednou 
z nejvýznamnějších symbolických 
akcí vyjadřujících podporu ochra-

ny lidských práv nejen Tibeťanů, 
koná se každý rok 10. března. Čes-
ká republika se ke kampani připo-

juje pravidelně od roku 1996, kdy 
tibetskou vlajku vyvěsila první 
čtyři česká města.          Tomáš Secký

Varnsdorf     Vláda o měsíc 
prodloužila termín pro podá-
ní daňového přiznání k dani z 
příjmů. Posledním dnem pro 
odevzdání papírové podoby je  
3. květen, elektronickou formou 
do 1. června.

Již druhý rok po sobě prodlou-
žil stát vlivem koronaviru lhůtu 
pro podání daňového přiznání. 
Finanční správa zároveň zrušila 
výjezdy na obce. „Každoročně 
pořádáme i výjezdy do obcí, kdy 
zaměstnanci finančních úřadů 
přijímali a pomáhali lidem s vy-

plňováním přiznání i v menších 
obcích, kde nejsou naše úřady. 
V letošním roce musíme výjezdy 
do obcí zrušit, a to s ohledem na 
současná opatření a snahu mini-
malizovat osobní kontakty,“ uvádí 
generální ředitelka Finanční sprá-
vy Tatjana Richterová.

Finanční správa upřednostňuje 
podat daňové přiznání „bezkon-
taktně“ – elektronickou formou 
pomocí online finančního úřadu, 
do kterého se poplatníci přihlá-
sí na webových stránkách www.
mojedane.cz. Přihlášení je mož-

né pomocí bankovní identity, ob-
čanského průkazu s čipem, nebo 
datovou schránkou. „Finanční 
správa eviduje v tuto chvíli přes 
518 tisíc podaných daňových při-
znání. Je znát, že stoupá zájem 
o elektronické zpracování – přes 
80 tisíc, přesto v tuto chvíli pře-
vládá odevzdání na papírových  
formulářích. Pevně věřím, že stej-
ně jako se lidé naučili používat 
elektronické bankovnictví, nebo 
nákupy přes e-shop, budou ve stá-
le větší míře používat elektronic-
kou formu komunikace s Finanční 

správou,“ dodává generální ředi-
telka.

Nadále platí, že kromě této 
možnosti je možné vyplně-
né formuláře také zaslat v pa-
pírové podobě poštou nebo 
vhodit do sběrného boxu 
umístěného na územních praco-
vištích Finanční správy nejpozději  
3. května 2021, a to bez jakýchko-
liv sankcí. 

Nejbližší pracoviště Finanční 
správy je v Rumburku v ulici Fran-
tiška Nohy 2.

              Tomáš Secký

Varnsdorf     Termín sčítání 
lidu se blíží. Český statistický 
úřad jej startuje v roce, kdy od 
prvního prvorepublikového sčí-
tání uplyne přesně 100 let. Data 
bude možné vyplnit online, kdo 
tak neučiní, obejde ho sčítací ko-
misař.

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 
27. března 2021. Bezpečně a jed-
noduše se budou moci lidi sečíst 

on-line na webu www.scitani.cz, 
kde bude zpřístupněn elektronic-
ký sčítací formulář nebo v mobilní 
aplikaci. Kdo se do 9. dubna nese-
čte on-line, má zákonnou povin-
nost od 17. dubna do 11. května 
2021 vyplnit a odevzdat listinný 
sčítací formulář.

Získáte ho spolu s odpovědní 
obálkou od sčítacího komisaře, 
který se dostaví v předem ozná-

meném termínu a vyčká na váš 
příchod před vaším domem. Vy-
zvednout formulář a obálku si 
můžete také sami na kterémkoliv 
kontaktním místě sčítání na vy-
braných pobočkách České pošty a 
krajských správách Českého stati-
stického úřadu. Ve Varnsdorfu je 
kontaktním místem Česká pošta  
v ulici T. G. Masaryka 1587. Vypl-
něný formulář v obálce se musí 

odevzdat nejpozději do 11. května 
na poště nebo ho vhodíte do poš-
tovní schránky. Obálka s logem 
Sčítání 2021 má předtištěnou ad-
resu a její odeslání je zdarma.

Sčítání 2021 je povinné pro 
všechny osoby, které mají k roz-
hodnému okamžiku trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt nad 90 
dnů na území ČR.

                                               Tomáš Secký
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TJ Slovan Varnsdorf si připravil program na jarní prázdniny

Dům dětí a mládeže Varnsdorf nabízí „domácí keramiku“

Varnsdorf     S nedostatkem 
pohybu v dnešní době se rozho-
dl bojovat TJ Slovan Varnsdorf. 
V týdnu o jarních prázdninách 
připravil soutěž, která dostala zá-
jemce na čerstvý vzduch. 

Vše samozřejmě proběhlo  
v souladu s aktuálními opatření-
mi. Organizátoři akce naplánovali  
v okrajových částech města pět 
tras, které byly tematicky rozděle-
ny podle sportovních odvětví. Zá-
jemci, kteří se chtěli akce zúčastnit, 
se registrovali pomocí e-mailu, na 
který poté dostali herní instrukce. 

Na podrobnosti jsme se zepta-
li předsedy TJ Slovan Varnsdorf 
Jiřího Ždárského. „Trasy byly pro 
účastníky připraveny pod tzv. QR 
kódy. Pomocí chytrého telefonu si 
soutěžící kód načetli a zvolili tra-
su, kterou budou chtít daný den 
absolvovat a ve svém telefonu si 
ji otevřeli. Na každé trase bylo vy-
lepeno deset kvízových otázek se 
třemi možnostmi odpovědí a tu 
správnou stačilo zvolit jen kliknu-
tím v telefonu. Hned jsme tímto 
způsobem měli zpětnou vazbu. Vi-
děli jsme, zda účastníci našli všech-

ny otázky a mohli tím kontrolovat, 
jestli třeba nějaká nechybí. Pokud 
jsme měli podezření, že by mohla  
být otázka ztracená, byli jsme při-
praveni vyjet, vše zkontrolovat a 
opravit.“

V celém prázdninovém týdnu 
soutěžilo celkem 62 účastníků. 
„Nešlo o to, kdo se umístí na prv-
ním místě, ale spíše dostat rodiny 
z domova, připravit jim zábavnou 

náplň volného času a vyzkoušet si 
něco nového. Organizace takovéto 
soutěže byla pro nás velkou výzvou, 
na které pracoval zhruba dese-
tičlenný tým. Každé ráno byl určen 
někdo, kdo trasy projde, zkontrolu-
je a pohlídá stanoviště,“ vysvětluje 
Jiří Žďárský.

A o jaké ceny se vlastně hrálo? 
„Nakonec jsme se rozhodli oce-
nit každého, kdo se do soutěže 

zapojil. Připravili jsme 62 gastro-
nomických cen z místních pod-
niků, očíslovali jsme je a všichni 
výherci si mohli v dané termí-
ny přijít vysolovat svou odměnu  
z osudí,“ popisuje Ždárský. Zároveň 
volba cen určitě potěšila i míst-
ní varnsdorfské obchodníky, kteří  
v této době uvítají jakoukoliv pod-
poru. Poukázky byly do Pizzerie 
Kristiano, Cukrárny BEA, Kebabu  
u Penny, na trdelník a hamburger  
z Lidové zahrady.

TJ Slovan Varnsdorf už začíná 
přemýšlet i o dalších akcích. „Tohle 
pro nás byla obrovská zkušenost a 
máme radost, že se soutěž podaři-
la. Zatím plánujeme na konec let-
ních prázdnin představení činnosti 
TJ Slovan Varnsdorf netradičními 
disciplínami a workshopem. Vše 
promýšlíme a doufáme, že se i přes 
nelehkou současnou situaci podaří 
akci uskutečnit. Na závěr bychom 
chtěli poděkovat městu Varnsdorf 
za finanční příspěvek na rok 2021,  
z čehož jsme mohli čerpat pro-
středky na uspořádání soutěže pro 
naše občany,“ uzavírá Jiří Ždárský. 

                                           Barbora Hájková

Patrik Baranovič

+420 736 141 444

Lucie Krolopová

+420 603 946 060

www.bk-autoskola.cz
registruj se i on-line

Do soutěže se zapojilo více než šedesát účastníků; foto Jiří Žďárský

Varnsdorf    Po úspěšných 
hrách a výzvách, které proběh-
ly v uplynulých měsících, přišel 
Dům dětí a mládeže Varnsdorf 
s další novinkou, domácí kera-
mikou. 

„Přemýšleli jsme, co dětem na-
bídnout, aby je to bavilo, bylo to 
zase něco trochu jiného, než co 
jsme doposud nabízeli a nemají to 
běžně doma. A protože práce s ke-
ramickou hlínou patří trvale mezi 
naše oblíbené aktivity, padla vol-
ba právě na ni,“ uvedla ředitelka 

DDM Marcela Louková. 
Pracovníci DDM dali hlavy do-

hromady a vymysleli systém balíč-
ků, které obsahují keramickou hlí-
nu, pomůcky a podrobný návod, 
podle kterého mohou zájemci 
doma tvořit. K tomu sestavili har-
monogram dnů, kdy je možné 
balíčky vyzvedávat, přinášet, či 
odnášet hotové výrobky a na kte-
ré dny jsou naplánovány výpaly  
v keramické peci. 

Že se opět trefili do černého, 
svědčí skutečnost, že hned prv-
ní den projektu vyslali do světa 
více jak 40 balíčků. „Velice nás to 
těší, ale co si budeme povídat, už 
bychom se chtěli s našimi dětmi 
vídat naživo, prostě normálně 
fungovat. Snad už to bude brzy,“ 
dodala Marcela Louková.

Projekt domácí keramiky je ur-
čen pro všechny věkové katego-

rie, tvořit mohou tedy nejen děti, 
ale i dospělí. Potrvá po celý bře-
zen a v případě zájmu může být 
i prodloužen. Podrobné informa-

ce o tom, jak si balíčky objednat, 
najdete na webové stránce ddm.
varnsdorf.cz.

                                       Barbora Hájková
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142
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Z historie: Kde se nacházela „velveťácká“ lanovka?
(dokončení ze str. 5)

Varnsdorf      Když jsme v dru-
hém čísle Hlasu severu letošní-
ho roku psali o elektrické lanov-
ce, která vedla od dvacátých let 
minulého století přes Národní 
(Hlavní) ulici a spojovala provo-
zy Fröihlichovy továrny, ozvalo 
se nám několik pamětníků, kteří 
si jí ještě vybavili.

Dokonce se objevila v pozadí 
jedné poválečné fotografie. Za-
čátkem února nám Ivo Vondrov-
ský poslal e-mail s přiloženým 
výstřižkem, že o lanovce psaly 
místní noviny Abwehr. A skuteč-
ně. Na straně 12 vydání ze dne 
22.9.1929 se nacházel článek  
s fotografií lanovky a s bohatým 
popisem. Stále jsme se ale nedo-

zvěděli, ve kterém místě přesně 
provozy spojoval.

Nezbývalo nic jiného než znovu 
navštívit archiv stavebního úřadu 
a nalézt jeden z posledních do-
chovaných výkresů z roku 1929, 
kde je už lanovka přesně zakresle-
na. Zároveň si na obrázku můžete 
všimnout, jak firma Fröhlich dbala 
na doplnění prostorů mezi továr-
nami zelení a parčíky s cestičkami.

Když jsme se zastavili u toho, 
že firma Fröhlich velmi dbala  
o úhlednost svého okolí i volných 
prostor továrny, tak je na výkre-
sech hezky zdokumentováno, že 
se vstupní strany, tedy z ulice Otá-
halova (Johnsgasse), byla firma  
v roce 1869 oplocena zdobeným 

litinovým plotem, nádvoří bylo 
zadlážděno kostkami, v dlažbě 
byly vytvořeny odvodňovací pří-
kopy a podél vstupní brány bylo 
postaveno veřejné osvětlení na 
zdobených litinových sloupech.

Na rohu ulic Národní a Otá-
halova byl na podstavci vztyčen 
křížek a za ním vzniknul parčík  
s cestičkami a betonovým zahrad-
ním jezírkem s fontánkou. Střední 
části prostranství (bezprostředně 
za bránou) dominoval velký skle-
ník s několika sekcemi (tropická 
i chladná část) s užitnou přístav-
bou z režného cihlového zdiva,  
v níž se nacházelo zázemí sklení-
ku. Tato stavba byla po dvaceti le-
tech provozu zvětšena na dvojná-

sobnou velikost dvou místností, a 
ještě k ní byla přistavěna dřevěná 
zdobená veranda. Tak vznikla na 
konci 19. století dodnes obdivova-
ná věžička, která se později stala 
vrátnicí objektu a dnes slouží jako 
prodejna dárkových předmětů.

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

Hrádek nad Nisou

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 13. března 
uplynulo 6 let, co 
nás navždy opustil 
pan Dušan Černý. 
Stále vzpomínají 
maminka Eva a celá 

rodina. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Čas plyne, vzpo-
mínky zůstávají. 
Dne 22. března to 
bylo 10 let, co nás 
navždy opustil Ing. 
František Rajman. 

Dcery s rodinami.

Dne 28. března 
tomu budou 2 roky 
od úmrtí Pavla Fo-
rejta. Kdo jste jej 
znali, vzpomeňte  
s námi. Manželka  

s rodinou.

Dne 22. března 
uplynulo dlouhých 
20 let, co navždy 
odešla má maminka 
Pavla Horynová. 

Kdo jste ji znali, pojďte, prosím, 
společně se mnou na ni zavzpomínat.

Děkuji. Dcera Martina s rodinou a 
přátelé.

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.

LIMERSA s.r.o. přijme osoby 
částečně či plně invalidní na 
pozice:
• uklízeč(ka) vnitřních a ven-
kovních 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

Nabízíme k dlouhodobému 
pronájmu byt 4 + 1+ L, 92 m2, 
3 patro, Západní ul., Varnsdorf, 
po celkové rekonstrukci, cena 
11 000 Kč + služby / měsíc. 
Informace tel. 602 103 145

Svozy pytlového tříděného
odpadu 08.04.2021 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

27.03. - 28.03.2021 
MUDr. Charvát Pavel  
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588

03.04. - 04.04.2021  
MUDr. Charvát Tomáš  
U Přívozu 18/4, Děčín III  
Tel. 412 511 619

Moje město Varnsdorf

Je mnoho krásných měst,
co lidským srdcím je tak milo,
ale k nim vede jen málo cest,
pro které by moje srdce bilo.

Mé město ze tří stran
vysoké hory chrání,
a na Kavčí skále Tolštejn–hrad
vždy zemi českou bránil.

Navštivte naše město krásné,
než moje slova vyšumí.
Pak bude vám všem jasné,
že radní své práci rozumí.

Zde sportovci se mohou radovat,
mohou si s míčem zakopat,
kdo raketu má radši v ruce,
může hrát tenis na antuce.

Nebo snad raději koulí koulit?
A k tomu ještě číši vína?
Na to zde máme také bowling,
vždyť tento sport je přece dřina.

A po sportovním vyžití,
je třeba něco pozříti.
Rozhodně není třeba vzpoura,
najíst se můžete u Kocoura.

Kdo do kopce šplhá raději,
ať také neztrácí naději,
vyhlídka z Hrádku je krásná,
stačí když obloha bude jasná.

Kdo má však raději stroje,
at‘ neváhá městem projet.
Hned za poutačem kavárna
stojí tam TOS  - naše továrna.

Jak obléknout nožky do punčošek,
co mužům se líbí velice,
dobře poradí vám pan Prošek
v našem závodě Elite.

Co takhle večer do divadla,
i to je u nás k mání,
a na sametové šatičky
ve Velvetě vám nastříhají.

Maminky si zde pochvalují
pro děti hřiště hezká,
na lavičce si povídají
co vařit budou dneska.

Celá naše zem je hezká,
však negativisto ty radši stůj!
Toto je naše krásné město!
A Varnsdorf je i domov můj.

                                                                      SB

Ordinační hodiny o so-
botách, nedělích a svátcích:  
08:00 - 10:00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Dne 31. března 
tomu budou 3 roky, 
co nás navždy opus-
tila naše milovaná 
maminka, manžel-
ka a babička paní  

Miluše Zabelová.
S láskou stále vzpomínají manžel 

Heřman, dcera Monika a synové Heř-
man a Martin s rodinami a ostatní 
příbuzní.

Dne 24. března 
uplynulo přesně 
10 let, co nás na-
vždy opustila naše 
milovaná babička, 
prababička a ma-

minka Květa Exnarová. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpo-
mínáme. Rodina Exnarova a Holomuc- 
kých.

Opustila nás Uršula Ondráčková

S hlubokou lítostí oznamujeme, 
že nás 10. března 2021 opustila ve 
věku nedožitých 78 let naše milo-
vaná maminka, babička, prababič-
ka, kamarádka a pro mnohé z Vás, 
čtenářů, především „Paní Učitel-
ka“ Ulinka Ondráčková.

Za svou dlouholetou pedago-
gickou kariéru, která byla spoje-
na především se základní školou 
„Střelecká“, ovlivnila svým osobi-
tým učitelským působením ne-
spočet generací. Své žáky milova-
la, nikdy nešetřila chválou, uměla 
podpořit, dodat sebevědomí a po-
dat pomocnou ruku či poskytnout 
radu. Pro některé své žáky a žáky-
ně byla dokonce inspirací a vzo-
rem při výběru povolání – studia 
učitelství. Učení se nevzdala ani  
v důchodovém věku a v posledních 
letech pomáhala mnohým studen-
tům s výukou německého jazyka, 
což jí dodávalo mladistvou energii 

a velké potěšení. 
Mezi kolegy, studenty i přáteli 

byla oblíbená, hodně se smála a 
nikdy nezkazila žádnou legraci. 
Bylo jí všude plno, ráda si zazpívala 
a šířila kolem sebe dobrou náladu. 
Byla také výborná kuchařka a její 
štrúdl či bábovka mizely na osla-
vách jako první. 

Byl to člověk, který miloval lidi. 
I proto pro ni nebyl poslední rok 
v izolaci jednoduchý. Už se těšila 
na rozvolnění, kdy by se mohla 
setkat se svými blízkými a připít 
si na zdraví, osud to však naplá-
noval po svém. Tak my si na tebe, 
Ulinko, připíjíme a pamatuj, že „Kdo  
v srdcích žije, neumírá!“ (F. Hrubín).

Aneta Ondráčková, vnučka

PÍŠETE NÁM

Chtěli bychom srdečně podě-
kovat paní Věře Bognarové. Když 
jsme se před nedávnem vraceli  
 v neděli domů z chalupy, po cestě 
jsme se zastavili ve varnsdorfském 
Albertu. V košíku jsme zapomně-
li ledvinku s veškerými doklady a 
hotovostí. Po cestě domů do Pra-
hy nám začal zvonit telefon. Volala 
nám paní Bognarová, že našla naši 
ledvinku. Naštěstí jsme nebyli da-
leko, tak jsme se pro ni ihned vrá-
tili. Ještě jednou moc děkujeme 
poctivé nálezkyni.

S pozdravem rodina Bláhova  
z Prahy.
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Petr Bali Šoltés: Chybí mi spoluhráči, sranda v kabině a adrenalin
Varnsdorf    Hokejisté Varns- 

dorfu toho v letošní sezóně moc 
nestihli. Vikingové odehráli čtyři 
zápasy, pak krajskou soutěž na 
Liberecku pozastavil koronavi-
rus. Jelikož se situace okolo pan-
demie nezlepšila, byl na začátku 
roku aktuální ročník zrušený. 

Na led by se tak varnsdorfští 
hokejisté mohli dostat v průbě-
hu léta. „Doufám, že další ročník 
bude bez problémů. Na druhou 
stranu tomu ale moc nevěřím. 
Tenhle nepříznivý stav může trvat 
ještě hodně dlouho,“ přiznal Petr 
Bali Šoltés. 

Petře, v sezoně jste stihli ode-
hrát čtyři zápasy. Pak přišlo pře-
rušení a konec. Jak moc vám ho-
kej chybí?

Je to velká škoda. Po loňské se-
zóně, která se kvůli vládním na-
řízením nedohrála, jsme se na tu 
letošní hodně těšili a měli velké 
ambice. Začali jsme letní přípra-
vou, která byla založena na kru-
hových trénincích. Trenér Radek 
Hron nám kruhové tréninky sklá-
dal ze cviků, které nejprve vyzkou-
šel na sobě, a tak byly velmi vý-
živné (smích). Letní přípravu jsme 
zakončili soustředěním v Litomě-
řicích, kde jsme posilovali a měli 
dvoufázové tréninky na ledě. Do 
sezóny jsme tak vstupovali s po-
citem dobře odvedené práce. No 
a po pár zápasech bylo po všem. 
Všichni jsme byli zklamaní, že 
naše úsilí a čas věnovaný přípra-
vě byl nakonec k ničemu. Hokej je 
pro mě hlavně zábava a odrea- 
gování. Při zápase zapomenete 
na každodenní problémy a najed-
nou je pro vás priorita získat puk, 
ubránit bránu, vyhrát. Nejvíce mi 
chybí spoluhráči, sranda v kabině, 
dřina při trénincích a adrenalin při 
zápasech.

Věříte, že následující ročník už 
proběhne bez problémů?

Doufám v to, ale bohužel tomu 
moc nevěřím. K tématu covid se 
nechci vyjadřovat. Když ale vidím 
aktuální situaci s očkováním a 
údajnými mutacemi viru, uvědo-
muji si, že tento nepříznivý stav 
může trvat ještě dlouho.

Pojďme přímo k vám. Kde a 
kdy jste začal s hokejem? 

S hokejem jsem začal v šes-
ti letech díky svému otci, který 
hrál taky hokej. Od malička jsem 

se chodil koukat na jejich zápa-
sy a obdivoval je. Bydleli jsme 
asi 100 metrů od zimního sta-
dionu, tak jsem tam byl dost  
často. V hokeji jsem žádných za-
jímavých výsledků nedosáhl. Kro-
mě hokeje jsem se pár let věnoval 
triatlonu. 

A jak se vám dařilo v této spor-
tovní disciplíně?

Byl jsem několikrát mistr Libe-
reckého kraje a účastnil se závodů 
Českého poháru a mistrovství re-
publiky. Mojí „sportovní kariéru“ 
ovšem doprovázela velká spousta 
zranění. Zjistil jsem, že se sportem 
nemůžu a ani nechci živit. Nadě-
jí na lepší zítřky tak bylo dobré 
vzdělání. Proto jsem všechno své 
úsilí vložil do studií. Rozhodl jsem 
se jít na Technickou univerzitu  
v Liberci, kde jsem získal červený 
diplom na fakultě strojní. Myslím, 
že vysokou školu jsem úspěšně 
dokončil i zásluhou sportu, kon-
krétně díky disciplíně, kterou jsem 
díky němu získal. Každá složená  
zkouška byla takový vyhraný zá-
pas, popřípadě závod (úsměv). 
Když jsem se po vysoké škole vrá-
til do Varnsdorfu, tak mě oslovil 
pan Hambálek, že skládá nový A-
team. Od té doby opět hraji hokej 
ve Varnsdorfu. 

Hokej jste tedy hrál jenom ve 
Varnsdorfu?

Začal jsem ve Varnsdorfu, kde 
jsem odehrál prvních pár sezón. 
Poté jsem s několika spoluhráči 
přestoupil do České Lípy.

Je pro vás náročné skloubit 
amatérský hokej společně s 
osobním a pracovním životem? 

Pro mě to není nějak zvlášť ná-
ročné. Pracuji jako projektant ve 
vývojové konstrukci v TOS Varns- 
dorf. Moje práce není fyzicky ná-
ročná, takže namáhám hlavně 
hlavu. Právě proto se po práci tě-
ším na fyzickou aktivitu. Tréninky 
jsme měli jen dvakrát týdně, na-
víc ve večerních hodinách. Mimo 
místních s námi hrají kluci z Dě-
čína, kteří by dřívější tréninky ne-
stihli. Zápasy jsme měli většinou 
jednou týdně, a to o víkendu. 

Můžete se pokusit ohodnotit 
úroveň krajské ligy na Liberec-
ku?

Jelikož jsem hrál jen krajskou 
ligu na Liberecku, tak to nemůžu 
s ostatními kraji, popřípadě vyš-
šími ligami porovnat. Můžu ale 
porovnat úroveň ligy, když jsme 
v ní před šesti lety začínali. Mys-
lím, že úroveň šla hodně nahoru. 
V krajské lize hraje sousta hráčů, 
kteří mají zkušenosti s první nebo 
druhou ligou. Podle mě se zvedla i 
úroveň našeho týmu. Hlavně díky 
našemu trenérovi, se kterým přišli 
i noví a výborní hráči. Například 
Martin Kvaček, Karel Horák, Tom 
Arnold, Petr Kácha a další. V prv-
ních sezónách naše zápasy vět-
šinou skončily vysokou prohrou.  
V posledních dvou letech jsme 
odehráli většinou vyrovnaná 
utkání. Jak říkají místní hokejoví 
experti, už se na to dá občas dívat 
(směje se).

Hokejové podmínky ve Varns- 
dorfu nejsou vůbec špatné, viď-
te? 

Myslím, že podmínky máme vý-
borné. Občas vyfasujeme nějakou 

tu hokejku, popřípadě jinou část 
výstroje. Komu nestačí společné 
tréninky, tak má možnost cho-
dit na ranní ledy a přidat si. Full 
servis při zápasech nám skvěle 
zajišťuje náš kustod pan Oplt. Na 
tuto sezónu nám postavili novou 
šatnu, ve které jsme se bohužel 
moc nezabydleli.  

Máte nějaké hokejové cíle?
Žádný hokejový cíl nemám. 

Mým cílem je udržovat se fit a 
zdráv, abych se mohl hokejem 
ještě pár sezón bavit. Přece jen už 
v našem týmu patřím k těm star-
ším.

Aktuální doba je plná zákazů, 
opatření, omezování pohybu. 
Jak to zvládáte?

Když pominu zrušení hokeje, tak 
mě zatím aktuální situace nijak 
zvlášť neomezuje. Do práce cho-
dím normálně. Ve volném čase 
se věnuji rekonstrukci rodinného 
domu, přítelkyni a svému psovi. 
Jelikož mám více času, našel jsem 
zálibu ve sportovní kynologii.  
Se psem cvičíme poslušnost, obra-
ny, stopy a zatím nám to celkem 
jde (úsměv).

Velký problém je sportování 
dětí. Projevit se může hlavně  
v budoucnu. 

Celkově vidím situaci distanční 
výuky dětí a zákazu sportování 
jako velký problém. Přítelkyně 
pracuje jako učitelka na základní 
škole a já pár hodin týdně pra-
cuji jako externí učitel na střední 
průmyslové škole. Děti díky této 
situaci ztrácí sociální kontakt, 
motivaci učit se, pracovní režim, 
a to nemluvím o kvalitě výuky. 
Ne všechny děti mají doma dobré 
podmínky k výuce. Ať už podporu 
od rodiny, klid na výuku, správné 
vybavení ve formě osvětlení, židle, 
stůl nebo počítač. Nejsou schop-
ny se plnohodnotně soustředit 
a pracovat několik hodin denně 
na takové úrovni, jako kdyby byly 
přímo ve škole. Myslím, že díky 
tomu vzniknou ještě větší rozdíly 
ve znalostech mezi jednotlivými 
dětmi. Co se týče zákazu sporto-
vání, tak nyní děti nemají možnost  
se po nudné výuce vyřádit, správ-
ně rozvíjet svůj pohyb, socializo-
vat se. To určitě neprospívá jejich 
celkovému zdraví a správnému 
vývoji.

                                                       Redakce

Petr Bali Šoltés (vpravo) během utkání proti HC Frýdlant; foto Jiří Laštůvka
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Jarní rozlet Varnsdorfu? Domácí nezdar a remíza v Třinci

Fotbalista Karel Hasil: Obrana by měla táhnout celý tým

(dokončení ze str.9)
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Varnsdorf    Fotbalisté Varns- 
dorfu vstoupili do jarní části dru-
hé nejvyšší fotbalové soutěže. 
První dva zápasy jim přinesly 
jeden bod. Svěřenci Pavla Drska 
nejprve nezvládli domácí premié- 
ru, následně přivezli bod z dale-
kého Třince. 

Severočeši nastoupili v prvním 
jarním kole na domácím stadionu 
proti Prostějovu. Samozřejmě bez 
diváků. Zápas ale Varnsdorfu ne-
vyšel, hosté trestali domácí chyby 
a nakonec vyhráli 4:2. „Za sta-
vu 1:0 jsme soupeře posadili na 
koně, jelikož jsme ho nechali hrát. 
Dostal se zpátky kombinační hrou. 
Něco jsme si v kabině řekli, jenže 
ve druhém poločase jsme dostali 
tři branky z brejkových situací, na 
které jsme se připravovali a měli 
jim zabránit. To byl hlavní důvod 
porážky. Bohužel jsme předvedli 
naivní chyby. Nebyli v tom jenom 
obránci,“ smutně pravil Pavel Dr-
sek. 

„Všechno špatně určitě nebylo, 
ale spokojení být nemůžeme. Za 
stavu 1:0 tam měl velkou šanci 
Velich. Kdyby proměnil, mohlo to 
vypadat jinak. Trochu se na nás 
projevil fakt, že jsme celou dobu 

trénovali na umělce. Poradili jsme 
si s tím daleko hůře, než soupeř,“ 
dodal Drsek. Za domácí se prosa-
dil nádhernou střelou do šibenice 
ze standardní situace Adam Ond-
ráček, v závěru pak snížil Ondřej 
Bláha. 

Ve druhém jarním zápase ces-
toval Varnsdorf na půdu Třince, 
který vede kouč František Straka. 
Severočeši udrželi devadesát mi-

nut čisté konto a přivezli si bod za 
bezbrankovou remízu. „Těší nás, 
že jsme si poradili se způsobem 
hry Třince, který je v domácím 
prostředí vždy nepříjemný. Smě-
rem do ofenzivy jsme si vytvořili 
několik slibných pološancí, ale vy-
ložená šance tam nebyla. V tom 
se určitě chceme zlepšit. Celkově 
je pro nás bod, obzvláště po tak 
dlouhé cestě dobrý a bereme ho 

s respektem,“ připustil Martin 
Kotyza, asistent varnsdorfského 
trenéra. 

Nedělní utkání 23. března proti 
Líšni bylo pro nezpůsobilou hrací 
plochu odloženo. Další dva zápa-
sy odehraje tým z Kotliny venku.  
V sobotu 3. dubna hraje na půdě 
Blanska, o týden později zajíždí do 
Prahy, kde ho čeká Dukla.

                                                         Redakce

Varnsdorf v prvním jarním utkání podlehl Prostějovu 2:4; foto Tomáš Secký

Varnsdorf      Pavel Drsek, 
varnsdorfský kouč, týmu v zimě 
naordinoval nový herní systém. 
Tým z Kotliny vstoupil do jarní 
části se třemi obránci.

Karle, utkání proti Prostějovu 
se výsledkově nepovedlo. Co 
bylo špatně? 

Máte pravdu, tenhle zápas nám 
vůbec nevyšel. Přitom v prvním 
poločase jsme začali aktivně a 
dostali se do vedení. Pak přišla 
penalta a my dostali soupeře do 
hry. Po druhém inkasovaném gólu 
jsme se tlačili dopředu. V obraně 
jsme nebyli tak kompaktní. Přišly 
ztráty, které soupeř trestal z brej-
kových situacích.

Varnsdorf měl přitom na pod-
zim jednu z nejlepších druholi-
gových obran.

Je to hodně hořký start do jar-
ní části. Dostat doma čtyři góly 
je hodně špatná vizitka. Musíme  
si to důkladně vyhodnotit  
a vyvarovat se chyb, které jsme 
udělali.

V zimní přípravě jste pod tre-
nérem Drskem přešli na hru se 
třemi obránci. Vyhovuje vám to?

Mně osobně to vyhovuje. Podle 
mě je to velmi účinné, co se týče 
konstruktivní rozehrávky. Vpředu 
máme dostatečný počet hráčů.  
V neděli se to nepotvrdilo, ale vě-
řím, že to odčiníme.

Vy jste do Varnsdorfu přišel 
minulý rok v létě na hostování  
z Teplic. Jak se vám tady líbí?

Jsem spokojený. Parta v kabině 
je super, máme dobré podmínky  
k tréninku a regeneraci. Je potře-
ba, aby se to projevilo i na hřišti 
lepšími výsledky. Potom budu ma-
ximálně spokojený.

Obránci patří ve Varnsdorfu 
k těm nejzkušenějším. Cítíte, že 
by defenziva měla celý tým táh-
nout?

Je pravda, že v obraně máme 
velkou zkušenost. Je tady Kristián 
Zbrožek a Martin Kouřil. Je to cítit. 
Vím, že po nedělní porážce to zní 
docela divně. Pevně věřím, že už 

se to nebude opakovat.
Co vy a fotbalová budoucnost?
Momentálně se soustředím na 

Varnsdorf, chci tady podávat co 
nejlepší výkony. Jsem hráč Tep-
lic. Co bude v létě? Nad tím moc 
nepřemýšlím. Hodně se to bude 
odvíjet od mých výkonu tady ve 
Varnsdorfu.

Co děláte, když netrénujete, 
nebo nemáte zápasy?

V dnešní době se toho moc dě-
lat nedá. Volný čas trávím doma. 
Koukám na seriály, nebo jsem  
s rodinou. Chodím také do přírody 
na procházky se psem. To je pro 
mě relax.

                                               Tomáš Secký


