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Začala demolice bývalé ubytovny v Západní ulici

Obnoví se pravidelný provoz? Zkušební jízda 
z Varnsdorfu do Seifhennersdorfu dopadla dobře

Varnsdorf    Do chátrajícího 
objektu v Západní ulici, jenž čas-
to býval terčem žhářů a lidí bez 
domova, se ve čtvrtek 21. ledna 
zakously bagry.

Demolice vyjde Varnsdorf na 
více než pět milionů korun. S fi-
nancováním ale pomůže Minis-
terstvo pro místní rozvoj, neboť 

město uspělo jako jedno ze čtyř 
měst v Ústeckém kraji s žádostí o 
dotaci na odstranění vybydlených 
objektů. Ta pokryje až padesát 
procent nákladů.

Bagry se do bývalé ubytovny 
zakously ve čtvrtek 21. ledna. 
Ještě ten den byla třetina bu-
dovy historií. Demoliční práce 

si nenechaly ujít také desítky 
přihlížejících. „Práce probíhají  
v těsné blízkosti pozemní komuni-
kace. Prosíme proto řidiče, pokud  
to lze, aby zvolili jinou trasu  
jízdy, jde o bezpečnost,“ prosí  
veřejnost starosta města Roland 
Solloch.

Více než pětadvacet let chátra-

jící objekt získalo město do svého 
vlastnictví v roce 2018, kdy ho za 
částku téměř půl milionu korun 
odkoupilo přes insolvenčního 
správce od společnosti LUMINES 
TEMPLE a.s., která byla již v úpad-
ku. Místo ruiny následně vznikne 
oddychová zóna.

                                                   Tomáš Secký

Den D. Ve čtvrtek 21. ledna začala demolice bývalé ubytovny v Západní ulici v těsném sousedství kina Panorama; foto Jiří Sucharda

Varnsdorf       Po několika letech 
by mohl vlak z Liberce, jedoucí 
přes Varnsdorf, končit ve stanici 
v sousedním Seifhennersdorfu. 
Zkušební jízda dopadla dobře.

Vlaková linka z Liberce posled-
ních několik let končí v zastávce u 
pivovaru Kocour, do německého 

Seifhennersdorfu musí cestující 
pokračovat mikrobusem. Důvo-
dem je nevyhovující zabezpečení 
přejezdu před konečnou stanicí.

V polovině ledna ale proběh-
ly první zkušební jízdy na trati 
z Varnsdorfu právě do Seifhenner- 

Zkušební jízda dopadla dobře; foto Trilex (pokračování na str. 5)
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U Chřibské zcela shořel vlak, požár se obešel bez zranění

Varnsdorfští hasiči se nořili do ledové vody, šlo o cvičení

Nedal si pokoj a kradl znovu, muži hrozí až osm let za mřížemi

Chřibská     Nedaleko vlakové 
stanice Chřibská shořel v pátek 
15. ledna rychlík společnosti 
Arriva mířící ze Šluknova do Ko-
lína. V době požáru bylo v sou-
pravě osm cestujících, nikomu se 
nic nestalo.

Operační důstojník na místo 
okamžitě vyslal pět hasičských 
jednotek. Kromě profesionálních 
hasičů z Varnsdorfu na místo vy-
jeli dobrovolní hasiči z Horního 
Podluží, Rybniště a Krásné Lípy  
s několika cisternami. Z Liberce 
vyrazili také drážní hasiči.

Vlak „naštěstí“ začal hořet jen 
kousek od vlakového přejezdu  
u stanice Chřibská, takže přístup  
k němu byl relativně dobrý, stačilo 
natáhnout několik desítek metrů 
hadic. Kdyby však dojel dál, smě-
rem na Jedlovou, byla by situace 
o mnoho horší.

Když hasiči na místo dorazili, 
vlak hořel plamenem a bylo jas-
né, že jeden z vozů již nepůjde 
zachránit. Hasiči natáhli dva vod-
ní proudy a okamžitě začali hasit. 
Plameny zkrotili rychle a zabránili 
tak rozšíření na zbytek vlaku. Vy-
užili jak termokameru, tak přetla-
kovou ventilaci.

Před příjezdem hasičů všichni 
cestující bezpečně opustili vlak a 

shromáždili se v nedaleké zastáv-
ce Chřibská. Provoz na trati musel 
být zastaven. Požár byl lokalizo-
ván v 18:20 a v 19:15 hodin byly 
hasební práce ukončeny. K uhaše-
ní bylo potřeba 20 tisíc litrů vody.
Předběžná škoda je 15 milionů 
korun, přesná příčina bude zjišťo-
vána v dalších dnech.

Otevření bytu
V sobotu 9. ledna bylo ozná-

meno, že v zamčeném bytě  
v ulici Karolíny Světlé ve Varns- 
dorfu je pravděpodobně osoba 
se zdravotními problémy. Hasi-
či za asistence policistů vnikli do 
bytu a osobě začali poskytovat 
předlékařskou pomoc. Následně 
si osobu převzali do péče přivola-

ní zdravotníci.
Sníh komplikoval dopravu
Husté sněžení v úterý 12. ledna 

komplikovalo dopravu. Unimog 
dobrovolné jednotky pomáhal ři-
dičům především větších vozidel. 
Poprvé hasiči vyjeli na Studánku, 
kde skončil nákladní automobil 
celý mimo vozovku. Zpět na silnici 
byl vyproštěn navijákem a násled-
ně byl odtažen na benzinovou 
stanici na Studánce, kde řidič po-
čkal na servis. Dopravu na chvíli 
uzavřeli městští strážníci.

Nedlouho po prvním výjezdu 
dobrovolní hasiči vyjížděli nad 
bývalou slévárnu, kde skončil 
částečně mimo vozovku další ka-
mion. Hasiči pomocí Unimoga 

Dolní Podluží   Led, ledová 
voda a zima taková, že by i tuč-
ňák chytil rýmu. Varnsdorfští ha-
siči se nořili do ledové vody. Šlo 
o cvičení záchrany osob.

„Pomóóóóc, zachraňte mě“, 
ozývalo se v sobotu 9. ledna na 
koupališti v Dolním Podluží. Na-

štěstí to byl jen hasičský figu-
rant, který kolegům ze směny  
C z varnsdorfské profesionál-
ní jednotky simuloval osobu,  
která se probořila do ledu a topí 
se.

Hasiči si na ledovou plochu při-
jeli osvěžit nejen vědomosti, ale 

vzhledem k teplotám okolo nuly 
i tělo. Postupně si všichni zopa-
kovali různé postupy pro záchra-
nu tonoucí osoby a vyzkoušeli si 
běžné pomůcky, které v cisterně 
standardně vozí. Ideálně poslou-
žil například obyčejný žebřík s la-
nem.

Po celou dobu výcviku ale 
museli být hasiči ve střehu,  
v případě vyhlášení poplachu  
by bleskově vyskákali z vody a 
vyjeli ve stejném limitu, jako ze 
stanice.

Hasiči Varnsdorf, 
redakce

Varnsdorf      Ani zahájení 
trestního stíhání pro majetko-
vou trestnou činnost neodradilo 
38letého muže od dalšího pá-
chání trestné činnosti. 

Už čtyři dny po obvinění  
z přečinu krádeže, které bylo re-
alizováno v říjnu loňského roku, 

se recidivista vydal do varns- 
dorfské prodejny, kde odcizil 
deodorant. Začátkem prosince  
ukradl v jiném obchodě další 
kosmetiku a čokoládu a zboží  
bez zaplacení pronesl přes po-
kladny.

Začátkem letošního roku kra-

dl znovu, v tomto případě odci-
zil opět ve Varnsdorfu pět lahví 
alkoholu v celkové hodnotě té-
měř tři a půl tisíce korun. Vy-
šetřovatel v uplynulých dnech 
rozšířil jeho trestní stíhání o 
další zločiny krádeže a jen kvůli  
převozu na operaci, kterou si vy-

žádal aktuální zdravotní stav ob-
viněného, se zřejmě vyhnul umís-
tění do vazby. V případě, že bude 
muž uznán vinným ze spáchání 
všech skutků, ze kterých byl obvi-
něn, mohl by strávit až osm let za 
mřížemi.

                                    por. Bc. Daniel Vítek

vozidlo vytáhli na vozovku, a to 
pokračovalo dál po vlastní ose.

Požár komínu
Ve čtyři hodiny ráno ve středu 

13. ledna vyjížděly čtyři hasičské 
jednotky do Doubic, odkud bylo 
nahlášeno, že hoří v komíně ro-
dinného domu a jiskry létají na 
střechu. 

Vyslány byli kromě profesio-
nálních hasičů z Varnsdorfu také 
dobrovolné jednotky z Krásné 
Lípy, Rybniště a Chřibské. Když 
hasiči na místo dorazili, komín 
opravdu mohutně hořel. Bylo 
potřeba vybrat žhavé a postupně 
opakovaně hořící části v komínu 
strhávat pískem a dohašovat.

Poskytnutí první pomoci
Ve čtvrtek 14. ledna před po-

lednem, když byla profesionální 
jednotka zrovna ve městě, byla 
operačním důstojníkem rychle 
vyslána do ulici Národní, kde měl 
jeden člověk zdravotní potíže.

Hasiči na místo dorazili zároveň 
s městskou policií a začali osobě 
poskytovat první pomoc, včetně 
napojení automatizovaného ex-
terního defibrilátoru. Následně 
dorazili zdravotníci i lékař, kteří si 
osobu převzali do další péče.

       Hasiči Varnsdorf, 

   redakce

K požáru vlaku do Chřibské vyjíždělo pět hasičských jednotek; foto miw.cz 
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Zimní údržba: S odklízením sněhu se začíná ve 4 ráno

Varnsdorf má výbornou finanční kondici, získal hodnocení „A“

Varnsdorf   Sněhová nadílka 
v minulých týdnech naplno za-
městnala pracovníky Technic-
kých služeb města Varnsdorf, 
jenž zajišťují zimní údržbu ve 
městě.

Cílem technických služeb je 
včasná a dobrá sjízdnost silnic a 
upravené chodníky pro pěší. Pří-
prava na zimní údržbu však začí-
ná několik měsíců dopředu, a to 
nákupem posypu, přestavbou a 
kontrolou techniky. Zimní údrž-
ba probíhá, na základě smlouvy 
s městem, v období od prvního 
listopadu do konce března, kdy 
je nutno zajistit provádění posy-
pu, plužení a kontrolu sjízdnosti  
v závislosti na povětrnostních 
podmínkách. 

„Aby se předešlo komplikacím, 
je v tomto období nastolen sys-
tém pohotovosti. Technika vyjíždí  
se dle potřeby, oficiálně mezi čtvr-
tou ráno až desátou večer. Pokud 
to však situace vyžaduje, vyjíždíse 
i mimo tuto pracovní dobu. Nyní,  
v době koronaviru, jsme byli nu-
ceni zajistit dvě kompletní směny, 
které se nepotkávají, aby v přípa-
dě nákazy byla možná zastupitel-
nost,“ vysvětlil ředitel technických 
služeb Roman Roubíček.

S úklidem sněhové pokrýv-
ky se začíná od centra města a 
postupuje se k vnějším částem 
obce. Některé ulice však nejsou  
ve vlastnictví Varnsdorfu, ale 

Ústeckého kraje, který zároveň 
zajišťuje i jejich údržbu. Konkrét-
ně se jedná o ulice: Plzeňská, 
Československých letců, Pražská, 
Kmochova, Mariánská, Česko-
slovenské mládeže, 5.května a 
Žitavská. Může se tedy stát, že  
v těchto ulicích vznikne prodlení  
v zajištění sjízdnosti.

„Do naší kompetence patří i úklid 
chodníků. V minulých letech je za-
jišťovali pracovníci veřejně pro- 
 spěšných prací, tento projekt 
však stát již nepodporuje a pokud 
ano, pouze v minimální míře. Pro-
to jsme zakoupili speciální stroj 
Hako Citymaster, který zajišťuje 

odhrnování a posyp chodníků. 
K tomuto účelu používáme také 
speciální malotraktor s radlicí,“ 
doplnil Roubíček. Úklid tak pro-
bíhá relativně rychle bez nutnosti 
namáhavé fyzické práce. Pokud 
to některá místa vyžadují, jako 
například autobusové zastáv-
ky, probíhá úklid sněhu ručně.  
„V případě velkého množství sně-
hu zajišťujeme jeho odvoz z cen-
tra, aby byla zachována možnost 
parkování a dobré průjezdnosti,“ 
dodal ředitel. K vybavení Tech-
nických služeb města Varnsdorf, 
kterým zajišťují zimní úklid, dále 
patří nakladač, traktory, multikáry 

a samozřejmě pluhy.
Poněkud odlišná je situace na 

Studánce. Vzhledem k vyšší polo-
ze zde často vládnou jiné podmín-
ky než ve městě. Je zde více sněhu 
a často se na komunikacích tvoří 
sněhové jazyky. V tom případě je 
potřeba nasadit silnější stroj, byť 
starší, ale osvědčený – sněhovou 
frézu ZIL. „S ní se nám daří odkli-
dit i velké množství sněhu a udržet 
průjezdné zaváté silnice. Při sil-
ném větru je to často boj s větr-
nými mlýny. Ale naši zaměstnanci 
dělají maximum pro sjízdnost veš-
kerých komunikací,“ řekl na závěr 
Roubíček.                           Tomáš Secký

Se zimní údržbou se začíná ve čtyři hodiny ráno, kromě komunikací se odklízí i chodníky; foto Jiří Sucharda

Varnsdorf       Hospodaření 
města je dlouhodobě na vý-
borné úrovni. Vyplývá to z vy-
hodnocení statistických a eko-
nomických ukazatelů za léta 
2015 až 2019. Varnsdorf se tak  
může pochlubit nejvyšším oceně-
ním.

Město je spolu s dalšími obce-
mi s rozšířenou působností napříč 
Českou republikou zapojeno do 
projektu Benchmarkingová inicia-
tiva 2005 (BI 2005), který zastře-
šuje Vzdělávací centrum pro ve-
řejnou správu ČR, o. p. s. Jedním 
z bodů projektu je i hodnocení 

finanční kondice města. K ověření 
finančního zdraví využívá BI 2005 
data z veřejně přístupných infor-
mačních systémů Ministerstva fi-
nancí ČR. Sleduje se více než 900 
vstupních údajů a vyhodnocuje se 
téměř 700 poměrových ukazatelů. 

V rámci tohoto hodnocení získal 
Varnsdorf nejvyšší možný rating 
– A. „Hodnocení nám dokládá, že 
umíme dlouhodobě hospodařit 
s finančními prostředky. Důka-
zem je mimo jiné i to, že nemáme 
žádné závazky vůči bankám,“ řekl  
nadšeně starosta města Roland 
Solloch.                                     Tomáš Secký
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Město pomáhá v rámci svých možností, přesto je napadáno

Ulice brázdí elektromobil, slouží ke svozu odpadu z košů

Varnsdorf     V různých člán-
cích a videích na internetových 
stránkách či sociálních sítích se 
v poslední době objevily články, 
že město neřeší situaci několika 
rodin z Kovářské ulice a nechá-
vá své občany napospas. Jaká je  
ale realita a pohled z druhé stra-
ny?

V průběhu loňského léta koupil 
panelový dům č.p. 2761 a polo-
vinu panelového domu č.p. 2763 
stejný majitel, který již delší dobu 
vlastní panelový dům č.p. 2762. 
Všechny tyto panelové domy byly 
součástí tzv. vyloučené lokality, 
která zde vznikla po privatizaci 
bytového fondu před několika 
lety. Domy patřily v rámci sídliště 
Kovářská k těm nejhorším a také 
nejproblematičtějším. Výsledkem 
jednání mezi prodejcem a novým 
majitelem byla dohoda, že kupuje 
byty bez nájemních smluv a závaz-
ků. Důvodem bylaplánovaná kom-
pletní rekonstrukce těchto objek-
tů, stejně jako v případě objektu 
č.p. 2762, který prošel rekonstruk-
cí minulý rok.

Nájemníci v těchto bytech měli 
nájemní smlouvy s dobou platnos-
ti většinou na 1 měsíc, které se 
prodlužovaly vždy o další měsíc po 
zaplacení nájemného. Poté, co jim 
bývalý majitel v září minulého roku 
oznámil, že se nájemní smlou-
vy nebudou dále prodlužovat, si 
většina bydlících neprodleně a 
zodpovědně začala hledat nové 
bydlení. Jakmile si nové bydlení ro-
diny našly, byty po dohodě s býva-
lým majitelem postupně opustily. 

Je důležité zdůraznit, že nedošlo  
k žádnému ukončování nájemních 
smluv, či předávání výpovědí, ale  
k vypršení nájemních smluv na 
dobu určitou.

V bytech nakonec zůstalo by-
dlet pouze 5 rodin, které tento 
stav neakceptovaly a na výzvy 
původního i nového vlastníka ne-
reagovaly. I přesto, že jim nájemní 
smlouvy skončily v průběhu mě-
síce října loňského roku, zůstaly  
v bytech bydlet.

Přestože se nejedná o měst-
ské panelové domy, ani o situaci, 
kterou by město jakkoliv zavinilo, 
snažilo se vedení města svým ob-
čanům pomoci. A to i přesto, že 
takovou povinnost nemá.

Je také nutné zmínit, že 
od doby, kdy v ulici Kovář-
ská vznikla vyloučená lokalita,  
v ní pracují pracovníci sociálních 
služeb a sociální pracovníci MěÚ 
Varnsdorf, kteří již od září minu-
lého roku, kdy se o této skuteč-
nosti dozvěděli, zintenzivnili svoji 
činnost a s rodinami situaci řešili. 
Výše zmiňované rodiny s pracov-
níky města však nekomunikova-
ly a o pomoc nepožádaly. Jedna  
z rodin, ve které oba dospělí pra-
cují, se obrátila se žádostí o pomoc 
na město. Rada města jejich žádost  
v souladu se zásadami přidělování 
bytů projednala, v té době však 
nebyl k dispozici žádný vhodný 
byt pro pětičlennou rodinu. Rodi-
ně proto byly nabídnuty prostory  
v ubytovně (výjimečně s ohledem 
na to, že jejich 3 děti jsou starší 15 
let) za standardní nájemné, které 

by však z části finančně kompen-
zoval Úřad práce, což rodina od-
mítla. Sociální pracovníci se tak i 
nadále snažili pro tyto rodiny za-
jistit náhradní bydlení, když se ho 
nepodařilo najít v rámci města, 
zajistili možnost ubytování v okolí, 
což však rodiny opět odmítly. Dne 
31.12.2020 byly tři rodiny nuceny 
opustit z hodiny na hodinu ná-
hradní ubytování, proto jim byly 
nabídnuty již zmíněné prostory na 
městské ubytovně, které s nadše-
ním a vděčností přijaly.

V polovině listopadu minulé-
ho roku proběhlo jednání vedení 
města s novým vlastníkem bytů, 
který rodinám umožnil bydlení do 
konce listopadu 2020, následně 
až do 15. prosince 2020. Vzhle-
dem k blížícím se svátkům neřešil 
vystěhování těchto rodin až do 
začátku ledna 2021, kdy započala 
plánovaná rekonstrukce bytů. To 
vše i přesto, že tyto rodiny bydlely 
v bytech od října 2020 bez řádné 
nájemní smlouvy a bezplatně.

Město je také obviňová-
no, že ačkoliv v roce 2020  
zprovoznilo 17 tzv. sociálních bytů, 
byty rodinám nepřidělilo. Chtěli 
bychom zdůraznit, že sociální byty 
jsou z větší části malometrážní, 
pouze dva z nich jsou velikosti 1+1 
a tudíž nejsou vhodné pro počet-
né rodiny nebo pro rodiny s více 
dětmi. Kromě toho jsou od konce 
minulého roku tyto byty z velké 
části obsazené a jsou k dispozici 
pouze 4 garsoniéry.

V průběhu listopadu a prosince 
2020 nalezlo těchto 5 rodin útoči-

ště u svých příbuzných v ubytovně 
v budově Českých drah, a.s. Rodi-
nám byla ze strany města okamžitě 
nabídnuta a následně poskytnuta 
potravinová pomoc z potravinové 
banky, bylo jim nabídnuto obleče-
ní ze sociálního šatníku a k ubytov-
ně nechalo město navýšit bezplat-
ně nádoby na komunální odpad. 
Další pomoc rodiny dostaly od dár-
ců a sponzorů, kteří přispívají na 
nákup potravin, uhlí apod. Město 
také vstoupilo do jednání se Sprá-
vou železnic ohledně finanční vý-
pomoci kvůli nedoplatku za odběr 
elektrické energie.

V podstatě od října 2020 tak 
vede město řadu jednání, které 
konzultuje s pracovníky Úřadu prá-
ce, Agentury pro sociální začleňo-
vání a dobrovolníky. Kroky města 
byly v lednu letošního roku pod-
robeny šetření z Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, přičemž nebylo 
zjištěno žádné pochybení. Naopak 
všechny orgány, ale i objektivní 
novináři, vždy oceňovali, že město 
od začátku komunikuje a snaží se 
z této situace najít východisko a 
řešení.

Ze strany rodin z Kovářské ulice 
a některých dalších osob i médií 
se však vedení města dostává jen 
urážek, výhrůžek a napadání. Je to 
zřejmě dáno i tím, že dotyční ne-
hledají chybu u sebe, ale stále hle-
dají nějakého viníka a snaží se vinu 
za svoji současnou situaci „hodit“ 
na město, na starostu a na okolí, 
které se jim snaží pomoci.

                                                  Jiří Sucharda

                  místostarosta města Varnsdorf

Varnsdorf     Novodobá multi-
kára. To nejdůležitější ale skrývá 
pod kapotou. Technické služby 
města Varnsdorf využívají elekt-
romobil šetrný k životnímu pro-
středí na svoz odpadu z odpadko-
vých košů.

Od loňského roku brázdí ulice 
města nový elektromobil, který se 
Technickým službám města Varn-
sdorf podařilo získat v rámci do-

tačního programu Elektromobilita. 
Využívají ho ke svozu odpadu z od-
padkových košů po městě. Elektro-
mobil je navíc šetrný k životnímu 
prostředí a bonusem je jeho nízká 
hlučnost, kterou ocení především 
občané v brzkých ranních hodi-
nách, kdy svozy odpadu probíhají.

Technické služby se snaží vo-
zový park postupně obnovovat a 
modernizovat. V úzké spolupráci 

s městem Varnsdorf a také s mož-
ností využití dotačních programů 
se tato snaha postupně naplňuje.
„Pořízení veškeré techniky, kterou 
k práci potřebujeme, je nákladné.
Proto je nutno modernizaci pláno-
vat postupně a cíleně. Věříme, že 
díky dobré spolupráci s městem se 
nám podaří vozový park v co nej-
kratším časovém horizontu zmo-
dernizovat,“ řekl Roman Roubíček, 

ředitel technických služeb.
„Nový nákladní elektromobil 

GROUPIL G4 se stal naším neoce-
nitelným pomocníkem a s dobrým 
pocitem můžeme po několikamě-
síčním provozu prohlásit, že jeho 
zakoupení, které bylo z části finan-
cováno ze Státního fondu životního 
prostředí, je pro naši práci velkým 
přínosem,“ dodal na závěr Roubí-
ček.                                     Tomáš Secký
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Studenti Gymnázia Varnsdorf vyrobili stovku ptačích krmítek
Varnsdorf      Koncem minulé-

ho roku, kdy ještě výuka probí-
hala klasickou formou, vyrobili 
studenti Gymnázia Varnsdorf 
během hodin biologie stovky 
ptačích krmítek.

K vánočnímu času neodmyslitel-
ně patří i kreativní tvoření. Někdo 
si vyrobí adventní věnec, někdo 
kalendář. Studenti místního gym-
názia se pod vedením Štěpánky 
Dlouhé pustili do výroby ptačích 
krmítek. „Na stránkách České 
ornitologické společnosti jsem 
pečlivě nastudovala, čím ptactvo 
krmit a nakoupila jsem potřebné 
suroviny – slunečnicová semínka, 
oves, proso a oříšky. Pytel vysu-

šených šišek borovice černé, na 
které se semínka lepí, jsem měla 
uskladněný doma, takže jsem 
je ani nemusela sbírat po lese. 
Největším oříškem bylo sehnat 
vhodný tuk. Ornitologové zásadně 
nedoporučují krmit ptáčky vepřo-
vým sádlem a příliš vhodné nejsou 
ani rostlinné tuky. Nejlepší volbou 
je dozajista pravý hovězí lůj. Tím-
to bych zároveň chtěla vyjádřit 
vděčnost Miroslavu Vohnoutovi  
z Varnsdorfských uzenin, s.r.o., 
který pro nás několik kilogramů 
hovězího loje vyšetřil a zcela ne-
zištně nám ho daroval. Děkuje-
me,“ řekla s úsměvem na tváří 
Dlouhá.

„S primou a sekundou jsme na-
konec vyrobili asi stovku šiškových 
krmítek. Sice to nebylo úplně za-
darmo, neboť podlaha třídy a la-
vice nezůstaly po takové akci bez 
poskvrnky. Některým citlivějším 
jedincům se navíc z nezvyklého 
odéru hovězího loje udělalo ne-

volno. Přesto věřím, že výsledný 
prospěch převážil nad nevýhoda-
mi. Minimálně už každý ví, jaké 
krmivo ptáčkům v zimě prospívá 
a které jim naopak škodí,“ dodala 
na závěr Štěpánka Dlouhá, učitel-
ka biologie.

                                                           Redakce

Obnoví se pravidelný provoz? Zkušební jízda 
z Varnsdorfu do Seifhennersdorfu dopadla dobře

Snaha o zřízení záchranky ve městě pokračuje

-sdorfu a svítá na lepší časy. Nevy-
hovující přejezd prošel rekonstruk-
cí. „Po technické stránce proběhly 
jízdy bez problémů. Teď se musí 

počkat na vyřízení veškeré admini-
strativy,“ řekl pro server Zdopravy.
cz Michal Barták ze společnosti Die 
Länderbahn provozující vlaky Tri-

lex na trati Liberec – Varnsdorf.
Přesný termín pravidelného 

provozu až do německé stanice 
zatím není jasný. Mluví se však  

o první polovině letošního roku.  
V současné době se zahájila admi-
nistrativní část.               

                                          Tomáš Secký

(dokončení ze str. 1)

Varnsdorf   Místní iniciativa 
Záchranka pro Varnsdorfsko ve-
dená Pavlem Vodičkou ml. ne-
vzdává boj o zřízení stanoviště 
záchranky ve Varnsdorfu. Její 
snahu podporuje i vedení měs-
ta, s nímž proběhlo ve čtvrtek 
21. ledna další jednání.

Píše se červenec loňského roku 
a Rada Ústeckého kraje na zákla-
dě jednání s vedením města a 
petice od místních občanů pro-
jednává možnost zřízení stano-
viště rychlé záchranné služby ve 
Varnsdorfu. Výsledek je negativní. 
„ZZS ÚK zabezpečuje poskytování 
přednemocniční neodkladné péče 
osobám se závažným postižením 
zdraví nebo v přímém ohrožení 
života, na celém svém území, a to 
včetně spádové oblasti Varnsdor-
fska, plně v souladu se zněním 
zákona o záchranné službě. Je do-

držována dojezdová doba do 20 
minut na místo události od oka-
mžiku převzetí pokynu k výjezdu 
posádky ZZS k pacientovi, a to až 
na nečetné výjimky, které zákon 
připouští,“ odůvodnil zamítnutí 
vedoucí odboru zdravotnictví Ús-
teckého kraje Petr Severa.

Na podzim minulého roku ale 

proběhly volby do zastupitelstva 
kraje a iniciativa Záchranka pro 
Varnsdorfsko zkouší svou žádost 
znovu otevřít. Ve svém dopisu vy-
zvala k jednání také vedení Varns- 
dorfu. „Prosíme vedení města, 
aby se obrátilo na zřizovatele ZZS 
ÚK s žádostí o nové projednání 
této věci,“ stálo v dopise. „Postoj 

města je stále stejný. Zřízení sta-
noviště záchranky se nebráníme. 
V minulosti jsme kraji nabízeli 
prostory i spolufinancování pro-
vozu. Hlavním problémem je ale 
chybějící personál,“ komentuje 
postoj radnice místostarosta měs-
ta Jiří Sucharda. „Začátkem ledna 
jsme vedli jednání také s Mariá-
nem Čapkem, který je nově v za-
stupitelstvu Ústeckého kraje, kon-
taktovali jsme předsedu výboru 
pro zdravotnictví. Ústecký kraj ale 
zřízení neplánuje, ve věci nedošlo 
k žádné změně. Uvidíme, co se 
bude dát dělat,“ doplnil Sucharda.

V této věci proběhlo ve čtvrtek 
21. ledna jednání vedení města  
s Pavlem Vodičkou ml., který se  
o zřízení záchranky ve Varnsdorfu 
snaží několik let. O dalším vývoji 
vás budeme informovat.

                                                Tomáš Secký

Jednání o zřízení záchranky ve městě pokračuje; foto miw.cz
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Z historie: Dalším úžasným nálezům napomohla náhoda

Varnsdorf     Při virtuálních 
procházkách po našem městě, 
které na facebookové stránky 
v době koronaviru připravuje 
varnsdorfské muzeum, jsme na-
razili na velký podstávkový dům 
v Národní ulici. 

Tento dům stál přímo naproti 
Lidické ulici, v místě, kde je dnes 
vjezd na parkoviště k hypermar-
ketu Albert. Náhledem do starých 
map jsme zjistili, že se jednalo  
o dům č.p. 497. Protože ani  
v knize čísel popisných není da-
tum jeho likvidace, vydali jsme 
se do archivu místního stavební-
ho úřadu, zda náhodou k domu 
nebude výkresová dokumentace, 
nebo bližší data. 

Číslo popisné se však nenachá-
zelo ani mezi demolicemi. Něja-
ké tušení, nebo jak se říká intui-
ce, nás však vedla se podívat do 
sousedních neaktivních objektů a 

nestačili jsme se divit. Složka č. p. 
498 obsahovala tři mohutné spi-
sy. Po jejich otevření na nás čekal 
opravdový poklad. Pod tímto čís-
lem se totiž nacházela téměř kom-
pletní výkresová dokumentace fir-
my G. A. Fröhlich & Sohn A.G. a to 
od roku 1867 až do doby Velvety  
v roce 1976. Dokonce se v ní na-
cházel i jeden výkres ještě původ-
ní továrny Fröhlich, která stávala  
v Západní ulici mezi dnešním pla-
veckým bazénem a vyhořelou to-
várnou.

Po prostudování a časovém se-
řazení všech reálií, jsme se roz-
hodli, začít vás z bohatého archivu 
seznamovat od nejmladších a nej-
modernějších „výstřelků“. 

Vedení textilní firmy šlo ve 
dvacátých letech minulého sto-
letí nejen v technických, ale i  
v bezpečnostních opatřeních 
ostatním příkladem a po nebla-

hých zkušenostech z velkých po-
žárů se jako zodpovědná firma 
snažila vyjít vstříc městu a zároveň 
lépe zabezpečit požární ochranu  
v podniku. V září roku 1922 tak ve 
svém areálu nechalo navrhnout 
a pravděpodobně i postavit mo-
derní hasičskou zbrojnici se třemi 
garážemi a zázemím. Vzhledem  
k tomu, že v tehdejším Warn-
sdorfu nebyla evidována podni-
ková hasičská jednotka, zázemí 
bylo určeno pro tehdejší městské 
hasiče, čemuž odpovídá i schva-
lovací podpis velitele městských 
hasičů na projektu. Bylo by to asi i 
logické, vždyť jejich hlavní zázemí 
bylo do té doby vlastně jen „přes 
vodu“ (Turnhalle). Z výpovědi pa-
mětníků také víme, že do doby 
výstavby, resp. přestavby součas-
né hasičárny v Husově ulici, byla 
tato hasičárna využívána a stál 
zde nejen zásahový předválečný 

Mercedes, ale i tehdy nové Pragy 
RN (ereny). 

Další technickou lahůdkou, kte-
ré továrna realizovala necelý rok 
před velkou hospodářskou krizí, 
bylo propojení výrobních a sklado-
vacích objektů v bývalém mlýnu  
v prosinci roku 1928. Protože však 
mezi budovami procházela Hlavní 
ulice (dnes Národní), zvolili k je-
jímu překonání visutou lanovku. 
Lanovka TEMAG MP 1614 měla 
uzavíratelnou kabinku zavěše-
nou na vrchní kolejnici a pomocí 
elektromotoru pendlovala mezi 
provozy.

Z důvodu velké vzdálenosti byly 
na trase postaveny dva příhrado-
vé sloupy (nosníky). Světlá výška 
lanovky nad vozovkou byla neu-
věřitelných 8,5 metru. Vzpomene 
si někdo, kdy přesně byla lanovka 
odstraněna?

                                    Jiří Sucharda

V objektu firmy vznikla moderní hasičská zbrojnice se třemi garážemi a zázemím; foto archiv
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Čtvrtstoletí varhanicí, rozhovor s Alenou Převorovou

Pedagogové z DDM Varnsdorf připravili venkovní hry pro děti

Varnsdorf    Psal se rok 1995 
a v předvánočním čase poprvé 
zasedla za varhany v římskoka-
tolickém kostele sv. Petra a Pav-
la ve Varnsdorfu tehdy patnácti-
letá Alena. Zatím ještě netušila, 
že tento neplánovaný „záskok“ 
záhy určí směr volby střední ško-
ly a posléze ovlivní i její profesní 
život.

Ve varnsdorfské farnosti skon-
čila bývalá varhanice, a protože 
se blížila adventní doba, tehdejší 
pan kanovník Alexej Baláž rychle 
sháněl náhradu. Jelikož se jedná  
o velmi specifickou a také nepla-
cenou činnost, nebylo hledání 
jednoduché. Alena v té době bra-
la soukromé hodiny klavíru u paní 
učitelky Braunové a její tatínek 
tehdy zpíval v chrámovém sbo-
ru. „Přesně si tu situaci pamatuji. 
Bylo to před první nedělí adventní 
a pan kanovník mi řekl, že nemá 
varhanici, a že to prostě půjdu 
zkusit. Takže jsem byla v podstatě 
hozená do vody. Hrála jsem mešní 
píseň Bože, před tvou velebností 
a samozřejmě se mi to příliš ne-
povedlo. Všichni mě utěšovali, že 
to vůbec nevadí a postupně jsem 
začala na varhany doprovázet 
celou mši,“ vzpomíná. Tím, že se 
dříve účastnila s tatínkem zkoušek 
a zpívání se sborem, okoukala, jak 
se varhany ovládají a posléze při 
výběru střední školy bylo jasno. 
„Vůbec jsem nevěděla, co bych 
chtěla dělat a pan kanovník v tom 
měl jasno už za mě. (smích) Při-

hlásila jsem se tedy do Liberce na 
Střední uměleckou školu, pěvecko- 
hudební obor se zaměřením na 
hru na varhany. V ročníku jsem 
studovala varhany jediná, takže 
všeobecné a odborné předměty 
jsem měla podle náplně dohro-
mady se spolužáky z jiných za-
měření. Mezi ty odborné patřila 
samozřejmě hudební nauka, ději-
ny hudby, hra na nástroj, sborový 
zpěv, ale také cizí jazyky – italšti-
na, němčina a latina,“ popisuje. 
Škola poté prošla transformací a 
v současnosti se zaměřuje pou-
ze na výtvarné obory. Alena byla 
mezi posledními šesti absolventy. 

O víkendech stále hrála a zá-
roveň získávala praxi při mších, 
svátcích, nárazově na svatbách a 
pohřbech. Po maturitě se vrátila 
zpět do Varnsdorfu, a ještě si roz-
šířila svůj profesní rámec o obor 
kuchař – číšník. Nakonec se stala 
účetní děčínského vikariátu, kte-
rou je dodnes. Má syna Jakuba a 
dceru Terezu. 

S hrou na varhany také převzala 
Varnsdorfský chrámový sbor sv. 
Cecílie. V devadesátých letech 
měl okolo třiceti členů, ale bohu-
žel se ho nepodařilo příliš omla-
dit a v současnosti čítá asi osm 
amatérských zpěváků. Vede také 
dívčí uskupení Scholapuellarum. 
Stejně jako Varnsdorfský chrá-
mový sbor mají děvčata v reper-
toáru duchovní hudbu, kterou se 
Alena snaží oživit modernějšími 
písněmi. Oba sbory zpívají při 

mších, církevních svátcích, Noci 
kostelů atd. Volného času tedy 
moc nemá, ale když už se nějaký 
najde, tráví ho ráda prací na za-
hrádce. 

Na varhany hraje už dvacet pět 
let, a jak sama zmiňuje, za svůj 
hráčský život hrála asi v osmnácti 
kostelech a nyní ji můžeme slyšet 
dvakrát týdně při mších v kostele 
sv. Petra a Pavla na náměstí ve 
Varnsdorfu. Dále také hraje při 
slavnostech v dalších kostelech  
v okolí, např. na Studánce a v Krás-
né Lípě – Sněžné. „Při příchodu 
na kůr vždy musím zjistit, kde se 
varhany zapínají a zkusit, jak zní, 
jakými disponují rejstříky, a pak 
se domluvit se sloužícím knězem, 
co všechno se bude při mši hrát,“ 
vysvětluje. V současnosti jsou už 
většinou v kostelech varhany, kte-
ré pohánějí vzduch do píšťal elek-
tromotorem, ale raritou je napří-
klad kostel Panny Marie Sněžné 
v Krásné Lípě – Sněžné, kde jsou 
měchy na nožní pohon. Takže aby 
hrály, musí jít nějaký dobrovolník 
takzvaně „šlapat“.

Každá mše má své náležitosti, 
co se týká hraní a zpěvu. Písně 
se vybírají podle liturgického ob-
dobí a také podle toho, do jaké 
části mše se zařazují. Jiná pra-
vidla mají svatby a pohřby, kde 
záleží, zda jsou se mší, nebo je 
obřad bez mše. Při návštěvě ji-
ného kostela se můžeme setkat i 
s odlišnými melodiemi písní, vše 
se řídí podle tamních zvyklostí a 

sloužícího kněze. Varhanice musí 
celou mši neustále sledovat, aby 
mohla pružně reagovat a zahrá-
la správně to, co do dané chvíle 
patří. Pokud má hrací stůl nato-
čený směrem k oltáři, je to sa-
mozřejmě jednodušší, ale např. 
v kostele sv. Petra a Pavla je stůl 
otočený k varhanám, takže vše 
sleduje pomocí zrcátka. Nejraději  
hraje mariánské písně a její nej-
oblíbenější je Jako ta růžička krás-
ná z počátku 16. století. Mimo du-
chovní hudbu si ráda poslechne 
písně všech možných hudebních 
stylů.

Minulý rok byl pro Alenu oprav-
du netradiční kvůli neustále se 
měnícím opatřením ohledně mší 
a zpěvu. Vše se hodně omezilo a 
nekonaly se tradiční akce. „Dou-
fám, že už se brzy všechno vrátí 
do starých kolejí, abychom se zase 
mohli naplno věnovat zpěvu, sbo-
rové činnosti a připravovat se na 
různá vystoupení,“ dodává.

Na závěr nás zajímalo, zda se i 
přes poměrně vážnější ráz var-
hanického hraní Aleně přihodily 
nějaké vtipné okamžiky? „Jednou 
jsem v kostele na Studánce spadla 
do basových pedálů. Je tam totiž 
vyšší stolička k sezení, a jelikož 
jsem menšího vzrůstu, nějak mi to 
podklouzlo. Naštěstí byly varhany 
zrovna vypnuté. V letních měsí-
cích také není výjimkou odhánění 
vos či včel. Bodnutí si nechce vy-
sloužit nikdo (smích).“

                                           Barbora Hájková

Varnsdorf      Po dvou týd-
nech provozu v prosinci byl 
DDM Varnsdorf nucen svoje  
dveře ještě před Vánocemi opět 
zavřít. 

„Je to jako na houpačce a jsme 
z toho už opravdu nešťastní,“ pos-
teskla si ředitelka DDM Varnsdorf 
Marcela Louková. Pedagogové se 
proto už od podzimu, kdy museli 
omezit svou činnost, snaží neztra-
tit kontakt se svými dětmi. Vymýš-
lí pro ně hry a soutěže, které je 
zabaví, dostanou ven do přírody a 

alespoň částečně nahradí oblíbe-
né aktivity, které v současné době 
nemohou navštěvovat.

Začalo to Kamínkobraním,  
v rámci kterého děti po městě 
hledaly malované kamínky, ná-
sledovalo Hledání pokladu pod-
le zadaných indicií a Putování 
za prvním vánočním dárkem.  
V současné době běží hra Stezka 
zvířátek, kde děti hledají obrázky, 
zapisují je do tajenky a zjišťují,  
kde je ukrytá odměna. S velmi 
příznivým ohlasem se také setkaly 

dvě fotovýzvy na sociálních sítích 
O nejkrásnější podzimní fotku a 
Konečně sněží – ukaž svého sně-
huláka.

Do her a výzev se zapojilo již 
více jak 150 dětí, které při plně-
ní mnoha úkolů nachodily desítky 
kilometrů po našem městě a jeho 
blízkém okolí. „Je to samozřej-
mě výzva i pro nás, obstát v této 
době a nabídnout dětem aktivi-
ty, které je budou bavit, i když se 
nemůžeme vídat a naše možnosti 
jsou vzhledem k opatřením hodně 

omezené,“ uvedla Marcela Louko-
vá. „O to víc nás těší jejich zájem 
a máme velkou radost ze spous-
ty ohlasů, vzkazů a fotek, které  
nám společně s rodiči posílají,“ 
dodala. 

V DDM Varnsdorf už samozřej-
mě netrpělivě vyhlížejí dobu, kdy 
budou moci začít normálně fun-
govat. Ale dokud se situace ne-
zlepší, můžete se už nyní těšit na 
další hry. Ta nejnovější odstartuje 
už začátkem února. 

                                          Barbora Hájková
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VZPOMÍNKA

„NIKDY NEZTRATÍŠ TOHO, KOHO 
MÁŠ VE SVÉM SRDCI“. Dne 14. ledna 
by oslavil 65. narozeniny náš dra-
hý bratr a strýc pan Jiří Zeman a  
2. února by se dožila 90 let naše 
milovaná maminka a babička paní  
Marie Zemanová. S láskou vzpomí-
nají sourozenci, děti s rodinami a ro-
dina Blahová.

Rádi bychom tou-
to cestou poděko-
vali za příkladnou 
lékařskou péči o 
manžela, tatínka a 
dědečka pana Vác-
lava Pertla všem 

lékařům a zdravotnímu personálu, 
kteří jej provázeli po celou dobu 
během jeho boje se zákeřnou ne-
mocí, zejména pak MUDr. Antonínu 
Brisudovi z FN Praha-Motol, MUDr. 
Igoru Richterovi z KN Liberec, MUDr. 
Štěpánce Hambálkové z urologie 
Rumburk, celému personálu LDN 
Varnsdorf a v neposlední řadě ošet-
řující praktické lékařce MUDr. Marii 
Maškové. 

Dále bychom rádi poděkovali za 
velmi citlivý přístup kolektivu za-
městnanců pohřební služby Kamé-
lie Varnsdorf, neboť pan Václav 
Pertl svůj nelehký boj o život dne 
24.12.2020 v LDN Varnsdorf prohrál. 

Manželka Eva a syn Václav s rodi-
nou.

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.

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

Svozy pytlového tříděného
odpadu 11.02.2021 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

30.- 31.1.2021   
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI 
Tel. 412 539 298

6.-7.2.2021  
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I  
Tel. 412 151 056

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Dva první ročníky na Gymnáziu Varnsdorf

Fotorok 2021: Kvůli covidu chudší, ale stále kvalitní

Vážení rodiče, zákonní zástup-
ci a žáci pátých ročníků ZŠ. Chtěl 
bych Vás touto cestou informovat 
o mimořádném otevření dvou 
prim Gymnázia Varnsdorf pro 
školní rok 2021/2022.

Studium je určeno pro žáky a 
žákyně z pátých ročníků ZŠ na zá-
kladě splnění podmínek přijímací-
ho řízení. Podmínky přijetí budou 
zveřejněny nejpozději do 31. led-

na 2021 na webových stránkách 
školy.

Mimořádné otevření dvou prv-
ních ročníků umožňuje odchod 
dvou maturitních ročníků v le-
tošním školním roce a kapacitní 
možnosti školy.

Předem děkujeme za projeve-
nou důvěru a těšíme se na pří-
padnou spolupráci.

         Jiří Jakoubek, ředitel školy

Varnsdorf      Přestože jsme na 
podzim váhali, zda vyhlašovat 
další ročník fotografické sou-
těže, nakonec se její 45. ročník 
přece jen uskutečnil. 

Složitá doba koronaviru jej ov-
šem citelně poznamenala. Do 
soutěže zaslalo své fotografie 
pouze 11 účastníků. Také celkový 
počet fotografií klesl na 70 kusů. 
Karanténa kromě toho způsobila 
redukci poroty, v letošním roce 
se dostavili k hodnocení pouze tři 
porotci. 

Jsme rádi, že epidemie ne-
poznamenala úroveň zaslaných 
snímků. Do výstavního sou-
boru, který bude jako obvykle 
instalován v prostorách Měst-
ské knihovny Varnsdorf, bylo  
vybráno 40 kvalitních fotografií. 

Dne 4. února 
tomu budou tři 
roky, co nás na-
vždy opustil pan 
František Bubna-
Litic. Stále vzpo-

mínají manželka a synové s rodinami.

Výstavu letošní úrody Fotoroku 
si budeme moci prohlédnout, 
jakmile budou zmírněna protie-
pidemická opatření a knihovna  
bude opět zpřístupněna návštěv-
níkům.

Fotorok 2021 - výsledková lis-
tina

1. místo: Emílie Mrazíková za fo-
tografii „V karanténě“ 

2. místo: Břetislav Jansa za foto-
grafii „Bahenní sopka 2“

3. místo: Stanislav Domanský 
za fotografie „Vzpomínka na Tor-
cello 3 a 4“

Čestná uznání: Jaroslav Kalous 
za fotografii „Divoká voda“ a Lin-
da Bodláková za fotografii „Cesta 
za světlem“.

Pořadatel: Fotoklub Kruhu 
přátel muzea Varnsdorf, porota: 
Jiří Stejskal, Jiří Trebatický, Josef 
Zbihlej.                                     

                           KPMV

„V karanténě“ - vítězná práce Fotoroku 2021; foto Emílie Mrazíková
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Kotyza hrál dva roky na Maltě, nyní je asistentem trenéra Varnsdorfu

Varnsdorf     Pavel Drsek a 
Martin Kotyza. Nový trenér dru-
holigového Varnsdorfu a jeho 
šestatřicetiletý asistent. Kotyza 
kdysi kopal v Jablonci, v praž-
ských Bohemians, na Žižkově. 
Ale třeba také dva roky na Mal-
tě. 

Nové angažmá v Kotlině začalo 
pro nastávajícího otce nešťastně. 
Místo druhého zápasu zimní Ti-
psport ligy proti Slavii B musel zů-
stat díky pozitivnímu testu na ko-
ronavirus v karanténě. „Testujeme 
se dvakrát týdně. Po těch čtvrteč-
ních mi vyšel pozitivní výsledek. 
Nemám vůbec žádné příznaky. 
Přítelkyně odjela k rodičům, mně 
doma zůstal alespoň pes,“ zasmál 
se Martin Kotyza. 

Pojďme trochu k vaší aktivní 
fotbalové minulosti. Kde všude 
jste hrával? 

Jako hráč jsem vyrůstal v Jab-
lonci, kde jsem si připsal i pár ligo-
vých startů. Nicméně v kádru jsem 
se dlouhodobě neudržel, takže 
jsem zvolil přestup do Bohemians 
1905, tam jsem působil pět sezón. 
Poté následovala druhá liga ve 
Vlašimi a pak první a druhá liga 
na Žižkově. Tam jsem ukončil své 
působení v Česku a zamířil jsem 
na Maltu, kde jsem v týmu Gzira 
United strávil dvě sezóny. Po ná-
vratu jsem ještě strávil tři roky  
v německém Bautzenu a Kamenz. 
Pak už převážila trenérská karié-
ra. Momentálně hraji 1. B. třídu 
za Sokolov Držkov, kde jsem s fot-
balem začínal. 

Můžete prozradit, jak jste se 
dostal k fotbalu na Maltě? 

Když jsem kopal na Žižkově, byli 
tam tehdy italští trenéři. Kondič-
ní trenér pak právě odcházel na 
Maltu. Po sezóně měl Žižkov velký 
problém s financemi. Byl jsem na 
vážkách, zda pokračovat, nebo se 
na fotbal prostě vyprdnout. Pak se 
mi právě ozval ten trenér z Malty. 
Tak jsem do toho šel. 

Malta patří mezi fotbalové 
trpaslíky. Jak jste si tam ty dva 
roky užil? 

Je to určitě hezké místo na ži-
vot. Samozřejmě fotbalově to byl 
krok zpátky. Na druhou stranu mě 
Malta zajímala jak z lidského, tak 
i fotbalového hlediska. Bohužel 
na Maltě neplatí to, co se domlu-
ví (smích). Po třech týdnech jsem  
z toho klubu odešel, ale v zemi zů-
stal. Obvolával jsem tamní kluby, 
a nakonec začal hrát v týmu Gzi-

ra United. Byly to pěkné dva roky, 
dokonce jsme postoupili z druhé 
ligy do první. 

Dalo se tam fotbalem uživit? 
Představte si, že dalo. Já tam 

ale potkal svého nejlepšího ka-
maráda, který tam dělal asistenta 
trenéra. V přístavu měl bar, navíc 
fungující autoškolu. Ale nestíhal 
to, navíc na Maltě se trénovalo 
třeba v sedm večer. Takže jsem se 
staral o bar, a navíc hrál fotbal. 
Bylo to zajímavé. 

Teď působíte ve Varnsdorfu 
jako asistent trenéra. Co vás 
přesvědčilo odejít z Jablonce do 
Kotliny? 

Po mém konci u mládeže Jab-
lonce jsem dostal pár zajímavých 
nabídek, ale hlavně kvůli podniká-
ní jsem je odmítal. Když se ozval 
„Drsy“ (pozn. redakce – Pavel 
Drsek), tak jsem řešil v podstatě 
jen to, jestli jsou moji společníci 
ochotní převzít na sebe část mých 
povinností ve firmě tak, abych si 
mohl být jistý, že podnikání bude 
fungovat dál a zároveň můžu být 
plně k dispozici ve Varnsdorfu. Ve 
chvíli, kdy to akceptovali, tak ne-
bylo o čem rozmýšlet. Varnsdorf 
beru jako velkou příležitost. Pav-
lovi, ale i vedení Varnsdorfu za to 
děkuji. 

Vyhovují vám podmínky, které 
Varnsdorf nabízí?

Podmínky se tu za posledních 
pár let velmi zlepšily, byl jsem 
příjemně překvapený. Myslím, že 
máme téměř vše, co potřebuje-
me. 

Před rozhovorem jste říkal, že 
jste v karanténě.

Testujeme se dvakrát v týdnu. 
Po čtvrtečním testu mě vyšel po-
zitivní výsledek. Nemám vůbec 

žádné příznaky. Takže jsem si do-
jel do Varnsdorfu, dozvěděl se, 
že musím do karantény a jel zase 
zpátky. Přítelkyně odjela k rodi-
čům. Nejsem sám, doma se mnou 
zůstal pes (smích). 

Přítelkyně čeká miminko, na-
víc máte vlastní firmu. Jste asis-
tentem trenéra ve Varnsdorfu a 
hrajete ještě aktivně za Držkov. 
Koukám, že se rozhodně nenu-
díte, ne? 

Miminko je životní událost, kte-
rou zažívám poprvé. Připouštím, 
že to pak bude náročnější. Přítel-
kyně je naštěstí poměrně samo-
statná. Největším žroutem času je 
právě naše firma. Máme provozy 
na jablonecké přehradě, staráme 
se například o fotbalový stadion 
v Jablonci nad Nisou. Dohroma-
dy jsme tři společníci. Oba nemají 
problém převzít na sebe moje po-
vinnosti. 

Kde jste se vůbec seznámil  
s Pavlem Drskem? 

Tak nějak jsme se potkali v Jab-
lonci. Máme společného kamará-
da Jirku Vágnera (asistent trenéra 
v Jablonci). Když jsem končil jako 
hráč, chodil jsem právě k Jirkovi 
a Pavlovi pomáhat do jablonecké 
juniorky. A právě na popud Jirky 
mě Pavel kontaktoval, jestli bych 
s ním nešel do Varnsdorfu. 

Vidíte rozdíl ve vnímání fotba-
lu přímo ze hřiště a z trenérské 
pozice? 

Přeci jenom na profi úrovni už 
nějakou tu dobu nehraji, takže už 
jsem zvyklý. Dřív se mi stávalo, že 
mi při sledování cukala noha. Teď 
už na fotbal koukám trochu jinak, 
spíš se snažím přemýšlet nad tím, 
jak předat hráči svoji zkušenost 
nebo mu dát přesné informace o 

tom, co by se na hřišti mohlo dít a 
jak si s tím poradit. 

Vám je 36 let, ve Varnsdorfu 
je hodně mladý kádr. Vyhovuje 
vám to? 

Nemám zase tak velké srovná-
ní. Půl roku jsem působil jako asi-
stent v Jablonci, tam pár starších 
hráčů bylo. A nebyl s tím problém. 
Výhodou může být, že jsem s mla-
dými kluky už pracoval. Znám tře-
ba Velicha, nebo Kubistu. Celkově 
mám ale z kluků ve Varnsdorfu 
dobrý pocit. Bez ohledu na jejich 
věk. 

V současné koronavirové době 
je složité dělat fotbal. Souhlasí-
te? 

Je to komplikace, to určitě. Na 
zápasech nejsou diváci, to je sa-
mozřejmě smutné. Ale kluci ne-
mají s motivací problém. Může 
to být problém, když vám před 
zápasem kvůli pozitivním testům 
vypadne pár hráčů. Nám hned 
na začátku vypadl Martin Kouřil, 
teď jsem v karanténě já. Trochu se 
tady kalkulovalo s tím, že by mož-
ná bylo dobré, aby se tým nakazil 
v přípravě a pak si vytvořil imuni-
tu. Když vám vyskočí jeden, dva 
hráči, tak se to dá. Ale pokud by 
nám tady ve Varnsdorfu před zá-
pasem vypadlo pět hráčů, byla by 
to potíž. Majitelé musí mít pocho-
pení, že se to může odrazit na vý-
sledcích. Samozřejmě máte hráče 
na lavičce, ale pokud vám vypad-
nou klíčové hráči, bude to znát. 

Jaké máte trenérské cíle?
Vzhledem k mému dosaženému 

trenérskému vzdělání je asistent  
v profi týmu v podstatě to nejvíc, 
co v současné chvíli lze dosáh-
nout. Myslím si, že tím je jeden 
cíl splněn a je na čase stanovit si 
další. 

Takže v budoucnu bude Mar-
tin Kotyza hlavním koučem ligo-
vého týmu? 

Je to můj cíl. Na západě funguje 
model, kdy je u týmu hlavní ma-
nažer, který má pod sebou tým 
trenérů. To je pro mě více realis-
tické. Takže to nevidím, že bych 
byl třeba hlavní trenér, ale patřil 
bych právě do skupiny trenérů. 
Hodně jsem se věnoval podnikání, 
takže jsem s trenéřinou ani moc 
nepočítal. Když mě Pavel oslovil, 
zase mě to hodně začalo zajímat. 
Takže v budoucnu bych rád vedl 
ligový tým. Netajím se tím, že se 
mi líbí cestování. Umím anglicky a 
německy. Tak uvidíme.        

Kotyza si okořenil fotbalovou kariéru štací na Maltě; foto Jaroslav Zeman
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Fotbalisté vstoupili do zimní Tipsport ligy, zoufale chybí branky

Lukáš Míka: Online šipky ty živé prostě nenahradí
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Praha       Fotbalisté Varnsdorfu 
mají za sebou dva zápasy v rámci 
zimního turnaje Tipsport liga. 

Svěřenci Pavla Drska v nich her-
ně nepropadli, chybí jim zatím to 
nejdůležitější – branky. Jak s Chru-
dimí, tak s rezervou Slavie prohrál 
tým z Kotliny shodně 0:2. 

„Vstup do zápasu jsme měli ak-
tivní. Měli jsme obrovskou šanci 
po rohovém kopu. Bohužel jsme 
inkasovali po nedostoupení hrá-
če, který pak nahrál Rybičkovi, 
který pohodlně zakončil,“ vrátil 
se varnsdorfský kouč Pavel Drsek 
k prvnímu poločasu s Chrudimí. 
Dvě minuty před první brankou 
pak utkání skončilo pro Dennise 
Pajkrta.

„Po prostřídání jsme byli ve dru-
hém poločase pod tlakem. Přesto 
jsme měli dvě velké šance, ale bo-
hužel. Po chybě pak přišel druhý 

gól. Kluci bojovali, makali, ale gól 
nám prostě nebyl souzen. Musím 
ocenit naši bojovnost, v koncovce 
jsme ale vyhořeli,“ litoval Drsek.

Ten si postupně zvyká na nový 

tým a nové svěřence. „První tý-
den přípravy jsme měli takový se-
znamovací, kdy jsme s Martinem 
Kotyzou chtěli kluky co nejlépe 
poznat. Samozřejmě jsme něco 

naběhali, ale zatím toho nebylo 
tolik. Postupně bychom chtěli zá-
těž a intenzitu zvyšovat,“ dodal 
Pavel Drsek.

Proti „sešívaným“ mladíkům 
Varnsdorf trefil třikrát brankovou 
konstrukci. Góly ale dával opět 
pouze soupeř. „Byl to zápas, kte-
rý se hrál ve vysokém tempu. 
Prohráli jsme z několika důvodů.  
U obdržených branek kluci vyrobili 
zbytečné chyby. Opět jsme nepro-
měňovali šance, hned třikrát sou-
peře zachránila tyčka. Bylo tam 
příliš mnoho ztrát při zakládání a 
vedení útoků,“ stručně vše shrnul 
varnsdorfský kouč Pavel Drsek. 

Poslední utkání v rámci tradiční-
ho zimního turnaje sehráli fotba-
listé v sobotu 23. ledna. Soupeřem 
jim bylo nedaleké Ústí nad Labem. 
Utkání nakonec skončilo 2:1 z po-
hledu Varnsdorfu.                    Redakce

Varnsdorfští fotbalisté prohráli s rezervou Slavia nula dva; foto Michal Káva (Deník)

Varnsdorf      Lukáš Míka je 
zkušeným organizátorem varns- 
dorfských turnajů v šipkách. Ani 
tento sport se nemohl vyhnout 
opatřením v rámci pandemie ko-
ronaviru. Živé turnaje na Kovár-
ně nahradily online zápasy. 

Rok 2020 nebyl pro šipky, 
stejně jako ostatní sporty, pří-
znivý. Jak to bylo s turnaji na  
Kovárně a celkově šipkami  
ve Varnsdorfu? 

Z pohledu organizátora turnajů 
to bylo těžké. Musel jsem sledovat 
veškerá vládní nařízení a podle 
toho turnaje přizpůsobit. Turna-
je jsem dlouhodobě neplánoval. 
Ve středu jsem začal organizovat 
turnaj na víkend a doufal, že se 
odehraje. Ale i tak účast na tur-
najích neklesla, naopak se zvedla. 
Většina se snažila využít možnost 
si zahrát, jelikož bylo jasné, že do-
jde k dalšímu uzavření restaurací 
a hrát se zase dlouho nebude. Dle 
mého názoru jsou šipky ve Varns- 
dorfu na vzestupu, stejně jako  

v celé republice. Vidím to na nově 
příchozích na turnaje, a i na obsa-
zenosti terčů na Kovárně. Jsou ve-
čery, kdy jsou všechny tři šipkové 
automaty obsazené hráči. V sérii 
turnajů Giga tour máme odehrá-
no 13 turnajů s průměrnou účastí 
27 hráčů na turnaj. 

Doba samozřejmě dovolovala 
hrát šipky pouze online. Vytvoři-
li jste nějaké online turnaje?  

V tuto chvíli jeden zkušební 
probíhá. Přihlásilo se pouze pět 
hráčů. Online turnaje jsou ča-
sově náročné, a tak trochu pro 
někoho i technicky složité. Hráč 
musí živě snímat terč, aby byla 
kontrola, co hodil. Je to zpestření 
domácího tréninku a hraní, ale 
určitě to nenahradí živé turnaje.  
Byla založena Česká asociace 
online šipek, kde pořádají online 
turnaje, a může se přihlásit každý 
hráč.

Jak vypadá sezóna v roce 
2021? Zatím to na rozvolnění 
v případě restaurací nevypa-

dá moc příznivě. Máte už něco  
v plánu?  

Rok 2021 bude určitě hodně 
omezen. Na Kovárně se budeme 
snažit odehrát co nejvíce turnajů 
do série Giga tour, které bude-
me pořádat dle možností. Stále 
mám v plánu uspořádat větší 
turnaj, který by byl započítáván 
do statistik UŠO a který by při-
lákal ligové hráče a který by do 
dalších ročníků získával na jmé-
ně a prestiži. Takový turnaj ale  
potřebuje být plánován hodně 
dopředu, a to v této nejisté době 
moc nejde.

Souhlasíte s vládními opatře-
ními? Amatérský sport se úplně 
zastavil. 

Je to složité pro všechny z nás. 
S něčím souhlasím a s něčím ne. 
Něco se povedlo a něco ne. Ně-
která opatření se udělat muse-
la, některá mi přijdou zbytečná 
a nevidím v nich logiku. To je ale 
můj názor a bylo by to na dlou-
hé povídání. Je dobré si na této 

situaci hledat něco pozitivního. 
Já se v gastronomii pohybuji 25 
let. Žádné volné svátky a víken-
dy, takže to teď beru jako nuce-
nou dlouhodobou dovolenou.  
Mám čas se věnovat rodině a po 
dvanácti letech podnikání v gast-
ru jsem strávil celé svátky v klidu 
domova.

Jak moc vám chybí živé turna-
je v šipkách? 

Chybí, hodně chybí. Vyhrát on-
line zápas je super věc. Ale vyhrát 
zápas na živo je samozřejmě lep-
ší. Ta nervozita, ta radost z výhry, 
to zklamání po prohře, gratulace 
za výhru, být s přáteli, to je to, co 
prožíváte na živém turnaji. To je 
to, proč to hrajete, pro ty pocity. 
To vám online hraní z obýváku to-
lik nedá. Teď si můžeme jen přát a 
doufat, že se vše brzy vrátí k nor-
málu, že se brzy sejdeme ve zdraví 
u šipkových terčů a před zápasem 
si popřejeme „ať to lítá“ a „pěk-
nou hru“.

                                                      Redakce


