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Strážník v době osobního volna zachránil 
lidský život, vedení města mu poděkovalo

Rok 2022: Zajímavé akce a komunální volby

Vážení spoluobčané, na pra-
hu nového roku 2022 Vám přeji 
zdraví, lásku, radost, požehnání a 
v neposlední řadě naději, že ten-
to rok bude lepší. Přejme si, aby 
i nadále byl Varnsdorf pěkným 
místem k životu, kde máme jeden  
k druhému úctu a respekt. 

Přelom roku je vhodnou příleži-
tostí k poděkování, a proto děkuji 
Vám všem, kteří jste se v uplynu-
lém roce zapojili do dění ve městě 
a pomohli posunout kvalitu života 
zase o něco výše. Za výbornou 
spolupráci a podporu děkuji mís-
tostarostům, radním, všem za-
městnancům městského úřadu a 
městských organizací. Poděková-
ní patří Vám všem, obyvatelům 
našeho města. Společně s Vámi 
pevně doufám, že rok 2022 bude 
k našemu městu přívětivý a bude-
me svědky jeho dalšího rozvoje.

Varnsdorf     Vedení města 
předalo strážníkovi Městské po-
licie Varnsdorf Josefu Lochařovi 
finanční šek a věcný dar, kterým 
ocenilo jeho významnou zásluhu 
při záchraně života muže, který 
během vánočních svátků v roce 
2020 zkolaboval v jednom z mar-
ketů během nakupování.

Záchrana života se odehrála 
během vánočních svátků v roce 
2020 v marketu Kaufland. Josef 
Lochař měl zrovna volno a byl na 
nákupu, když v tom uviděl muže, 
který zkolaboval v uličce mezi re-

gály. Ihned k muži přiběhl a začal 
s resuscitací. Obsluhu marketu 
požádal o přivolání zdravotnické 
záchranné služby a zeptal se na 
přítomnost defibrilátoru na pro-
dejně. K velkému štěstí společ-
nost Kaufland v tu dobu vybavila 
všechny své prodejny defibrilá-
tory, Lochař navíc se stejným ty-
pem přístroje pracoval během 
služby a při jeho zapojení tak 
neztrácel drahocenný čas. Muže 
následně předal zdravotníkům  
k dalším úkonům, svou duchapří-
tomností a zkušenostmi mu ale 

zachránil život.
Podle skromného vyjádření 

strážníka Josefa Lochaře by se 
obdobným způsobem prý zacho-
val každý. Vedení Varnsdorfu se 
i přes jeho skromnost rozhodlo 
tento příkladný čin ocenit.  „Za-
choval se jako opravdový hrdina. 
V době osobního volna zachránil 
lidský život a nikomu to neřekl.  
O jeho činu jsme se tak dozvěděli 
náhodou až po roce. Ještě jednou 
mu srdečně děkuji,“ dodal ředitel 
městské policie Jiří Sucharda.

                                                         Tomáš Secký 

Varnsdorf         Rok 2022 na-
bídne ve Varnsdorfu řadu zají-
mavých událostí, ale také ko-
munální volby. Většina akcí je 
tradičních, jejich konání však 
bude závislé na situaci kolem ko-
ronaviru.

Město v současné době připra-
vuje několik tradičních akcí. První 

z nich je masopust, který připa-
dá na únor. V plánu je oblíbený 
průvod masek městem se zastáv-
kami. V dubnu by mělo proběh-
nout oblíbené pálení čarodějnic, 
v červnu by neměly chybět slav-
nosti města. Na přelomu června a 
července by ve Varnsdorfu měla 
startovat jedna z etap Tour de Fe-

minin, na Mašíňáku se v červnu 
plánuje Štěkatlon.

Důležitou událostí roku bu-
dou podzimní komunální vol-
by, lidé v nich budou vybírat 
obecní zastupitele na čtyři roky.  
Přesný termín voleb zatím není 
znám.

Tomáš Secký

Vedení města poděkovalo Josefu Lochařovi (druhý zprava) za záchranu života; foto Tomáš Secký
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Tři jednotky zasahovaly na Štědrý den u požáru bytu
v Křižíkově ulici, vznikl od svíčky na adventním věnci

Policistům se podařilo objasnit dva případy krádeží

Varnsdorf        Bohužel se na-
plnil ten nejčernější vánoční scé-
nář a přesně v pět odpoledne, 
kdy již někteří zasedli k vánoč-
ním stolům, se městem rozezně-
ly sirény.

Nahlášeno bylo, že v jednom 
bytě v panelovém domě v Křiží-
kově ulici byl slyšet výbuch a ná-
sledně se z něj začal valit dým. 
Operační středisko na místo vysla-
lo varnsdorfskou profesionální i 
dobrovolnou jednotku, vyjeli také 
hasiči z Rumburku, státní i městští 
policisté.

Když hasiči po schodech vyběh-
li do poloviny panelového domu, 
vstupní dveře do bytu již byly 
rozpálené a bylo cítit, že opravdu 
hoří. Hasiči připravili vodní proud 
a po vypáčení dveří bylo jasné, že 
je zle. Celou chodbu a všechna 
patra rychle zaplnil štiplavý černý 
dým.

Hasiči v dýchacích přístrojích 
vnikli do bytu a v obývacím po-
koji našli příčinu. Hořící televize 
na stolku způsobila v bytě velké 
škody. Na místo požáru následně 
dorazil majitel bytu a jak uvedl, 
na televizi nechal vánoční vě-
nec se zapálenými svíčkami. Jed-
ná se tak o ten „vánoční požár“,  
před kterým vždy hasiči na Váno-
ce varují. 

Při zásahu došlo k lehkému 
zranění zasahujícího dobrovolné-
ho hasiče po pádu na schodech.
Předběžná škoda byla vyčíslena 
na 100 tisíc korun.

Požár kontejneru na elektro-
odpad

Hodinu před půlnocí 1. led-
na vyjela profesionální jednotka 
do Jarošovy ulice ve Varnsdorfu,  
z kontejneru na elektroodpad vy-
cházel černý dým a probleskova-
ly plamínky. Hasiči požár během 
chvíle zlikvidovali.

Výjezd do Dolního Podluží
Bylo pět minut po půlnoci  

v novém roce a varnsdorfská jed-
notka vyjížděla k prvnímu požáru 
v Ústeckém kraji. Zahořely túje  
v Dolním Podluží, přítomní ob-
čané všechno uhasili ještě před 

příjezdem cisterny. Hasiči tak jen 
zkontrolovali vnitřek plotu ter-
mokamerou, zasahovat ale nijak 
více nemuseli.

Požár odstaveného vozidla 
V odpoledních hodinách po-

sledního dne loňského roku bylo 
na tísňovou linku oznámeno, že  
u silnice číslo 9 nedaleko Bentele-
ru hoří osobní automobil.

Na místo vyjeli jak varnsdorfští 
profesionálové, tak dobrovolní 
hasiči z Rumburku. Když na místo 
dorazila první cisterna, automo-
bil byl již celý v plamenech a po-
žár pomalu přeskakoval na blízký 

lesní porost. Hasiči natáhli vodní 
proudy a automobil uhasili. I když 
se jednalo o vozidlo, které tam 
bylo již delší dobu odstavené, ha-
siči pro jistotu prohlédli okolní les, 
zda se tam někdo nenachází.

Nehoda v „esíčku“ na Studán-
ce

Na první svátek vánoční odpole-
dne vyjela profesionální jednotka 
na Studánku, kde u esíčka skončil 
osobní automobil na boku mimo 
vozovku. Hasiči provedli protipo-
žární opatření, vozidlo stabilizova-
li a zachycovali unikající provozní 
kapaliny.                         Hasiči Varnsdorf

Hasiči na Štědrý den museli zasahovat u požáru bytu v panelovém domě; foto miw.cz

Varnsdorf    Policisté dopadli 
před Vánoci dva pachatele, kteří 
měli na krku několik krádeží ve 
Varnsdorfu. 

Jen pár dnů po činu stačilo 
varnsdorfským policistům k do-
padení muže podezřelého z vlou-
pání do květinářství. Pětatřicetile-
tého lapku ale nezajímaly rostliny, 
nýbrž peníze a notebook, který 
našel uvnitř prodejny. Celková 

škoda byla vyčíslena na osm a půl 
tisíc korun, policisté muži sdělili 
podezření z přečinu krádeže, za 
který mu s ohledem na jeho trest-
ní minulost v případě uznání viny 
hrozí až tříleté vězení.

Vánoce strávil za mřížemi
Krádeže se nevyplatily devěta-

dvacetiletému muži, který nepla-
til za zboží v obchodech. Koncem 
listopadu ukradl v prodejně dro-

gerie ve Varnsdorfu kosmetiku  
v hodnotě přes tři tisíce korun,  
v prosinci zase odcizil ve varns- 
dorfském supermarketu sluchát-
ka a deodorant.

Policisté v minulosti třikrát od-
souzenému muži sdělili podezře-
ní z přečinu krádeže a ve lhůtě 
48 hodin ho předali soudci, kte-
rý lapku poslal na šest měsíců za 
mříže, kam byl eskortován rovnou 

ze soudní síně.
Vloupání do bytového domu
Varnsdorfští policisté pátrají po 

pachateli, který se ve večerních 
hodinách 31. prosince vloupal do 
bytového domu v ulici Střední.  
Z domu odcizil jízdní kolo Muddy 
Fox. Způsobená škoda na poško-
zených dveřích a odcizeném kole 
se pohybuje kolem 12 tisíc korun.

por. Bc. Daniel Vítek
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Poplatek za svoz odpadu se zvýšil o 120 korun; foto Tomáš Secký

Po osmi letech se zvýšil poplatek za komunální odpad

Poplatek ze psů zůstává stejný jako v loňském roce

Vodné a stočné 2022: Cena vody v Ústeckém kraji stoupla

Varnsdorf      Zastupitelé  
v minulém roce schválili obecně 
závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za obecní systém od-
padového hospodářství. Popla-
tek za svoz odpadu v roce 2022 
se tak po osmi letech zvýšil o 120 
korun na obyvatele.

Vydání nové vyhlášky, která 
začala platit od 1. ledna 2022, 
navazuje na změnu zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších před-
pisů, který je účinný od 1. ledna 
2021. Obecně závazná vyhláška 
zohledňuje oproti stávající úpra-
vě změnu zákona spočívající  
ve změně názvu poplatku, zpo-
platnění právnických osob jako 
vlastníků nemovitých věcí, úpravě 
osvobození od placení poplatku 
aj.

Důležitou změnou je výše po-
platku pro rok 2022, zde došlo  
k navýšení poplatku na 720 korun 
na osobu a rok. Důvodem navýše-
ní poplatku je narůstající finanční 

náročnost systému odpadového 
hospodářství. Zároveň se také 
mění výše úlevy pro osoby zapo-
jené do systému intenzivního tří-
dění komunálního odpadu na 120 
korun. Do systému intenzivního 
třídění se mohou občané přihlásit 
v kanceláři č. 7 na Odboru život-
ního prostředí v budově Městské-
ho úřadu Varnsdorf na nám. E. 
Beneše 470. Úleva je platná pro 
poplatníky, kteří se do systému 
zapojí do 31. prosince předcho-

zího kalendářního roku (např. při-
hlásím-li se do 31.12.2022 do sys-
tému intenzivního třídění, v roce 
2023 získám úlevu 120 korun). Při 
uplatnění úlevy zároveň dojde ke 
zmenšení nádoby na komunální 
odpad. Systém intenzivního tří-
dění by měl zajistit větší separaci 
a snížení komunálního odpadu 
ve městě. „To, jestli obyvatelé 
zapojení do systému skutečně  
třídí nad rámec zákonné povin-
nosti, budou kontrolovat pracov-

níci Odboru životního prostředí,“ 
řekl starosta města Roland So-
lloch.

Poplatek za svoz odpadu je 
splatný jednorázově, a to nejpoz-
ději do 31. května příslušného 
kalendářního roku. Pokud je po-
platek hrazen za více poplatníků, 
je nutné uhradit poplatek za kaž-
dého poplatníka na jeho variabil-
ní symbol samostatně. Pro získání 
variabilního symbolu se obraťte 
prostřednictvím e-mailu pavlina.
strelecka@varnsdorf.cz či telefo-
nicky 417 545 114 na referentku 
Ekonomického odboru Pavlínu 
Streleckou.

Poplatek lze uhradit více způ-
soby: Na pokladně Městského 
úřadu Varnsdorf v hotovosti nebo 
platební kartou, složenkou na č. 
ú. 35-921 388 329/0800 pod při-
děleným variabilním symbolem, 
bankovním převodem na č. ú. 35-
921 388 329/0800 pod přiděle-
ným variabilním symbolem.

Tomáš Secký

Varnsdorf       Pro majitele 
čtyřnohých miláčků zůstává výše 
poplatku ze psů stejná jako v mi-
nulém roce.

Poplatek je splatný do 31. břez-
na 2022. Poplatník je povinen 
podat správci poplatku ohlášení 
do 15 dnů od vzniku poplatko-

vé povinnosti. Ve stejné lhůtě se 
ohlašuje nárok na osvobození, 
existoval-li důvod osvobození  
v okamžiku vzniku poplatkové po-
vinnosti.

Sazba poplatku činí za kalen-
dářní rok za každého psa

a) Ze psa, chovaného v domě  

s nejvýše 3 byty – 200 Kč, 
b) ze psa, jehož držitelem je 

osoba starší 65 let – 200 Kč,
c) z jiného psa než uvedeného 

pod písm. a) nebo b) – 800 Kč.
Poplatek lze uhradit více způ-

soby: Na pokladně Městské-
ho úřadu Varnsdorf v hotovosti 

nebo platební kartou, složenkou 
č. ú. 19-921 388 329/0800 pod 
přiděleným variabilním sym-
bolem, bankovním převodem 
na č. ú. 19-921 388 329/0800  
pod přiděleným variabilním sym-
bolem.

Tomáš Secký

Severní Čechy     Po sérii zpráv 
o inflaci, skokovém růstu cen 
energií, stavebního materiálu, 
potravin a dalších komodit při-
cházejí severočeští vodohospo-
dáři s informací o cenách vodné-
ho a stočného na rok 2022, které 
zdaleka nedosahují indexu růstu 
zmíněných položek.

Obyvatelé Ústeckého a Libe-
reckého kraje tak za dodání 1000 
litrů pitné vody zaplatí 59,33 Kč a 
za odvedení a vyčištění stejného 
množství 53,12 Kč včetně DPH.

Samozřejmě ani obor vodáren-
ství nežije mimo ekonomickou 
realitu a jeho vstupy jsou stále 
nákladnější. „Do kalkulace cen 
vodného a stočného se počíta-
jí investice na obnovu a opravy 
vodárenské infrastruktury, které 
jsou do velké míry ovlivněny ce-
nami stavebních prací a materiá- 
lu. Index cen stavebních prací 
překročil v posledním období 7 
procent; ceny energií, materiálu 
k úpravě vody a pohonné hmo-
ty rostou dvouciferným procen-

tem. Sledujeme-li meziroční růst 
těchto položek, je navýšení cen  
o 7,3 % mnohem mírnější, než se 
dalo předpokládat. Je pravděpo-
dobné, že nedosáhne ani růstu 
inflace na konci tohoto roku,“ do-
dává mluvčí Severočeské vodá-

renské společnosti Mario Böhme.
Společnosti skupiny Severočes-

ká voda při výpočtu cen zohled-
ňují nejen zmíněné náklady, ale 
také sociální únosnost ceny, která 
se drží pod 2 % z čistých příjmů 
domácností v regionu. Mario Böhme

Cena vody pro rok 2022 za 1 m3

Voda pitná (vodné)

Voda odkanalizovaná (stočné)

Celková cena vody

Cena bez DPH

  53,94

  48,29

102,23

Cena s DPH

  59,33

  53,13

112,45
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COVID-19: Nemocnice Varnsdorf spustila PCR testování

Dotační program: Žádosti je možné podávat do ledna

Na podporu sportu jsou vyčleněny téměř dva miliony

Varnsdorf  Testovací místo  
v Nemocnici Varnsdorf nově 
nabízí také PCR testy, jejichž 
výsledky zpracuje laboratoř do 
druhého dne.

Testovací místo se nachází  
v areálu Nemocnice Varnsdorf 
(Karlova 2280) u zadního bez-
bariérového vchodu. PCR testy 
jsou prováděny pouze na základě 
elektronicky zadané žádanky od 
ošetřujícího lékaře nebo hygie-
nické služby. Testování na účet 
pojišťovny bez žádanky je možné 
pouze pro mladistvé a děti do 18 
let, občany po první dávce vakcíny 
nebo do 14 dnů od druhé dávky 
a občany s lékařem potvrzenou 
nemožností očkování, a to nejvý-
še pětkrát za měsíc. Občané s do-
končeným očkováním mohou test 
na účet zdravotního pojištění ab-
solvovat maximálně dvakrát mě-
síčně. Samoplátcům se testování 
neprovádí. PCR testování probíhá 
ve dnech pondělí, středa, pátek  
v čase od 8.00 do 9.00 hodin. 

Nemocnice i nadále nabízí 
možnost antigenního testování, 
a to ve dnech pondělí, středa, 
pátek od 10.00 do 11.00 hodin a 

v neděli od 9.00 do 12.00 hodin. 
Rezervace termínu na antigen-
ní testování probíhá na webové 
stránce Reservatic. Více informací 
o testování či očkování naleznete 
na webových stránkách Nemocni-
ce Varnsdorf www.nemvdf.cz.

PCR testování na koronavirus 
ve Varnsdorfu nabízí také MUDr. 
Josef Kořínek v ordinaci v ulici 

Karlova 714. Testy jsou prováděny 
pacientům se žádankou i pro sa-
moplátce. Cena standardního tes-
tu pro samoplátce je 853 korun. 
Na test se lze objednat formou 
rezervace na webu rezervace.
aeskulab.cz či telefonicky na tel. 
721 943 665 každý den od 7:00 do 
14:00 hodin. Testy budou pacien- 
tům provedeny i bez předchozí 

registrace. Testování probíhá ve 
dnech pondělí, úterý, středa, čtvr-
tek od 7.00 do 9.00 hodin, dále  
v pátek od 8.00 do 9.00 hodin,  
v sobotu od 6.30 do 8.30 hodin a  
v neděli od 7.00 do 9.00 hodin. Ko-
řínek zároveň nabízí také antigenní 
testy výtěrem z přední části nosu. 
Cena antigenního testu pro samo-
plátce je 200 korun.         Tomáš Secký

PCR testy nově nabízí Nemocnice Varnsdorf i doktor Kořínek; foto ilustrační

Varnsdorf     Půl druhého mi-
lionu korun je v letošním roce 
vyčleněno z městského rozpočtu 
na dotační program.

Město každoročně vyhlašu-
je program na projekty veřejně 
prospěšného charakteru formou 
výběrového dotačního řízení. Do-
tace může být poskytnuta až do 
výše 70 % z celkových uznatelných 

nákladů projektu. Je možno žádat 
30 000 korun na jeden projekt. 
Žadatel o dotaci nemusí mít sídlo 
ve městě Varnsdorf, podmínkou 
je, že akce či činnost musí v roce 
2022 probíhat na území města 
Varnsdorf.

Objem peněžních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu měs-
ta pro Dotační program města 

Varnsdorf pro rok 2022 činí jako 
v loňském roce 1 500 000 korun.
Dotační program včetně všech 
příloh je zveřejněn na www.varns- 
dorf.cz v záložce Město – Dotační 
programy.

Žadatelé o neinvestiční účelo-
vou dotaci mohou podat žádosti 
na předepsaném formuláři včet-
ně kopií povinných dokladů v za-

lepené obálce označené textem: 
„Dotační program města Varns- 
dorf pro rok 2022“ do 31. ledna 
2022 na podatelně Městského 
úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 
470 nebo poštou, přičemž roz-
hodným bude datum poštovního 
razítka. Termín odevzdání je zá-
vazný pro všechny žadatele.

Tomáš Secký

Varnsdorf       Zastupitelé  
v rámci letošního rozpočtu 
schválili téměř dva miliony ko-
run na podporu sportu ve Varns- 
dorfu.

Koncepce podpory sportu 
shrnuje formy a způsoby pod-

pory sportu, včetně podmínek, 
za jakých je možné přidělovat 
účelovou neinvestiční dotaci 
na sportovní aktivity. Dokument 
„Koncepce podpory sportu ve 
městě Varnsdorf“ včetně žádostí 
je k dispozici na webových strán-

kách města www.varnsdorf.cz  
v záložce Město – Dotační progra-
my. 

Uzávěrka k podání žádostí  
je stanovena na 15. února  
2022. Objem peněžních pro-
středků vyčleněných v rozpočtu 

města na koncepci podpory spor-
tu je 1 800 000 korun. S případ-
nými dotazy se žadatelé mohou  
obracet na Oddělení školství, 
kultury a tělovýchovy v budově 
úřadu na nám. E. Beneše 470.                    

Tomáš Secký
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V parku u městské knihovny proběhla náhradní výsadba 

Povodí Ohře začalo s další etapou oprav břehů Mandavy

Varnsdorf    Na území Varns- 
dorfu a Studánky došlo v období 
vegetačního klidu k pokácení více 
než dvacítky stromů. Důvodem 
byl jejich špatný zdravotní stav a 
vitalita. Náhradní výsadba za po-
kácené dřeviny proběhla v parku 
u městské knihovny na přelomu 
listopadu a prosince minulého 
roku.

Město v součinnosti s dendro-
logem nechalo během léta zkon-
trolovat desítky potencionálně 
rizikových stromů, u kterých moh-
lo dojít k vyvrácení nebo zlomu.  
U některých vzrostlých stromů se 
potvrdilo bezpečnostní riziko a 
musely být pokáceny.

Náhradní výsadba za pokáce-
né dřeviny proběhla na přelomu 
listopadu a prosince minulého 
roku v parku u městské knihovny 
známém jako Sprosťák. Na zákla-
dě vypracované studie zahradním 
architektem bylo prozatím vysáze-
no 38 kusů dřevin různých druhů 
s atraktivním květem v různé roční 
období, listem i plody. Jedná se 

například o javor stříbrný, ambroň 
západní, kaštavnovník setý, okras-
né jabloně a další. Na jaře letošní-
ho roku doplní park ještě další dva 
stromy a záhony s 40 keři.

„Park nabízí vzrostlé stromy, kte-
ré bude potřeba do budoucna ob-
novit. Proto je potřeba myslet do-
předu a zeleň doplnit zastoupením 
mladých dřevin, které park přiro-

zeně doplní,“ dodal starosta města 
Roland Solloch. Náhradní výsadbu 
provedla na základě výběrového 
řízení Jaroslava Křivohlavá za cenu 
280 tisíc bez DPH.              Tomáš Secký

Park u městské knihovny doplnilo téměř čtyřicet stromů různých druhů; foto Tomáš Secký

Povodí Ohře zahájilo další etapu rekonstrukce břehu Mandavy; foto Tomáš Secký

Varnsdorf     Povodí Ohře se 
koncem minulého roku pusti-
lo do další etapy opravy zdiva 
břehů Mandavy. Stavební práce 
by měly trvat do října příštího 
roku.
V roce 2010 se povodím Man-

davy a dalších řek v Ústeckém a 
Libereckém kraji prohnala tzv. 
Blesková povodeň. V tu dobu do-
sáhla hladina svého maxima na 
245 centimetrech, poté začala 
kulminovat. O rok později začalo 
Povodí Ohře s pravidelnou rekon-
strukcí zdiva břehů na Mandavě. 
Od té doby státní podnik obnovil 
přes čtyři a půl kilometrů opev-
nění břehů v celkové výši nákla-
dů téměř 260 milionů korun bez 
DPH.
Koncem minulého roku zača-

lo Povodí Ohře s další etapou 
rekonstrukce, tentokrát úseku  
od mostu v ulici Štefánikova po  

most v ulici Legií. Stavební  
práce by měly trvat do října 

příštího roku. Město v daných  
úsecích, je-li to potřeba, financu-

je a nechává osadit nová zábradlí. 
Tomáš Secký
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MŠ Poštovní oslavila 70 let od otevření, v rámci oslav 
děti navštívil August Liebisch s tkalcovským řemeslem

Budova s číslem popisným 747 ve Školní ulici stojí 200 let

(Dokončení ze str. 5)

Varnsdorf     Mateřská škola 
v Poštovní ulici oslavila v loň-
ském roce 70 let od otevření.  
V rámci oslav, které byly značně 
omezeny pandemií koronaviru, 
proběhlo několik společných 
projektů s dalšími mateřskými 
školami ve městě.

Ve spolupráci s Muzeem Varns- 
dorf byl vytvořen pilotní projekt 
Den s panem Liebischem, zamě-
řený na tkalcovské řemeslo a čás-
tečně i na historii budovy školy. 
Každý den si setkání s Augustem 
Liebischem, textilním továrníkem, 
který nechal vilu před 131 lety po-
stavit, užily děti z jedné mateřské 
školy. Jednalo se o MŠ T.G. Masa-
ryka, MŠ Národní a samozřejmě 
MŠ Poštovní.

V úvodu setkání probíhala dis-
kuse na téma muzeum. Poté 
přišel August Liebisch (Josef Ry-
bánský, ředitel muzea) a ukázal 
dětem obrázek své bývalé továr-
ny i fotografii vily v celé její býva-
lé kráse se sousoším na střeše a 
kovaným plotem. Jeho kolegyně, 
Renata Procházková, prostřednic-
tvím obrázků z pohádky o krtkovi, 
dětem představila výrobu plátna. 
Díky doneseným skutečným po-
můckám (trdlice, maketa kolovra-
tu, člunek, motovidlo) děti získaly 
reálnější představu o procesu 
zpracování lnu. 

Navazoval blok skutečného tka-
ní na rámu. Děti ve dvojicích či 
trojicích se střídaly v tkaní na dět-
ských ručních stavech. Výsledky 

tkaní byly kolegy z muzea rychle 
zpracovány, takže si malá utkaná 
prostírání každá školka odnesla  
s sebou.

Po krátké dramatizaci procesu 
výroby plátna byly dětem ukázá-
ny nádherné historické formy na 
potisk plátna, které se používaly 
ve zdejší rodinné továrně. Ukázky 
posloužily jako motivace k další 
rukodělné činnosti. Děti si na po-
lystyrenový tácek vyryly jedno-

duchý motiv, potřely barvou na 
textil a otiskly na plátěnou tašku.

Závěrem všem dětem a učitel-
kám přinesla „komorná“ rodiny 
Liebischů malé občerstvení a 
továrník August Liebisch rozdal 
výuční listy malým tkalcům a tka-
dlenám.

Cílem projektu bylo upevnit  
v dětech povědomí o historii mís-
ta, ve kterém žijí, zprostředkovat 
představy o náročnosti výroby 

látek v minulosti i současnosti, 
přivést je k pocitu zodpovědnos-
ti za své věci a úctě k práci jiných 
lidí. Zároveň zdokonalit manuální 
zručnost a sebevyjádřit se pro-
střednictvím netradiční výtvarné 
techniky.

Příjemné setkání dětí, pedago-
gů a pracovníků muzea bylo reali-
zováno za finanční podpory měs-
ta Varnsdorf a MAS Český sever.

                                                   Radka Malá

Děti strávily den s Augustem Liebischem a vyzkoušely si tkaní na stavech; foto MŠ Poštovní

Varnsdorf       V minulém roce 
uplynulo 200 let od doby, kdy 
byla postavena budova školy  
s číslem popisným 747 ve Školní 
ulici.

Jedná se o jednu z nejstarších 
dochovaných školních budov ve 
Varnsdorfu. Skutečnost dokládá 
i lichtenštejnský erb visící nad 
vchodem budovy z roku 1821, 
který VOŠ, SPŠ, SOŠ Varnsdorf ne-

chala opravit s finanční podporou 
města Varnsdorf. 

„K výročí jsme chtěli uspořádat 
vlastivědné dílny s přednáškou  
o školství pro žáky základních 
škol prezentovanou ředitelem 
muzea Josefem Rybánským.  
Vzhledem k epidemiologické 
situaci se ale projekt nemohl 
uskutečnit. Rozhodli jsme se 
proto, že připravené výrobky a 

perníčky dětem zašleme do škol. 
Josef Rybánský ještě připravil 
krásnou mluvenou prezentaci  
o školství ve Varnsdorfu, kte-
rou učitelky svým žákům pustily. 
Až půjdete kolem, nezapomeň-
te se podívat na zrestaurovaný  
erb nejstarší školní budovy ve 
Varnsdorfu,“ dodala Kateřina Ko-
vářová.

                                VOŠ, SPŠ, SOŠ Varnsdorf
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Benefiční koncert v Hosaně vynesl přes 20 tisíc...
Varnsdorf     Vánoční koncert 

v kavárně Hosana se již zařa-
dil mezi tradiční akce. Můžeme 
připomenout, že před rokem  
v době tvrdého lockdownu pro-
běhl tak trochu jiný „Vánoční 
koncert za sklem“, o němž jsme 
vás v Hlasu severu informovali. 
Zájemci ho tehdy mohli sledovat 
přes výlohu nebo on-line na Fa-
cebooku. 

V letošním roce se benefiční 
koncert uskutečnil v pátek 10. 
prosince v čase před 3. nedělí ad-
ventní. Veškerý výtěžek ze vstup-
ného byl rozdělen mezi projekty 
nadačního fondu Nehemia. Orga-
nizátoři tedy propojili charitativní 
akci s krásným adventním zážit-
kem.

Natěšení návštěvníci proudili 
před šestou hodinou večerní do 
sálu nad kavárnou Hosana, kde 
si užili večer ve společnosti dam 
z pěveckého uskupení Náhodou. 

Ty si připravily široký repertoár 
vánočních písní, které po prvních 
zazpívaných tónech navodily pra-
vou sváteční atmosféru a brzy se 
ke zpěvu přidali i samotní diváci. 
Nesměly chybět známé klasické 
i modernější vánoční koledy pod 
taktovkou Aleny Smetanové. Sbor 
doprovázel klavírista Michal Janiš 
a houslistka Nikol Neubauerová. 
Dámy z Náhodou si také připra-
vily pro přítomné diváky zábavný 
vánoční kvíz a správnou odpověď 
odměnily drobným dárečkem. 

Večerem provázel moderátor 
Daniel Novák, který postupně 
seznamoval návštěvníky s pro-
jekty nadačního fondu Nehemia. 
Během koncertu se mohli diváci 
sami rozhodnout, jaký projekt 
svým vstupným podpoří připnu-
tím své vstupenky na příslušné 
tablo projektu.

Jelikož byl koncert benefiční, 
všichni účinkující se vzdali svých 
honorářů ve prospěch sbírky. Po 
celou dobu akce mohli návštěv-
níci navštívit Misijní kavárnu, ve 

které se dobrovolníci postarali  
o občerstvení a obsluhu. Vybrané 
peníze opět podpoří již zmíněný 
nadační fond. Více informací mů-
žete získat na webových stránkách 
www.nehemia.cz.

„Celkem jsme vybrali 20 436 
korun, což je skvělý výsledek. Moc 
rádi bychom poděkovali všem 
varnsdorfským dobrovolníkům a 
účinkujícím, kteří se na akci po-
díleli. Dále patří velký dík spon-
zorům – Hosana Café, Tiskárna 
Trio Marek Dvořák, Apoštolská 
církev Varnsdorf a prodejna DA-
TART Varnsdorf. V neposlední řadě 
samozřejmě děkujeme všem ná-
vštěvníkům, bez kterých by se kon-
cert nemohl uskutečnit,“ dodal za 
organizační tým Vladimír Svobo-
da. Dále prozradil, že v letošním 
roce chystají mnoho dalších akcí, 
o kterých vás budeme později in-
formovat.

                                                  Barbora Hájková
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VZPOMÍNKA

Dne 25. prosince by 
oslavil 70. naroze-
niny pan Jaroslav 
Levinský. S láskou 
vzpomíná manželka 
Jana, dcera s rodi-

nou, syn s rodinou a ostatní příbuzní.

Obyvatelka domu č.p. 2740 v Křižíko-
vě ulici velice děkuje hasičům za lid-
ský přístup a profesionální zásah při 
odstraňování požáru na Štědrý den.

Dne 8. ledna osla-
vila krásné 100. na-
rozeniny paní Marie 
Jarolímková. Hodně 
zdraví a štěstí do 
dalších let přeje ro-

dina Beytlerova a vnučka Marta.

15. – 16. 1. 2022  
MUDr. Charvát Pavel 
J. Š. Baara 692/26, Děčín V 
412 507 588 

22. – 23. 1. 2022   
MUDr. Plyushchakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín I 
Tel. 732 329 007

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

SBĚRNÝ DVŮR TS

PO  - PÁ 7.00 - 16.00 hod.
          SO 7.00 - 11:00 hod.

Na Špičáku se opět oslavoval 
příchod Nového roku

Sportovní hala bude hostit 
soutěž v halové akrobacii

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hodinový manžel a zámeč-
nictví. Tel. 607 716 983,  
e-mail: josef.knourek@post.
cz. Opravy vodo, elektro, prá-
ce se dřevem, montáž a opra-
vy nábytku, drobné zednické 
práce, ořez stromů a keřů.

Prosím nálezce dioptrických 
brýlí, zapomenutých u pře-
pážky č. 6 na poště Varnsdorf, 
aby mi je vrátil. Jsou pro mě 
důležité. Nabízím odměnu. 
Tel.: 602 698 130

Vydání
(čtvrtek)

Úmrtí v prosinci

Karin Bulínová    77 let
Karel Navrátil    70 let
Jan Dobeš    75 let
Miroslav Vintr    83 let
Augusta Ouředníková    89 let
Pavel Greňo    71 let
Miloslava Havlasová    79 let
Alena Sýkorová    87 let
Alena Rychetníková    93 let
Pavla Kolenová    74 let
Josef Nešták    69 let
Vasil Prokopič    74 let

ÚMRTÍ

Svoz vánočních stromků 

po trase pytlového tříděného 
odpadu včetně sídlišť 

ve Varnsdorfu a na Studánce.

Termín svozů: 

18.01.2022, 25.01.2022, 
01.02.2022

Zbyly nám na Tebe 
již jen vzpomínky a 
v srdci hluboký žal. 
Dne 8. ledna tomu 
bylo již dlouhých 7 
let, co nás opustil 

náš milovaný Jan Kříž. Věnujte mu, 
prosím, s námi tichou vzpomínku.  
Zarmoucená rodina.

Před deseti lety, dne 
14. ledna 2012, nás 
navždy opustila paní 
Libuše Šimková. 
Vzpomínají syn s ro-
dinou a přítel Josef.

Dne 14. ledna uply-
ne 25 let, co nás na-
vždy opustil tatínek, 
dědeček Norbert 
Heidler. Stále vzpo-
mínají dcera Věra a 

syn Norbert s rodinami.

Varnsdorf      Po roce, kdy 
vzhledem k hygienickým opatře-
ním, ale také k velké nemocnos-
ti, proběhly oslavy Nového roku 
ve velmi komorním duchu, využi-
la country parta varnsdorfských 
nadšenců z Marušky mimořádně 
teplého počasí a sešla se v místě 
bývalé výletní restaurace na Špi-
čáku.

Klasický přípitek šampaňského 
s jahodami byl letos určen nejen 

k oslavám Nového roku, ale také 
k uctění památky majitele restau-
race Maruška, který nás nedávno 
opustil.

Příležitost k vyvětrání a vyhlád-
nutí využili nejen pěší výletníci, 
ale také cyklisté. A jako obvykle 
to nebyl jenom Špičák, ale i další 
vrcholy Lužických hor nebo ob-
líbená hospůdka na jedlovském 
nádraží.

                                                Jiří Sucharda

Tradiční novoroční výšlap na Špičák; foto Jiří Sucharda

Varnsdorf  Sportovní hala  
v Západní ulici bude v sobotu  
15. ledna od 8.30 hodin hostit 
Varnsdorfskou Halovku – soutěž 
v halové akrobacii.

LMK Varnsdorf pořádá halovou 
soutěž v kategoriích RCEA, F3P

-AA, FP-AP, PYLONY a AIR RACE.
„Zveme všechny příznivce přesné 
akrobacie, aeromuzikálu a free- 
style létání v sobotu 15. ledna 
2022 od 8.30 hodin do sportovní 
haly,“ zve diváky Jindřich Štrubín-
ský z LMK Varnsdorf.             Redakce

KRUH PŘÁTEL MUZEA VARNSDORF

Úterý 18. ledna v 17.00 hod. v Městské knihovně Varnsdorf
FOTOROK 2022
Vyhodnocení celostátní fotografické soutěže pořádané Fotoklu-
bem KPMV a vernisáž výstavy vybraných soutěžních prací. Výstava 
v prostorách knihovny potrvá do 19. března.
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Doktor Nácovský: Díky Varnsdorfu mě začal fotbal bavit

Hokejisté lídrovi vzdorovali, na překvapení nakonec nedosáhli

Silvestrovský běh 2021 zažil ve Varnsdorfu svůj 57. ročník

Varnsdorf  U fotbalového 
Varnsdorfu je od roku 1983. 
Alespoň tak to sám odhaduje. 
U klubu z výběžku tak za chvil-
ku bude kroutit čtyřicátou se-
zonu. MUDr. Martin Nácovský 
vzpomíná, jak se fotbalový celek  
z výběžku posunul z divize do 
druhé nejvyšší soutěže. Mluví  
o nejtěžších zraněních, spolu-
práci s doktorskými kapacitami, 
ale také o tom, jak ho fotbal po-
stupně pohltil. 

Pojďme se vrátit k době, kdy 
jste začal spolupracovat s fot-
balovým klubem ve Varnsdorfu. 
Kdy to bylo?

Jestli si dobře vzpomínám, tak 
to bylo v roce 1983. Tehdy mě  
k fotbalu přivedl inženýr Sucho-
mel, který Varnsdorf trénoval. 
Nějak jsme se sešli, povídali si a 
domluvili se. Nikdy jsem se o fot-
bal nezajímal, nikdy ho nehrál. 
Víte, já jsem ortoped a pracovat  
ve sportu mi přišlo zajímavé. 
Takže jsem začal. Teď jsem tady 
hlavně kvůli panu Gabrielovi, což 
je stěžejní člověk pro celý klub.  
A taky můj kamarád.

Takže za chvilku si odkroutíte 
40 let ve funkci fotbalového lé-
kaře. Hodně věcí se za tu dobu 

změnilo, viďte?
Samozřejmě hodně pokročila 

medicína. Máme možnost spo-
lupracovat se sportovním dokto-
rem Neckářem z Ústí nad Labem. 
Když něco potřebujeme, vždy nám 
poradí. Pak se také obracíme na 
dalšího specialistu. Jde o Petra 
Nováka, varnsdorfského doktora, 
který působí na klinice CLPA dok-
tora Váchala.

Varnsdorf disponuje hodně 
mladým kádrem. Je to pro vás, 
jako lékaře, výhoda?

Samozřejmě jsou mladší klu-
ci proti těm starším relativně 
odolnější. Na druhou stranu, ti 
starší kluci už si něčím prošli a 
umí se zraněními pracovat. Když 
to řeknu jednoduše, tak vás ti 
starší tolik neotravují (směje se). 
Mladí kluci jsou méně opatrní, 
méně šikovní. Když to ale shrnu,  
jsem radši, že pracuji s mladý-
mi kluky. Taky se změnilo to, že  
každý z nich už má svého  
manažera. To taky hodně věcí 
mění.

Jak často jste  v kontaktu s hrá-
či nebo trenérem?

Spolupracuji s výborným klubo-
vým masérem. Je na něj spoleh-
nutí, je s týmem každý den. Já se 

objevím na tréninku dvakrát, ma-
ximálně třikrát týdně. Co se týče 
zápasů, tak kdysi jsem byl příto-
men pouze na domácí zápasy.  
Teď jezdím i na ty venkovní. Pra-
videlně chodím na předzápasový 
trénink.

Když se nějaký hráč zraní, kon-
zultujete všechno s trenérem 
Pavlem Drskem?

Obvykle hráči chodí za masé-
rem a ten za trenérem. V 90 pro-
centech to pak řeším já. Řekneme 
si, jak to vypadá a jestli daný hráč 
může hrát.

V podzimní části druhé ligy, 
která nedávno skončila, jste ale 
zase tak moc práce neměl, ne-
mám pravdu?

Máte, moc toho nebylo. Vašek 
Penc se zranil v Příbrami, kde si 
utrhl vaz. Je po operaci. Vše jsem 
řešil a sledoval, jak se to vyvíjí. 
Jiné zásadní zranění jsme naštěstí 
řešit nemuseli.

Vzpomenete na nějaké hráče, 
kteří dlouho laborovali s určitým 
zraněním?

Matěj Kotiš dlouho bojoval  
s achillovkami. Šel na operaci, 
ale nakonec prakticky skončil  
s fotbalem. Smůlu měl Honza 
Filip. Talentovaný hráč, který si  

v mladém věku poranil koleno, 
konkrétně chrupavku. Nakonec 
mu tohle zranění nedovolilo hrát 
na vysoké úrovni. Zažil si s tím 
hodně trápení. Taky ale vzpomí-
nám na fotbalistu, se kterým jsem 
měl nejméně práce.

A kdo to byl?
Jirka Schubert, neskutečný hráč, 

odolný chlap. V zápasech toho 
schytal opravdu hodně, ale vždy 
se z toho lehce dostal, nikdy si ne-
postěžoval. Musím taky vyzdvih-
nout brankáře, ti jsou taky hodně 
odolní (směje se).

Ve Varnsdorfu je řada hráčů na 
hostování. Jak to funguje tady?

Stává se, že hráči, kteří tady 
hostují, řeší zranění s lékařem 
mateřského klubu. Ale záleží  
to na jednotlivcích a vzájemné do-
hodě.

Na začátku jsme se bavili, že 
jste při příchodu do Varnsdorfu 
fotbal moc nesledoval. Teď je to 
jiné, viďte?

Během roku vám to vezme hod-
ně víkendů. Já jsem si na to zvykl a 
baví mě to. Trochu to samozřejmě 
zasahuje do osobního života. Ale 
já fotbal nechci opustit, mám po-
řád chuť.

                                                        Redakce

Varnsdorf      Rok 2021 zakon-
čili hokejisté Varnsdorfu několika 
nezdary. Po debaklu na půdě libe-
reckého Slavoje přivítali Vikingo-
vé na domácím ledě první Turnov. 

Čekal se jasný zápas a dominan-
ce lídra tabulky. Tým, který vede 
Radek Hron, ale neprodal svou 
kůži lacino. Do utkání vstoupil 
Varnsdorf skvěle, brzy ho poslal do 
vedení Jakub Damnitz. Domácích 

bylo rázem plné kluziště, ovšem 
hosté do konce třetiny vyrovnali, 
když Kotyza bleskově využil přesi-
lovku. 

Druhou třetinu začali hosté ná-
porem a šli do dvoubrankového 
trháku. Domácí to ale nevzdávali. 
Jaroslav Matějka dokázal snížit na 
2:3, Martin Žďánský dokonce vy-
rovnal. Vikingové pak promarnili 
dvojnásobnou přesilovku. Turnov 

oslabení ubránil, navíc díky Von-
dráčkovi šel opět do vedení o dva 
góly. 

Poslední perioda byla v závě-
ru hodně divoká. Turnov šel opět 
do dvougólového vedení, v čase 
54.16 ještě dostal Varnsdorf na 
dostřel svou druhou trefou Žďán-
ský. Konec utkání byl ve znamení 
častého vylučování a řečnění. Tři-
náct vteřin před koncem rozhodl 

Knap, který se trefil do prázdné 
branky a uzavřel skóre na 6:4  
z pohledu Turnova.

Varnsdorfští hokejisté prohráli 
desátý zápas v řadě a jsou se šesti 
body na poslední místě. V neděli 9. 
ledna hrál Varnsdorf derby s Čes-
kou Lípou (9:1), 14. ledna se před-
stavil v Lomnici. Doma bude hrát 
16. ledna od 9 hodin proti Frýdlan-
tu.                                                Redakce

Varnsdorf         I na konci loňské-
ho roku byla ve Varnsdorfu větší 
kumulace běžců, než je obvyklé. 
Poslední týden před Silvestrem 
se běhal „virtuální Silvestrák“. 

Akci, ve spolupráci s městem, 
připravil Běžecký kroužek Varns- 
dorf a vyhrát mohl kdokoliv  

z účastníků nezávisle na výkonu.
Vítězové se totiž losovali ze všech 
104 zúčastněných běžců. Ale stej-
ně, i když o vítězích nerozhodo-
val dosažený čas na trati, to tak  
v mnohých případech vypadalo 
a výsledky jsou skvělé. Ten, kdo 
se ve varnsdorfských ulicích před 

koncem roku pohyboval, jistě zvý-
šenou frekvenci běžců postřehl, 
a tedy i zápal, s kterým se na trať 
vydávali.

A pomyslné stupně vítězů? Nej-
rychlejší ženy: Veronika Roudnic-
ká (Varnsdorf, čas 21:18), Kristýna 
Forejtová (Varnsdorf, čas 21:50), 

Adéla Veselková (SAK Rumburk, 
čas 21:55). Nejrychlejší muži: 
Karel Valenta (BK Varnsdorf, čas 
18:41), Arnošt Haufert (Taneční 
škola STYL manželů Josefových, 
čas 19:36), Michal Krym (Rum-
burk, čas 20:37).        

                                           Karel Valenta
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Fotbalisté zahájili přípravu! Kádr je zatím bez velkých změn

Sálovkáři Varnsdorfu na konci roku rozhodně nestrádali

Varnsdorf zahájil zimní přípravu bez větších změn; foto Tomáš Secký
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Varnsdorf  Krajské soutěže 
v sálové kopané jsou v plném 
proudu. Tým Futsal Varnsdorf 
zatím čeří vody obou soutěží vel-
mi dobře. 

Extraliga Ústeckého kraje má 
jasného vládce. Varnsdorfští hrá-
či jsou po 4. kole na čele tabulky 
s luxusním náskokem šestnácti 
bodů. Jedinou kaňkou posledního 
turnaje je fakt, že Varnsdorf popr-
vé ztratil body. Na domácí půdě 
chtěl varnsdorfský lídr potěšit své 
fanoušky. „Jak už se stává tradicí, 
opět nedorazily dva týmy – Bělá 
a Želenice,“ kroutil hlavou Marcel 
Mikolášek, vedoucí týmu. 

První ztráta v sezoně přišla  
s Bumikem Děčín, které urvalo 
bod za remízu 1:1. „Soupeř hrál 
agresivně a vůbec nás nepouštěl 

k naší kombinační hře,“ připus-
til Mikolášek. Ve druhém zápase 
sehrál Varnsdorf derby s Vilé-
movem. „Posílený soupeř hrál 
pěknou sálovku, ale o výhře 2:1  
rozhodla naše zkušenost. V po-
sledním zápase jsme pak jasně 
přehráli děčínské Turbo 10:3,“ li-
boval si. 

A právě na Turbo Děčín má 
Varnsdorf šestnáctibodový nás-
kok. „Střelcem tohoto kola se stal 
náš Miloslav Kučera, který zatížil 
soupeřova konta šesti góly. Násle-
dující kolo se odehraje 15. ledna  
v Libouchci. Taky bych chtěl všech-
ny pozvat na finále Národního 
poháru v sálové kopané, které 
se odehraje 5. února od 9 hodin  
v naší sportovní hale. O týden poz-
ději, konkrétně 13. února, se ode-

hraje na domácí palubovce další 
kolo Extraligy. Zveme všechny fa-
noušky,“ dodal Mikolášek. 

Dařilo se i varnsdorfské staré 
gardě, která se v rámci 4. kola 
Benešovské stavebniny Veteráns 
ligy Ústeckého kraje vydala do 
Libouchce. „Na tento důležitý 
turnaj odjelo sedm statečných. 
To nás navíc čekaly týmy z čela 
tabulky, tedy druhá Bělá a třetí  
Proboštov. Třetí zápas proti Ludví-
kovicím byl kontumován v náš 
prospěch,“ řekl hrající vedoucí Mi-
kolášek. 

„Nejprve jsme narazili na Te-
nis Proboštov. I když jsme dikto-
vali tempo hry, tak jsme dvakrát 
prohrávali, ale nakonec štěstěna 
stála při nás, když rozhodující gól 
vstřelil Mirek Dostál vteřinu před 

koncem a zajistil výhru 3:2. Ve 
druhém zápase nás čekala Bělá 
Děčín. Té jsme ukázali, jak se hra-
je ze zabezpečené obrany, a proto 
jsme první poločas vyhráli 3:0. Do 
druhého poločasu vstoupil lépe 
soupeř a rychle snížil na 3:2. Ale 
skvělá naše hra za potlesku tribun 
přinesla vítězství 5:2. Ukázalo se, 
že přínos „mladých“- Tomáše Jä-
gra a Mirka Dostála - stál za to. 
V tomto kole se stal náš Vašek 
Fišer střelcem kola, když soupe-
řovo konto zatížil pěti góly. Nyní 
ztrácíme pouhé dva body na dru-
hé postupové místo, zatím nám  
patří čtvrtá příčka. Další kolo se 
odehrálo 8. ledna v Libouchci, kde 
nás čekal lídr soutěže,“ dodal Mi-
kolášek. 

                                                            Redakce

Varnsdorf     Na umělé trávě 
hned vedle hlavní hrací plochy 
na stadionu v Kotlině se k prv-
nímu tréninku v roce 2022 sešli 
fotbalisté druholigového Varns- 
dorfu. 

Na prahu zimní přípravy je vedl 
hlavní trenér Pavel Drsek, jeho 
asistent Petr Papoušek a trenér 
brankářů Radek Porcal. Varns- 
dorfský kádr je zatím bez vel-
kých rošád, zatím se představily 
dvě nové tváře. „Odešel akorát 
David Breda, který se potýkal se 
zraněnými a vrátil se zpátky do 
Jablonce, kde bude hrát za míst-
ní rezervu. Jinak o nikoho z pod-
zimního kádru nebyl zájem. Chy-
běli Pajkrt s Kocourkem. V jejich 
rodinách se potvrdil covid, takže 
museli oba na testy. Na zkoušku 
je tady Marek Bína z Liberce a 
Matěj Radosta z Teplic. Ještě tady 
měl být Honza Šulc z Liberce, ale 
ten má podezření na covid, tak-
že musel taky na testy,“ prozradil 
Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu. Ten 
na tréninku také postrádal indic-
kého fotbalistu Abneeta Bhartiho. 

„Abych pravdu řekl, sám nevím, 
zda dorazí. Je u něj otazník,“ po-
dotkl. 

Tým, který v první polovině 
soutěže posbíral 25 bodů, tak zů-
stává defacto pohromadě. „To je 
pro trenéra vždy dobrá zpráva. 
Kluci, kteří dorazili na zkoušku, by 
měli zvýšit konkurenci na daných 
postech. Samozřejmě bychom si 
představovali posílení i na dalších 
postech. Uvidíme, co se ještě po-

vede,“ pokrčil rameny. 
V rámci zimní přípravy by měl 

Varnsdorf sehrát deset příprav-
ných zápasů. První odehrál v so-
botu 8. ledna v rámci zimní Ti-
psport ligy proti Teplicím. Utkání 
skončilo 0:2 z pohledu Varnsdor-
fu.

„Chceme zlepšit to, co jsme 
praktikovali. To znamená roze-
hru a rychlý přechod do útoku. 
Uvidíme, jak se nám to bude da-

řit proti ligovým celkům. Máme  
tam ale také celky ze třetí ligy  
nebo divize. Tam budeme hrát       
určitě do plné obrany,“ má jasno 
Drsek.

Na domácí půdě by měl Varns- 
dorf hrát hned třikrát – 29. ledna 
od 11 hodin proti FK Teplice B,  
12. února od 11 hodin proti FK 
Přepeře a 19. února od 10.15 pro-
ti FC Slovan Liberec B.

V jarní části by se Varnsdorf rád 
držel v horní polovině tabulky. 
„My jsme byli spokojení s tím, že 
jsme podzim zakončili výhrou na 
Žižkově. To nám dodalo přeci jen 
větší klid. Navíc tým předvedl vel-
mi dobrý výkon. Na jaře bychom 
rádi dál sbírali body a hráli sluš-
ný fotbal. Los máme těžký. Jede-
me na Spartu, hostíme Příbram,  
ve 4. kole máme Brno.  
Ale los byl těžký i na podzim a ten 
srpen jsme zvládli velmi dobře,“ 
zdůraznil. 

Jarní část by měl Varnsdorf za-
hájit 6. března od 10.30 na půdě 
Sparty Praha B.

Redakce


