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Soutěž o nejkrásnější zahradu
Zúčastnit se mohou všichni obyvatelé Varnsdorfu. 
Stačí pořídit fotografii na jedno z daných témat: 
zahrada, předzahrádka a balkon.
Do soutěže mohou být přijaty fotografie pořízené ve Varns-
dorfu a na Studánce. 
Každý autor se může zúčastnit maximálně se 4 snímky. 
Fotografie (min. 300 dpi, JPG min. 13x18 cm) zasílejte na 
e-mail varnsdorf@varnsdorf.cz nebo doručte osobně na sekre-
tariát MěÚ na CD či DVD v obálce označené slovem „soutěž“. 
Ke každému snímku je nutné uvést jméno autora, datum 
a místo pořízení fotografie. Vítaný je i krátký text. Účast-
ník soutěže dále vyplní následující údaje: jméno, adresu 
trvalého bydliště, e-mail a telefonní kontakt. 
Vítězné snímky vybere porota a na jejich autory čeká odmě-
na. Uzávěrka soutěže bude v pondělí 31. srpna ve 12 hodin. 
Více informací najdete na městském webu.

První den prázdnin s pořádnou 
porcí sluníčka se rozhodla řada 
občanů využít ke koupání a 
opalování u rekreačního ryb-
níku Mašíňák. Rodiče s dětmi 
na pláž si však kolem poledne 
všimli, že u protějšího stavidla 
prořídla skupinka hrajících si 
dětí a ti, co zůstali, zmateně 
pobíhali po břehu. V tu chvíli už 
dvě maminky a jeden tatínek 
běželi k výpusti v tušení nej-
horšího. Jeden z chlapců jim 
vysvětloval, že jejich bratranec 
skočil do vody, a protože neuměl 
plavat, po chvíli zmizel pod hla-
dinou. Naneštěstí v místech, kde 
je rybník nejhlubší. Muž z trojice 
rodičů nezaváhal, skočil do vody 
v místě, kde chlapci ukazovali a 
na první potopení se mu poda-
řilo utonulého najít, zachytit a 
vytáhnout na břeh!

Vzhledem k tomu, že cca 
14letý chlapec v té době již ne-
jevil známky života, společně 
s jednou z maminek se ihned 
pustili do umělého dýchání a 
nepřímé masáže srdce. Druhá 
z maminek mezitím komuniko-
vala s operačním střediskem 
záchranky a naváděla na místo 
jak vozidlo, tak i vrtulník rychlé 
záchranné služby. Ostatní 
rodiče a přihlížející se mezitím 

Jen díky rychlé pomoci nezačaly prázdniny tragicky Mobilní aplikace 
Tady žiju je plně funkční

Jak jsme avizovali již dříve, v souvislosti s tvorbou Programu roz-
voje města Varnsdorf, mohou se občané našeho města vyjadřovat 
k veřejným prostranstvím pomocí zcela nové mobilní aplikace Tady 
žiju! Tuto aplikaci si může každý majitel 
chytrého telefonu či tabletu stáhnout do 
svého přístroje a hodnotit pak jednotlivá 
místa ve městě.

Aplikace umožňuje k danému místu při-
řadit komentář a také fotografii. Výsledek 
se poté objeví propojený s mapou města. 
Budeme tak mít jedinečnou možnost vyjá-
dřit se ke vzhledu města, jeho problematickým místům a případně 
i napsat jakýkoliv návrh na zlepšení dosavadního stavu. 

Aplikaci vyvinula společnost Scientica, s. r. o. společně s Ka-
tedrou aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK a Katedrou 
sociální geografie a regionálního rozvoje UK a Varnsdorf byl vybrán 
jako jedno z pilotních míst k jejímu „rozjezdu“. 

Stáhnout aplikaci je možno z tohoto zdroje https://goo.gl/
MLxKoC nebo pomocí qr kódu.                      Martin Musílek

vzorně starali o děti zachránců, 
čímž jim poskytli čas a klid na 
oživování.

To už však oběma zachrán-
cům pomalu docházely síly (muž 
byl po nedávné zlomenině ruky), 
a tak požádali dva asi 18leté 
chlapce, kteří šli kolem, o vystří-
dání a pomoc. Jaký byl jejich šok, 
když oba oslovení pouze pokrčili 
rameny a rychle odkráčeli pryč. 
Vystřídali se tak mezi sebou 
pouze zmiňovaní zachránci a 
do oživování se později zapojili 
i pracovníci technických služeb, 
kteří na pláž přijeli. Zájem, sna-
ha, nasazení a hrdinství naštěstí 
přineslo ovoce. A tak než přiletěl 
vrtulník, dorazila záchranka a na 
pomoc přispěli i strážníci městské 
policie. Chlapec díky rychlé pomo-
ci dýchal a začal být stabilizovaný. 
Následoval transport do vrtulníku 
na pláž a odlet do nemocnice.

Teprve v této chvíli spadlo ze 
všech přítomných napětí a téměř 
se jim podlomila kolena. Více jak 
desetiminutová resuscitace byla 
úspěšná a jim se vryl do paměti 
nezapomenutelný zážitek. S ta-
kovou náplní volného dne určitě 
nepočítali, ale s pocitem zachrá-
něného lidského života dostal 
jejich i ten jiný a lepší rozměr!

Co napsat závěrem. Slova 
chvály, díků a obdivu jsou natolik 
samozřejmá, že nemá cenu o nich 
psát. Všichni zachránci budou 
pozváni ke starostovi města, kde 
budou oceněni. Spíše bychom se 
ale měli zamyslet nad těmi dvěma 
mladými, zdravými a silnými lidmi, 
kteří ačkoliv mohli, tak z nepocho-
pitelných příčin odmítli poskytnout 
první pomoc. Nechci moralizovat 
a opakovaně psát, že se dopus-
tili trestného činu neposkytnutí 
první pomoci s trestní sazbou až 
jednoho roku. Spíše bych jim rád 
popřál, aby se nikdy nedostali do 
situace, kdy oni sami nebo jejich 
blízcí budou potřebovat první 
pomoc. Mohlo by se totiž stát, 
že kolemjdoucí také jen pokrčí 
rameny a půjdou si dál po svých. 
A to nepřeju opravdu nikomu!

Jiří Sucharda
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU 

• Ztracená holčička skončila v náruči rodičů
„U jednoho z paneláků na ulici Edisonova se nachází 

oznamovatelka, která má u sebe holčičku, která se s největší 
pravděpodobností ztratila.“ Toto telefonické oznámení přijal 
dozorčí městské policie, jenž na udané místo ihned vyslal 
hlídku strážníků. Ti zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě, 
a proto neprodleně vyrozuměli dosahovou sociální pracovnici 
městského úřadu. Ta společně se svou kolegyní provedla další 
nutné kroky. Díky jejich osobní a místní znalosti netrvalo dlouho 
a dívenka skončila v náruči svých rodičů. 

• Záchrana lidských životů
Strážníci městské policie svými zásahy opět přispěli 

k ochraně zdraví a záchraně dalších spoluobčanů, kteří byli 
bezprostředně ohroženi na životě. Po telefonické aktivaci 
dispečinkem zdravotnické záchranné služby a oznámeních 
od občanů města jim pokaždé začíná boj o každou minutu, 
kdy je potřebné u postižené osoby zahájit co nejvčasnější 
poskytování první pomoci. V ulici Poštovní se jednalo o ženu 
s podezřením na epileptický záchvat, v ulici Křižíkova o ženu 
v bezvědomí se zástavou srdce, v ulici Husova o muže v bez-
vědomí se zástavou dechu a v ulici Legií o silně podnapilého 
muže s bolestí na hrudníku. Ke slovu tak opět kromě jiného 
přišla i resuscitace a přiložení defibrilátoru. Další neodkladnou 
profesionální péči a převoz do nemocnice pak zajistili přivolaní 
zdravotníci a lékař RZS. 

• Nerespektovali vyhlášku města
V uplynulém období řešily hlídky městské policie hned několik 

přestupků, a to v souvislosti s porušením obecně závazné vy-
hlášky města, kterou se mimo jiného stanoví i zákaz konzumace 
alkoholu na veřejném prostranství. V jednom z posledních přípa-
dů se jednalo o čtveřici mužů, která před panelovým domem na 
ulici Žitavská popíjela pivo. Strážníci ve spolupráci s psovodem 
a s hlídkou policie ČR toto protiprávní jednání zadokumentovali 
a předali k projednání správnímu orgánu.

• Dobývala se do domu
V ulici Legií prověřovala hlídka městské policie telefonické 

oznámení týkající se muže a ženy, kteří zde měli v brzkých 
ranních hodinách bušit na vstupní dveře do panelového domu. 
Po příjezdu zde strážníci nalezli ležící devatenáctiletou ženu 
z Varnsdorfu, která s hlídkou nekomunikovala a jevila známky 
intoxikace návykovými látkami. Strážníci jí poskytli první pomoc 
a následně ji převzali zdravotníci RZS. 

• Krádež v marketu
Zastávku u pokladny a řádné zaplacení zboží vynechala při 

svém nakupování v marketu Albert na ulici Národní osmatřice-
tiletá žena z Varnsdorfu. Z tohoto důvodu ji pracovníci ostrahy 
zadrželi a přivolali hlídku strážníků městské policie. Ti požádali 
o součinnost policisty z obvodního oddělení PČR Varnsdorf, kte-
ří přispěli k řádnému objasnění popisovaného skutku. Žena tak 
bude mít co vysvětlovat u příslušného správního orgánu, kam 
byl případ strážníky předán.       Martin Špička, velitel strážníků

Přinášíme další dva pří-
spěvky do diskuze o možnosti 
zřízení rychlé záchranné služby 
v našem městě. Připomeňme, 
že debatu rozpoutala petice 
adresovaná městu a krajskému 
úřadu. Ústecký kraj, který je 
zřizovatelem záchranné služby, 
zatím o jejím rozšíření neuvažu-
je. Argumentuje především tím, 
že se dojezdové časy v naprosté 
většině případů vejdou do záko-
nem dané 20minutové lhůty. 
Své další vyjádření nám poslal 
signatář petice Pavel Vodička. 
Mezitím se také odehrálo jedná-
ní mezi zástupci města a kraje, 
o kterém informujeme níže.

Z reakce krajské záchranky 
zveřejněné v Hlasu severu je 
patrné, že v rámci petice bylo 
navrženo přesunutí stanoviště 
ZZS z Rumburka do Varnsdor-
fu. Toto jsme nikdy nenavrhovali! 
Naší snahou je vybudování posi-
lového stanoviště ve Varnsdorfu, 
které by pomohlo stávajícímu 
stanovišti v Rumburku v ur-

gentních zdravotních případech 
obyvatelům Varnsdorfu a okolí. 

Řešením situace v jižní lokalitě 
Šluknovského výběžku, toho času 
závislé na pomoci ze stanoviště 
ZZS v Rumburku, je zavedení se-
tkávacího systému posádek ZZS 
Rendez-Vous (RV) na stanovišti v 
Rumburku. Tento systém úspěšně 
funguje ve většině krajů ČR.

Pokud by byl systém aplikován 
na tomto stanovišti rozdělením 
3členné lékařské posádky RLP na 
posádku 2člennou RV lékař+řidič 
a 2člennou RZP řidič+záchranář, 
obnášelo by to zejména inves-
tici na zajištění řidičů pro nově 
vzniklou posádku, ve které by 
sloužili záchranáři ze stávajících 
posádek RLP, působících v ne-
přetržitém provozu v Rumburku.

Provoz stanoviště Rychlé 
zdravotnické pomoci ročně ob-
náší výdaj cca 5 milionů korun. 
V případě, že by Město Varnsdorf 
zajistilo bezplatný nájem pro po-
sádku ZZS v místní nemocnici, 
jednalo by se o položku na plat 

řidičů-záchranářů a další výdaje 
nezbytné k zajištění provozu.

Rádi bychom věděli, kolik by 
tato varianta stála ročně, náš 
odhad je 1,5 mil Kč. V případě 
spolupodílu města by se jednalo 
o 750 tisíc Kč ročně.

Za signatáře petice Pavel 
Vodička mladší

Na základě petice adresované 
Městu Varnsdorf a Krajskému 
úřadu Ústí nad Labem bylo 
vyvoláno jednání mezi oběma 
oslovenými institucemi, které 
proběhlo 30. června v krajském 
městě. Daná problematika byla 
široce diskutována s konstato-
váním, že dojezdové časy RZS 
v téměř 100% většině splňují 
zákonem dané časové limity.

Zástupci KÚ vyjádřili pocho-
pení varnsdorfských občanů a 
přislíbili svoji účast na jednom 
z podzimních zasedání zastu-
pitelstva, na kterém by se tato 
problematika měla projednávat. 
Doporučili také iniciovat změnu 
zákona, ve kterém jsou dojezdové 
časové limity explicitně nastave-
ny. Toto budeme požadovat po 
senátorovi z našeho regionu. 

Ovšem ke zkrácení dojezdové 
doby může dojít již dříve, neboť 
začala probíhat jednání o mož-
nosti průjezdu vozidel RZS přes 
území sousedního Německa.   r

Debata o záchrance pokračuje

Městský facebook už má více 
než tisícovku fanoušků

Oficiální FB stránka města Varnsdorf nasbírala tisícovku fanoušku 
za tři měsíce svého fungování, což považujeme za úspěch a správný 
krok směrem k lepší komunikaci s občany. Díky facebooku získává 
nové čtenáře i městský web, skrze FB stránku propagujeme i Hlas 
severu. Vzájemná podpora městských médií je důležitá, a jak se 
ukazuje, tak i funkční.

Facebook je v rámci internetu jedním z nejrychlejších informačních 
kanálů a kromě standardních pozvánek a fotogalerií z pořádaných 
akcí slouží také jako rychlý zdroj informací, které vyžadují okamžité 
zveřejnění. Jsou to např. meteorologické výstrahy, dopravní uza-
vírky, havárie vodovodu, apod. Z podstaty fungování sociální sítě 
(sdílení, lajkování, komentování) se pak informace přirozeně šíří 
k co největšímu počtu čtenářů.           Jan Louka, informatik MěÚ

Odstávka elektřiny 
pod Hrádkem

V pátek 7. srpna přeruší spo-
lečnost ČEZ dodávku elektřiny 
v době od 7.30 do 12.30 hodin 
v oblasti pod Hrádkem. Od-
stávka se dotkne částečně ulic 
Pohraniční stráže, Šumavské, 
Nemocniční, Severské, Havlíč-
kovy a S.K. Neumanna. 

Přerušení dodávky elektřiny 
je z důvodu zajištění nezbyt-
ných prací na zařízení distri-
buční soustavy. Žádáme proto 
o pochopení pro toto nezbytné 
omezení a doporučujeme pro-
vést předem potřebná opatření 
k zamezení případných škod na 
zařízení a majetku.

Jsme si plně vědomi sku-
tečnosti, že přerušení dodávky 
elektřiny z naší strany způsobí 
obyvatelům dotčených míst 
omezení, avšak přijměte pro-
sím ujištění, že časový rozsah 
přerušení byl zvolen pouze na 
nezbytně nutnou dobu. Rozmís-
tění plakátů po městě provede-
me obvyklým způsobem.

Otakar Madala, technik 
přípravy ČEZ Distribuce, a.s.

Nekončí platnost vašeho 
občanského průkazu?

V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny 
občanských průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme vám 
ověřit si, zda nekončí platnost i vašeho občanského průkazu. 
O výměnu si můžete požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, v hlavním městě pak u úřadu městské části 
Prahy 1 až 22. Doporučená lhůta k podání žádosti je 30-60 dnů před 
koncem platnosti stávajícího průkazu, nejpozději však do 15 pracov-
ních dnů po dni, ve kterém platnost končí.                                              r

Úředníci vyrazí do terénu na kolech
Novela občanského zákoníku v současné době umožňuje používat, 

resp. využívat nalezené předměty po dobu jejich zákonem stanovené 
lhůty uložení (3 roky) pro potřeby města. Toho využilo vedení města 
Varnsdorf, a tak dvě nalezená jízdní kola budou sloužit úředníkům. 
Vzhledem k bezpečnosti práce byla vybrána kola v relativně nejlepším 
technickém stavu, na kterých byly doplněny poškozené nebo chybě-
jící součástky a také proveden nezbytný servis. V rámci přípravy na 
sezonní provoz byly doplněny i bezpečnostní prvky, jako odrazky, 
světla, zvonky a nezbytně nutné zámky. O celou agendu, od oprav až 
po vytvoření organizační směrnice, se ve velmi krátké době postarali 
pracovníci organizačního odboru, a tak byla kola 1. července předána 
uživatelům.

Mezi prvními, kteří bu-
dou služební kola využívat, 
je Tomáš Franěk, který 
organizuje práce v rámci 
veřejné služby, a pracov-
ník odboru životního pro-
středí Mgr. Tomáš Rejzek, 
jenž má na starosti údržbu 
veřejné zeleně a státní 
správu lesů. Pokud se 
tato praxe osvědčí, před-
pokládá vedení města 
rozšíření této služby 
i pro další odbory.                js
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Na prostranství u Věžičky se finišuje
Stavební práce na jedné z největších investičních akcí ve Varns-

dorfu v tomto roce se pomalu chýlí ke svému dokončení. Stavitelé se 
museli v průběhu stavby vypořádat s nespočtem úskalí, která skrývalo 
prostranství a stavební objekty. Vzhledem k faktu, že se celá výšková 
uroveň oproti původní snižuje, došlo k nutným přeložkám téměř všech 
inženýrských sítí. 

Hlavním důvodem pro prodloužení termínu stavebních prací se 
stala přeložka VN a NN u trafostanice, která zásobuje mj. obchodní 
domy Albert a Billu. Tato byla realizována samostatně firmou ČEZ, 
a přes veškerou snahu se podařilo dokončit přeložky až ve druhé 
polovině května. Komplikace přinesla i rekonstrukce plynovodu 
v ulici Národní a přeložky vodovodního a kanalizačního potrubí včet-
ně napojení okolních soukromých objektů. Již na počátku stavby se 
bylo nutno vypořádat při výkopových pracích se skalnatým podložím 
a také se zbytky původních základů staveb, které se ukrývaly pod 
povrchem. Pro dosažení celkové fukčnosti prostoru byl dodatečně 
rozšířen předmět díla o stavební zásah do památkově chráněného 
domu č.p.3075 (bývalá Komerční banka), spočívající ve vybudování 
bezbarierového přístupu na prostranství. Souhlas vlastníka k úpravám 
se podařilo městu vyjednat až na začátku letošního roku. 

Veškeré problémy stavby se nakonec podařilo zdárně překonat a 
akce bude dokončena včetně sadových úprav a instalace městského 
mobiliáře do konce měsíce července. Celkové náklady stavby činí dle 
smlouvy o dílo včetně dodatků 10,6 mil Kč bez DPH. Autorem archi-
tektonické studie stavby je Ing. arch. František Jeřábek, který na celou 
akci dohlížel a kontroloval zejména použití materiálů, tak aby opravené 
městské prostranství posunulo naše město po stránce architektury 
zase o kousek dál. Generálním dodavatelem je firma STRABAG a.s. a 
hlavní subdodavatel firma ZEPS s.r.o. V neposlední řadě je zapotřebí 
poděkovat projekční kanceláři PROProjekt, která se ujala vypracování 
prováděcí dokumentace stavebních objektů, které nebyly v původní 
dokumentaci ke stavebnímu povolení detailně zpracovány a úlohu 
splnila v časové tísni výborně.

Vedení města a odbor správy majetku a investic děkuje občanům 
za toleranci spojenou s dopravním omezením, ztíženým přístupem a 
průchodem této dotčené části. Bohužel při takto rozsáhlých stavbách 
nelze nalézt řešení, které by neznamenalo dílčí omezení. Omluvu si 
zaslouží zejména majitelé okolních obchodů, kteří měli po dobu stavby 
omezené možnosti přístupu ke svým prodejnám. Kompenzací pro ně, 
ale i pro všechny obyvatele Varnsdorfu bude nové hezčí a upravené 
místo v centru města, které vylepší život ve Varnsdorfu. Doufejme, 
že impuls města rozhýbe vlastníky okolních objektů k úpravám a 
investicím do svých nemovitostí.

Jaroslav Beránek, vedoucí odboru správy majetku a investic

Rekonstrukce provozní budovy zimního 
stadionu se odkládá na rok 2016

V loňském roce byla dokončena realizace jedné z největších inves-
tičních akcí města Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu. Pro rok 
2015 počítal městský rozpočet s náklady na vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a provádění 
rekonstrukce budovy šaten, sociálek a strojovny chlazení, včetně 
následné realizace. Součástí zadání bylo též získání stavebního po-
volení na uvedenou rekonstrukci. Vlastní zahájení stavebních prací 
bylo naplánováno na druhou polovinu r. 2015 s ukončením v termínu 
umožňujícím zahájení provozu zimního stadionu v listopadu 2015. 

Realita je bohužel taková, že vzhledem k opakovaným požadav-
kům dotčených orgánů na stavební řešení a několikerým následným 
úpravám PD se značně protáhla doba stavebního řízení a realizace 
akce v letošním roce bez omezení značné části zimní sezony je 
nereálná. Z těchto důvodů rozhodlo vedení města, odložit realizaci 
rekonstrukce šaten na r. 2016. Dalším z argumentů pro toto řešení 
je i skutečnost, že zimní stadion v Rumburku bude z důvodu hava-
rijního stavu strojovny v zimním období mimo provoz a varnsdorfský 
„zimák“ bude jediným zařízením svého druhu pro celou spádovou 
oblast Šluknovského výběžku. Časová prodleva před vlastní realizací 
je zároveň využita pro podání žádostí o možné spolufinancování akce 
z dotačních titulů.                       Milan Hanousek, Jaroslav Beránek, 

odbor správy majetku a investic

Plavecký bazén chystá odstávku
Plavecký bazén ve Varnsdorfu bude uzavřen od 1. do 16. srpna. 

Důvod odstávky je přerušení dodávky tepla a zároveň údržbářské 
opravy na zařízení. Děkujeme za pochopení a všem našim návštěv-
níkům přejeme hezkou dovolenou a těšíme se opět na setkání. Mimo 
tuto uzávěrku bude plavecký bazén pro veřejnost otevřen každý den 
od 9 do 21 hodin.       Zbyněk Šimák, vedoucí sportovních zařízení

Šetření energetické spotřeby domácností
Český statistický úřad organizuje ve druhé polovině tohoto roku a 

začátkem příštího výběrové šetření o energetické spotřebě ENERGO 
2015. Hlavním cílem je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energie 
v domácnostech podle účelu použití. Výsledky najdou široké uplatnění, 
např. při plánování dotační politiky státu v oblasti energetických úspor 
či ke srovnání spotřeby s ostatními státy EU.

Šetření se uskuteční na celém území ČR v cca 20 tisících do-
mácnostech od 7. července do 15. ledna. Deset tisíc domácností 
bude dotazováno v návaznosti na Výběrové šetření pracovních 
sil. Dalších deset tisíc bude vybráno náhodně z Registru sčítacích 
obvodů a budov.

Vyškolení pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele, 
příslušným pověřením a občanským průkazem. Ve všech fázích 
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů. Další informace 
získáte na webu www.czso.cz/csu/czso/energo-2015 nebo na 
telefonech 472 706 173 a 736 509 973.               Roman Bechtold

Na posledním jednání zastu-
pitelstva vyjádřili svoji nespoko-
jenost s Hlasem severu a jeho 
šéfredaktorem zastupitelka měs-
ta Lenka Juricová a podnikatel 
Martin Prkno. Zveřejňujeme 
proto přepis toho podstatného 
z jejich kritiky s reakcemi.

Kdy se vrátí Hlas severu do 
starých kolejí a lidé si budou 
moci nechat otisknout své ná-
zory a pohledy na to, co se děje 
v našem městě? Stává se pra-
vidlem, že články našich občanů 
se na stránky HS nedostávají. 
V lepším případě, když náš nový 
šéfredaktor pan Haller dostane 
článek, tak odepíše, že v tomto 
formátu to neotiskne a že si člá-
nek udělá sám. To se mi nelíbí. 
Když tam něco dám, tak by to 
mělo být takto otisknuté. Je pan 
Haller objektivní? Už podruhé se 
stalo, že před zasedáním nebyl 
na stránkách odkaz na audio 
přenos. Na druhou stranu mám 
z on-line přenosu dobrý pocit, 
sleduje ho kolem 50 lidí a záznam 
si pustí 400 i 500 lidí, z toho mám 
velkou radost. 

Lenka Juricová, zastupitelka 

Jsem přesvědčen, že nic 
takového se pravidlem nestává. 
Diskuze by měla být kořením 
městského časopisu. Bohužel 
námětů na debatu nám chodí jako 
šafránu. Někdy si lidé pletou kriti-
ku s urážkami a pomluvami. Nic 
takového zveřejňovat nehodláme. 
Nejsme bulvár. Ctíme zásady ve-
řejnoprávního média, novinářské 
etiky a prosté slušnosti.

Staré koleje neočekávejte. 
Nezahodím 17 let zkušeností 
z oboru, abych se profesně vrátil 
zpět. Mám jasnou představu, 
jak by měl městský časopis 
vypadat, a rád bych ji krůček 
po krůčku realizoval. Co se 
týče mé objektivity, pak není nic 
jednoduššího, než si vyžádat re-
ference jak profesní, tak morální 
ze společností, se kterými jsem 
dlouhodobě spolupracoval nebo 
spolupracuji. 12 let jsem působil 
v liberecké regionální televizi 
Genus, 10 let jsem byl zároveň 
regionálním zpravodajem Prima 
TV a v současnosti spolupracuji 
pátým rokem se sportovní redak-
cí České televize. 

Ano, z on-line přenosu ze 
zastupitelstva máme také dobrý 
pocit. Ještě se nestalo, že by se 
přenos neuskutečnil. Dvakrát 
se pouze neobjevila pravidelná 
upoutávka před přenosem. Za to 
se omlouváme a polepšíme se.

Michal Haller

Podle čeho se posuzuje, když 
někdo sponzoruje veřejnou akci 

a požádá o otištění sponzorů? 
Jak se posuzuje, jestli budou 
otištěni? Sponzoroval jsem 
akci Velikonoční turnaj starých 
gard. Pan Hovanič posílal 
e-mail panu Hambálkovi s uve-
denými sponzory a do Hlasu 
severu se to nedostalo. Bylo to 
cenzurované. Proto se ptám, 
podle čeho je postupováno. 
Nebudu jmenovat firmy, které 
sponzorovaly, ale jsou i firmy, 
které jsou skoro v každém HS. 
Jak poznám, že příspěvek v HS 
je placený? Když někdo spon-
zoruje veřejnou akci, tak jediná 
věc, kterou se mohou pořadate-
lé revanšovat, je menší reklama 
- otištění v novinách.

Přijde vám normální, že ta-
kový článek s velkou fotkou je 
neplacený a článek někoho, kdo 
se stará o sponzorování veřejné 
akce, aby ho neotiskli? Přijde 
mi to nefér. Přitom ten článek, 
o kterém se bavíme, je dost 
velká reklama pro soukromou 
firmu. Takže já když si nafotím 
svojí provozovnu, vypracuji si 
článek a dám vám ho, tak vy 
mi to vytisknete? Kdo o tom 
rozhoduje?

Mně to totiž připadá, že po 
únorovém článku, co jsem psal, 
že nebudu sponzorovat měst-
ský masopust, protože město 
zvýšilo dotaci fotbalistům, tak 
mi to připadá jako útok. Když 
já sponzoruji nějakou veřejnou 
akci, tak to není otištěno a na 
druhou stranu, dalo by se říci, 
že to je moje konkurence, tak 
těm vyjde článek vždycky. 
Beru to jako útok. Měl jsem 
totiž s panem Hallerem co do 
činění na facebooku, kde jsme 

si vyměňovali názory, proto mně 
to připadá, že toto všechno je 
záměr. 

Martin Prkno, podnikatel

Toto je mylný výklad. Po-
řadatelé nemají v žádném 
případě nárok ani právo se 
„revanšovat“ reklamou v Hla-
su severu. Inzerce je placená 
a poděkování sponzorům je 
reklamním produktem. Všichni, 
kdo sponzorují jakoukoli akci, 
by si měli uvědomit, že si tím 
zároveň NEplatí reklamu v Hla-
su severu. Jak by k tomu přišli 
ostatní inzerenti, kteří normálně 
platí? Platí i ti, kteří vzpomínají 
na své zesnulé. Nevím, jestli to 
bylo v minulosti vyjasněno, ale 
taková jsou nyní pravidla. Právě 
proto, aby to bylo fér.

Co se týče článku o konku-
renci, ano, zveřejnili jsme dva 
články o prodejně pana Vohnou-
ta. Bylo to z toho důvodu, že se 
omezovala otevírací doba a to je 
informace, kterou by obyvatelé 
města měli znát. Zároveň jsme 
informovali o změnách, kterými 
obchod prošel. To do měst-
ského časopisu patří. V tomto 
čísle píšeme o varnsdorfské 
firmě RENOplastic, která osla-
vila čtvrt století své existence. 
Rádi zveřejníme i další příběhy 
úspěšných a šikovných lidí z na-
šeho města.

Z výše uvedeného jasně 
vyplývá, že o žádném útoku na 
pana Prkna nemůže být řeč. Na-
víc v redakci je nás pět a každý 
z mých kolegů jistě potvrdí, 
že jim nic nenařizuji ani neza-
kazuji.

Michal Haller

Je Hlas severu objektivní?
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Den školní radosti
V soutěži ve sběru druhotných surovin byli nejpilnější školáci z ná-

městí. Od pořádající firmy EKO servis Varnsdorf si tak mohli na slav-
nostním vyhlášení v pondělí 29. června převzít zajímavá ocenění.     r

25. výročí založení družstva 
RENOplastic

V roce 1990 založilo několik techniků výrobní družstvo RENO-
plastic, se záměrem zpracovávat plastové odpady, hlavně z textil-
ního průmyslu. Cílem bylo zhodnotit odpad na druhotné suroviny 
použitelné v plastikářském průmyslu. Tento obor začínal v 90. letech 
zaznamenávat růst, který s menšími výkyvy trvá dodnes.

V záměru bylo vybudovat provozovnu ve Varnsdorfu, kde byl 
v té době výskyt vhodných surovin pro zvolený výrobní program. 
Základním úkolem bylo získat vhodné výrobní prostory a finanční 
prostředky pro zahájení výstavby, pořízení výrobního zařízení a 
v neposlední řadě prostředky pro nezbytné osobní náklady. První 
výrobní zařízení bylo dovezeno ze slovinského Mariboru a uvedeno 
do provozu v roce 1992.

Vybudování potřebné obchodní sítě, získávání zkušeností 
s výrobou, marketingem v regionu, kde tento obor neexistoval, bylo 
nesmírně náročné, avšak s kritickým ohlédnutím bylo úspěšné, což 
dokazují stále stoupající výrobní parametry firmy. Úspěšné překo-
nání krizových let a trvale kladné hospodářské výsledky dokládají 
správnost strategie a úspěšnost řízení firmy.

Bude to již 62 let, co se Sbor 
pro občanské záležitosti ujal ví-
tání občánků a dalších činností. 
Za posledních cca dvacet let 
se v tomto aktu však mnoho 
nového nezměnilo. Obměnily 
se hračky, knížky a přáníčka 
pro naše nejmenší, „vítací“ 
proutěný košík však zůstával. 
Proto se členky Aktivu pro ob-
čanské záležitosti Rady města 
Varnsdorf rozhodly některé 
zvyklosti iniciativně změnit. 
Proutěný košík, ve kterém byla 
do města přivítána více jak jed-
na generace našich občanů, 
proto nahradila nová kolébka 
ze světlého dřeva. A nové 
občánky a jejich rodiče čeká 
ještě další příjemné překvapení. 
Díky štědrosti firmy Kočárky a 
Baby Market manželů Krejčích 
dostanou letos všichni nově 
vítaní občánci dárky nejen od 

V rámci projektu Standardi-
zace orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí Varnsdorf (dále 
jen OSPOD) byly dokončeny 
práce na zřízení pohovorové 
místnosti pro potřeby klientů 
OSPOD. 

Vytvoření takovéto míst-
nosti je nezbytné po přijetí 
povinných standardů kvality 
pro práci v OSPOD od r. 2013 
pro všechny obce s rozšířenou 
působností. Důvodem pro toto 
opatření je skutečnost, že ve-
dení některých citlivých jed-
nání týkajících se nezletilých 
dětí není v prostředí běžných 
kanceláří příliš vhodné a pře-
devším u menších děti může 
vyvolat nežádoucí stresovou 
zátěž. Naším cílem tedy bylo 
vybudovat takové prostředí 
pro děti, ve kterém se budou 
cítit dobře. 

Financování projektu bylo 
pracovníky zdejšího úřadu 
zajištěno prostřednictvím OP 
LZZ z ESF a státního rozpočtu 
ČR. Obce, jež se o tento druh 
financování neucházely, musí 
v současné době řešit získání 
finančních prostředků z jiných 
zdrojů (z vlastních, z financí 
od donátorů, případně usilovat 
o podporu jiných projektů, jimiž 
by tyto výdaje finančně kryly). 

Projektový tým ve spolupráci 
s pracovníky OSPOD zdejšího 
úřadu pozval v měsíci červnu 
t.r. na návštěvu nově zbudova-
né místnosti děti z MŠ Čtyřlís-

Aktivu (z rozpočtu města), ale 
také od této firmy.

Ani matr ikářky nezahálí, 
a tak se v polovině minulého 
volebního období dočkal zá-
věsný znak, který se používá 
př i občanských obřadech, 
příjemné změny. Neustále ob-
novovanou a nepříliš esteticky 
vypadající trikolóru ve státních 

barvách nahradil důstojný řetěz 
z barevného kovu.

Nutno přiznat, že ačkoliv se 
v obou případech nejednalo 
o žádnou velkou investici, novin-
ky určitě osvěží a dodají opětov-
nou důstojnost a lesk oběma ob-
řadům. Doufejme, že se časem 
dočkáme dalších zajímavých 
novinek z této oblasti.            js

Vítání občánků v novém

Děti z mateřské školky si přišly pohrát na sociálku
tek Varnsdorf. Spolu s dětmi 
pozvání přijala paní ředitelka 
a paní učitelky. Záměrem spo-
lečného setkání bylo ověření, 
zdali bude vytvořená místnost 
plně vyhovovat potřebám dět-
ských klientů. 

Děti u nás strávily jedno 
dopoledne, kdy si zde pohrály a 
tvořily dárkové předměty. Celé 
setkání se neslo v příjemné a 
velmi pohodové atmosféře. Do 

tvůrčí činnosti se spolu s dětmi 
zapojily také paní učitelky a 
pracovníci OSPOD. Dle ohlasu 
dětí i dospělých na tuto návštěvu 
lze usuzovat, že místnost je pro 
potřeby dětských klientů zcela 
uzpůsobena a je možno ji začít 
využívat v praxi. Celkově bylo 
setkání milé a vzájemně oboha-
cující pro všechny zúčastněné. 

Jana Křížová a Lenka Dlas-
ková, OSPOD

Za dobu existence firmy bylo k dalšímu využití vráceno (recyklo-
váno) cca 250 tis. tun plastových odpadů. Zpracovávané materiály 
jsou od vyřazených obalů až po vyřazené automobilové součástky 
(jedná se ale v zásadě o odpady z prvovýroby). Tyto jsou po recyk-
laci prodány odběratelům v Evropě. 

Z vlastních prostředků a dotací z EU byl dokončen v roce 2011 
nový výrobní areál rovněž ve Varnsdorfu. Zpracovávaný sortiment 
odpadů a výrobků se postupně rozšiřuje, mnohé výrobky jsou vy-
ráběny na zvláštní požadavky odběratelů. Mimo úvěr při založení 
firmy je podnik po celá léta financován z vlastních zdrojů. Kvalita 
vyráběných druhotných surovin dosahuje mnohdy výše kvality no-
vých materiálů. Kvalitě výroby je věnována mimořádná péče, bez 
ní by obchodní úspěch nebyl možný.

25 let existence družstva RENOplastic dokazuje, že lze v našich 
podmínkách vybudovat prosperující podnik vlastními silami. Vyžadu-
je to však značné pracovní nasazení, obětavost všech pracovníků 
firmy pro zajištění zdárného chodu prosperujícího podniku.

Jiří Němeček



     14/2015                                                        strana 5

INZERCE

Řádková inzerce

Nemovitosti

pi�te: info@sauneo.cz
volejte: 602 810 472

www.sauneo.cz

REKLAMA
V A R N S D O R F

�

�

�

��

��

��

���

�

Různé

 PRÁCE V BENTELERU - PERSPEKTIVNÍ PARTNERSTVÍ 
Skupina Benteler je podnik s celosvětovou působností. V divizích Automotive, Steel/Tube 
and Distribution společnost zaměstnává téměř 30 000 pracovníků ve 170 lokalitách a 
38 zemích světa. 
Pro naší divizi Benteler Automotive, závod Rumburk hledáme vhodné kandidáty 
na pozici:  

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK- VKLADAČ / OBSLUHA STROJE 
Vaším úkolem bude:
- obsluha výrobní stanice 
- pohledová kontrola dílů vycházejících ze stanice (linky)
- provádění drobných úprav a oprav 
- příprava pracoviště před každou směnou
- materiál, pomocný materiál apod.

Požadujeme:
- SOU / SŠ vzdělání - výhodou
- manuální zručnost
- samostatnost 
- ochotu učit se nové věci
- kladný přístup k práci

Uvítáme:
- praxi ve výrobní společnosti a ve směnném provozu 
Nabízíme:
- smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení
- perspektivní zaměstnání v zázemí prosperující nadnárodní společnosti 
- možnost dalšího vzdělávání a rozvoje 
- zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, stravenky, sportovní a společenské aktivity aj.) 
www.benteler.jobs.cz 
V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte naše personální oddělení: 
Michaela Dvořáková, telefon: +420 482 358 312, 
e-mail: michaela.dvorakova@benteler.com
Benteler Automotive Rumburk s.r.o., Bentelerova 460/2, 408 01 Rumburk, 
Česká republika 
Benteler Automotive . Benteler Stahl/Rohr . Benteler Distribution . www. benteler.com 

Seriózní nabídka práce 
pro svářeče (MIG MAG) 
svařování dílů pro zaoceán-
ské lodě a následná montáž 
(trvalý poměr). Nástup možný 
okamžitě. Kontaktní e-mail: 
j.zarnack@email.cz.

Zaměstnání

JK Quatrefoil, o. s., po-
řádá i letos příměstský tábor 
pro děti od 7 let s horní hranicí 
neomezenou věkem. Tábor je 
určen pro začínající a mírně 
pokročilé jezdce. Týdenní 
turnus je omezen počtem 8 
účastníků. Bližší informace 
na e-mailové adrese jdvorja-
ru@seznam.cz nebo na tel. 
606 862 560 (SMS).

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?

Rádi vám vždy
vyhovíme

a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,

volejte 412 372 241.

Půjčovna grilů

Kolka Josef
Dvořákova 1684
407 47 Varnsdorf

Tel. 603 761 992

Nabízím k pronájmu 
lukrativní nebytový prostor 
v přízemí domu č. p. 391 na 
pěší zóně (tř. 9. května) v Rum-
burku. Nájemné 11.000 Kč mě-
síčně. K užívání lze využít od 
1. 8. 2015. Další informace na 
tel. 773 985 561.

Kadeřnictví Kamila Kři-
vohlavá, Legií 3197 rozšiřuje 
své služby o pedikúru. Ob-
jednávky možné na telefon
 607 858 533.

Osobní bankrot - oddlu-
žení. Zpracuji insolvenční 
návrh, který vám vyřeší pro-
blémy s dluhy. Zpracování ná-
vrhu pro jednotlivce 2.000 Kč,
pro manžele 3.000 Kč. 
Rychle, důvěrně, spolehlivě. 
Tel. 722 716 769, e-mail: 
aeae@seznam.cz.

Paní M. byla vdaná, manžel 
podnikal, neustále byl mimo 
domov, manželce se nesvěřoval. 
Paní M. neměla o finanční situaci 
rodiny žádné informace. Každý 
měsíc dostala 3.000 Kč na jídlo a 
do ostatního jí prý nic není. Jedno-
ho dne lehl jejich domek popelem 
a manžel si pár týdnů na to vzal 
život. Paní M. zůstala sama se 
dvěma dětmi a bez peněz. Při 
vypořádání dědictví se dověděla, 
že manžel udělal velké dluhy a že 
půlka těch dluhů je jejích, protože 
vznikly v době manželství. Den ze 
dne byla zadlužená, a to částkou 
okolo 700 tisíc korun. Paní 
M. si našla zaměstnání. Z malého 
příjmu se snažila splácet, co jen 
šlo. Jenže všechny dluhy splácet 

Varnsdorf přišel o další velký 
podstávkový dům, i když u to-
hoto domu se to již dlouhodobě 
čekalo. Opuštěný a zchátralý 
dům č.p. 715 v Karlově ulici 
kousek nad základní školou byl 
již dlouho trnem v oku nejen 
místním, ale i městské policii. 
Nezabezpečený objekt, ve 
kterém byly staré pneumatiky, 
odpad a scházeli se v něm 
bezdomovci, začal hořet v ne-
děli 28. června dopoledne. Na 
poměrně velký hasičský zásah 
se sjely obě hasičské jednotky 
z Varnsdorfu a také kolegové 
z Rumburku. Dům, ve kterém se 
nejen bydlelo, ale bylo zde jeden 
čas i sídlo stavební spořitelny a 
chvíli také restaurace, požár po-
škodil v prvním a druhém patře 
a přístavku. Nezabezpečená 
ruina tak v ještě horším stavu 
hyzdí okolí a je stále potenci-
ální hrozbou pro své sousedy. 
Doufejme, že jednání úřadů se 
současným majitelem povede 
k brzké nápravě.              js

nestačila a ty rostly. K nám do 
poradny přišla tři roky po smrti 
manžela, dluhy se vyšplhaly na 
milion a 200 tisíc, plat měla ob-
stavený exekutorem. Její situace 
vypadala tragicky. Nakonec se 
řešení našlo, paní M. vstoupila 
do insolventního řízení a bylo jí 
soudem povoleno oddlužení. Za 
pomoci rodiny splácí, vychovává 
své dvě dcery a její situace se 
celkově stabilizovala. Dnes jen 
lituje, že nepřišla dříve, mohla 
si spoustu peněz a nervů ušetřit. 
Máte-li ve svém okolí někoho, 
kdo se potýká s dluhy, nebo 
s nimi máte problém vy sami, 
přijďte včas. 

Bohunka Slaná, vedoucí Dlu-
hové poradny města Rumburk

Dluhová poradna: Příběh ze života

Hořel opuštěný podstávkový dům v Karlově ulici
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12. června vyhlásila Městská 
knihovna Varnsdorf výsledky 
dětské literární soutěže Drá-
panda 2015 pro žáky 6.-9. tříd 
základních škol a studenty primy 
až kvarty víceletých gymnázií.
 V horkém pátečním odpoledni 
se více než šest desítek stateč-
ných soutěžících a jejich rodičů 
a přátel z Varnsdorfu i ze vzdá-
lených míst republiky zúčastnilo 
slavnostního programu. Ten 
připravil tým městské knihovny 
ve spolupráci s pětičlenným 
Volným recitačním sdružením 
Gymnázia Varnsdorf vedeným 
Darinou Bočkovou a klavíristou 
Ladislavem Saifertem.

Odborná porota (PaedDr. 
Ivo Harák, Ph. D., Mgr. Mi-
roslava Kubešová a PhDr. 
Vladimír Píša) vybírala z prací 
93 soutěžících z celé republiky a 
ocenila 23 z nich, přičemž nejvíc 
ocenění (celkem 8) zůstalo po 
zásluze ve Varnsdorfu. 

Mladší kategorii v poezii 
zcela ovládli Varnsdor fští. 
Zvítězila Gabriela Hrabalová 
(Gymnázium Varnsdorf, dále 
GV) před Laurou Juříčkovou 
(ZŠ Edisonova), Matějem Ger-
hátem (GV) a Janem Lorencem 
(GV). Za prózu získaly čestné 
uznání Nela Petružálková (GV) 
a Natálie Susová (GV). Ve starší 
kategorii zvítězily v poezii Alena 
Švihlíková (GV) a v próze Marie 
Hedvíková (GV). Programem 
provázel Milan Hrabal. V úvodu 

Jarní semestr Virtuální univer-
zity třetího věku, který organizuje 
MAS Šluknovsko ve spolupráci 
s Českou zemědělskou uni-
verzitou v Praze, byl úspěšně 
ukončen předáním pamětních 
listů absolventům. Slavnostní akt 
proběhl ve Varnsdorfu ve středu 
24. června za účasti místostaros-
ty Rolanda Sollocha. 

Mottem jarního semestru 
byla Čínská medicína v naší za-
hrádce. Tento zajímavý námět 
si z předložené nabídky témat 
vybrali na konci minulého běhu 

Slavnostní vyhlášení výsledků Drápandy 2015

promluvil místostarosta Roland 
Solloch a na závěr ředitelka 
knihovny Ilona Martinovská.

Již tradičně knihovna vy-
dala sborník nejlepších prací, 
letos nazvaný Drápandění. 
Ilustracemi jej vyzdobilo šesta-
dvacet svěřenců učitelky ZUŠ 
Varnsdorf Iriny Děněžkiny. Sym-
patické je, že sborníky byly ten 
den k dispozici a každý, kdo se 

na nich podílel, obdržel výtisk. 
Vydání sborníku, jakož i celé ko-
nání soutěže finančně podpořily 
Ministerstvo kultury ČR a Město 
Varnsdorf. Po skončení oficiál-
ního programu byl pro oceněné 
malé literáty uspořádán tvůrčí 
literární seminář vedený jed-
nou z členek poroty Miroslavou 
Kubešovou.

Městská knihovna Varnsdorf                                 

Úspěšné zakončení 2. semestru 
Univerzity třetího věku

sami studenti - aktivní senioři 
z Varnsdorfu, Rumburku i dal-
ších míst Šluknovska. Pro 
úplnost uvádíme, že v nultém 
semestru jsme se dozvěděli 
o základech astronomie a v prv-
ním semestru jsme získali vše-
obecné znalosti o lidském zdraví.

Vítaným zpestřením dopl-
ňujícím učební náplň druhého 
semestru byla společná 
exkurze studentů v liberecké 
botanické zahradě koncem 
května. Nezbytné výlohy spo-
jené s cestou byly uhrazeny 

díky grantu, za což patří městu 
velké poděkování!

Všem zájemcům o studium 
podzimního semestru bychom 
rádi sdělili, že bude zahájen 
v úterý 29. září 2015. Tématem 
bude Etika jako východisko 
z krize společnosti. Stejně jako 
dosud budou studijním dnem 
opět úterky (vždy jednou za 
14 dní) a každý semestr se 
skládá ze 6 seminářů. Pokud 
vás téma zaujalo a chcete se 
zařadit mezi naše studující 
seniory, rádi vás mezi sebou 
ve Varnsdorfu uvítáme. Všech-
ny nezbytné informace vám 
sdělíme a nabídneme vyplnění 
př ihlášky. Napište nám na 
massluknovsko@atlas.cz, pří-
padně zavolejte do kanceláře 
na tel 724 778 296 (pondělí až 
pátek po 9 do 15 hodin). Re-
gistraci studentů pak oficiálně 
provede Česká zemědělská 
univerzita v Praze.

Irena Mencová

Projekt Waste přinesl Edisonům 
přátelství bez hranic

Dva školní roky byla ZŠ Edisonova, stejně jako dalších šest škol 
z pěti zemí, zapojena do mezinárodního projektu WASTE. Poslední 
setkání účastníků projektu se konalo 5. až 9. května v polském městě 
Miedczna. ZŠ Edisonova reprezentovali čtyři žáci osmých tříd Martin, 
Aneta, Alena a Dan v doprovodu svých učitelek. 

Program, který učitelé a žáci polské školy připravili, byl až 
nečekaně bohatý. První den účastníci navštívili hostitelskou školu, 
v níž se zúčastnili práce ve třech workshopech. A právě po dokončení 
jedné z prací pronesla polská kolegyně to, čeho si na těchto 
setkáních vážíme nejvíce: „Podívejte se, jak krásné dílo díky naší 
spolupráci vzniklo.“ Dívali jsme se na výsledné práce žáků a věděli, 
že má pravdu. Jen díky tomu, že několik lidí dalo hlavy dohromady, 
vzniklo to, co vzniklo. A vlastně vůbec nezáleželo na tom, jakou kdo 
mluví řečí nebo odkud pochází. Spolupracovalo se. A to byl náš cíl.

Další dny byly převážně výletní. Solné doly, Krakov, skanzen, 
zoologická i botanická zahrada – to vše si děti i učitelé s nadšením 
užívali. Podstatná část setkání byla věnována hlavnímu tématu 
projektu: životnímu prostředí. Žáci se formou her seznamovali 
s ekologickými problémy, s nimiž se potýkáme (kdo by tušil, jaká je 
legrace hrát obří ekologické aktivity se zahraničními kamarády), učili 
se kreativně zužitkovat odpadní materiál (už jste někdy upletli košík 
ze starých novin?) a zúčastnili se několika přednášek, ať už na téma 
elektroodpad či životní prostředí Krakova. 

„Polské děti nás toho spoustu naučily a já jsem se dokonce na 
pár dní stala vegetariánem. Přestože každý na tomto setkání mluvil 
jinou řečí, jinak vypadal či jinak se choval, jedno jsme měli společné, 
a to touhu dozvědět se něco nového. Získali jsme nové kamarády, 
kteří, i když jsou vzdálení, v nás přetrvají navždy. Vzdálenost je 
pouze hrstka čísel, a proto doufám v to, že se znovu shledáme nejen 
s polskými dětmi, ale také s ostatními z projektu WASTE. Je 
zajímavé, kolik společného mají děti z různých koutů světa. Díky 
projektu WASTE jsem měla možnost poznat nové přátele na celý 
život nejen v Polsku, ale také v Maďarsku,“ vypráví Alena Červená, 
účastnice obou zahraničních setkání.

Setkání v Polsku završilo naši dvouletou práci, která obohatila žáky 
školy v mnoha oblastech. Mnozí z nich se naučili žít více ekologicky. 
Vědí, jak a proč třídit odpad. Tomuto napomohly i popelnice, které se 
nyní ve škole nacházejí. Žáci poctivě třídí papír i plasty. Nemluvíme 
však pouze o třídění odpadu, jak by tomu název projektu (waste 
= odpad) mohl napovídat. Děti se učily vnímat svět kolem sebe, 
rozumět mu a chránit ho. Byly pořádány exkurze do Českosaského 
Švýcarska. Zejména žáci prvního stupně zavítali do liberecké 
IQ Landie. V neposlední řadě škola zorganizovala projektový den 
s názvem Den Země, při kterém se žáci zúčastnili rozličných činností 
rozvíjejících vztah k ochraně planety.

Setkání v zahraničí pomohla dětem i v další rovině. Pochopily 
význam znalosti jak vlastního, tak cizího jazyka. Jen s velmi dobrou 
úrovní mateřštiny je možné porozumět polským kamarádům a 
pouze se znalostí dalšího jazyka si najít kamarády z jiných zemí. 
A tak všichni naši žáci, kteří měli možnost vyjet do zahraničí, objevili 
radost a možnosti, které v sobě ukrývá znalost cizího jazyka. Tento 
zážitek si odnesli i žáci, kteří před rokem, když se setkání konalo u 
nás, zahraniční děti ubytovali doma, pracovali s nimi ve škole, šli do 
bazénu či na pizzu. 

Učitelský sbor měl příležitost navázat nové kontakty, seznámit 
se s kolegy a poznat, jak školský systém funguje v dalších zemích 
Evropské unie. Pedagogické zkušenosti tak byly obohaceny jednak 
o nové poznatky z praxe, jednak o inspiraci v oblasti metod učení a 
řízení vyučovacích hodin.

Co nám však projekt WASTE dal a co je pro nás pro všechny 
nejcennější, jsou vzpomínky a nová přátelství. Přátelství, která mají 
šanci fungovat i v budoucnosti. Přátelství, která umožňují sdílet 
radostné i méně příjemné stránky života. Ale především přátelství, 
která překonávají vzdálenosti a dávají nám tak pocit sounáležitosti, 
pocit, že všichni plujeme na jedné lodi, a vědomí, že spolu dokážeme 
víc než sami. 

A tak snad ty slzy žalu, které byly prolity v Polsku při loučení, 
budou brzy opět nahrazeny šťastnými úsměvy při setkání s novými 
kamarády. Loučíme se s „vejstem“ a doufáme, že snad, možná, 
jednou… nás čeká projekt nový.                        Michaela Linková
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Akademie příslibu 
Gymnázium Varnsdorf - 
Rodinné centrum Jonáš

Začátek léta si v rodinném centru Jonáš náležitě vychutnáváme. 
V rámci blokového programu se s dětmi v červenci podíváme do 
podmořské říše, kde objevíme spoustu vodních živočichů, užijeme 
si plavbu po moři a osvobodíme mořského koníka. V srpnu budeme 
dovádět v ZOO. Poletíme s papouškem Kakadu, zjistíme, jak ostré 
zuby má krokodýl, změříme dlouhý krk žirafy a mnoho dalšího.

V neděli 7. června se v Kra-
lupech nad Vltavou konal závod 
pro silné muže Strongman Kra-
lupy 2015. Závodu se zúčastnil 
i oddíl Northern Strongman 
Varnsdorf. V kategorii Příchozí 
(bez rozdílu vah a věku) starto-
vali Václav Kolář, Robin Mazač 
a šestnáctiletý Ondřej Bandas. 
V kategorii bylo celkem 24 siláků 
z celé ČR.

První disciplínou bylo tahání 
dodávky o hmotnosti 4,5 tuny. 
Závodníci museli dodávku 
táhnout na kšandách na vzdá-
lenost 20 metrů v časovém limitu 
1 minuty. Nejlépe si vedl Ondra, 
který dosáhl na třetí nejlepší 
čas. Druhou disciplínou byla 
Overhead medley. Disciplína je 
tlakovou kombinací více cviků -
přemístění a výraz nad hlavu sil-
né axle osy s naloženými 60 kg,
 s kovovým logliftem o hmotnosti 
70 kg a s jednoruční činkou těž-
kou 40 kg. Všechny cviky se 
musely zvládnout v časovém 
limitu 1 minuty. 

Třetí disciplínou byl Axle de-

adlift - mrtvý tah se silnou axle 
osou s naloženými 150 kily. Čin-
ka se zvedala na co největší po-
čet opakování v časovém limitu 
1 minuty. Venca byl se 14 opa-
kováními v této disciplíně třetí 
nejlepší. Čtvrtou disciplínou byl 
Loading race - vykládací závod. 
Disciplína spočívala v přenášení 
a vykládání těžkých břemen na 
paletové stoly. Nosila se 50ki-
lová kovadlina a 3 velké pytle 
s pískem. Poslední, pátou disci-
plínou byl Tire flip - převracení 
300kilové pneumatiky. Guma 
se převracela třikrát v co nej-
kratším čase. Ondra byl druhý 
nejlepší s časem 20,76 s.

I přes velkou konkurenci měl 
oddíl skvělé výsledky. Ondra 
vybojoval v jeho věku velmi 
obdivuhodné 5. místo, Venca 
se umístil hned za ním a Robin 
obsadil 22. příčku.

V průběhu jarních měsíců 
proběhla také série mistrov-
ských soutěží v silovém troj-
boji a benchpressu RAW (bez 
podpůrných dresů) ve federaci 

WUAP. Soutěží se zúčastnil 
i nejstarší člen oddílu Dušan 
Poncer, který závodí v kategorii 
Masters 40/44 let do 125 kg.

První Dušanovou soutěží 
bylo sloučené Mistrovství ČR 
a SR v silovém trojboji ve 
slovenské Galantě, kde zvítězil 
výkony 230 kg v dřepu, 140 kg
na benchpressu a 240 kg na 
mrtvém tahu. Druhou soutěží 
bylo Mistrovství ČR a SR 
v benchpressu ve Starých Kře-
čanech. I tady slavil náš borec 
výhru, tentokrát s vylepšeným 
výkonem 145 kg.

Poslední soutěží bylo Mis-
trovství Evropy v silovém trojboji 
v Praze. Dušan zde vybojoval 
krásné druhé místo. Zároveň 
svými výkony ve všech třech 
disciplínách zapsal oficiální svě-
tové rekordy - na dřepu 230 kg,
na benchpressu 135 kg a na 
mrtvém tahu 230 kg. Za celý 
oddíl mu gratulujeme a děkuje-
me za skvělou reprezentaci.

Mirek Tarnóczy, 
foto Kateřina Tarnóczy

Oddíl Northern Strongman Varnsdorf přivezl skvělé výsledky

Nejlepší grafický návrh
Václav Rojík z druhého 

ročníku oboru grafický design 
převzal v Praze cenu za 1. mís-
to v soutěži o nejlepší grafický 
návrh. Společnost CWS-boco 
se rozhodla nabídnout příležitost 
studentům vybraných grafických 
škol ke ztvárnění nové kolekce 
grafické podoby předních panelů 
svých dvou přístrojů - dávkovačů 
mýdla a ručníků. Porota posuzo-
vala soutěžní návrhy z hlediska 
originality, celkové výtvarné 
úrovně, realizovatelnosti návrhu 
a původnosti soutěžní práce. 
Vašek zvítězil v konkurenci 
98 soutěžních návrhů. 

Vítězný plakát
Účast žáků VOŠ a SŠ v sou-

těži vyhlášené Centrem Pivovar 
Děčín dopadla úspěšně - získali 
1. místo. 

Do soutěže se zapojili vybraní 
žáci prvního, třetího a čtvrtého 
ročníku oboru grafický design. 
Odesláno bylo celkem 25 vy-
braných návrhů. Vítězství však 
patřilo jen jednomu z nich, tím se 
stal návrh Anny Marie Novákové 
z prvního ročníku. 

Mezinárodní soutěž v elek-
trotechnice

Pět žáků školy se zúčast-
nilo mezinárodní olympiády 
NEISSE-ELEKTRO pro stře-
doškoláky z Euroregionu Nisa. 
Olympiáda se konala na půdě 
vysoké školy v Žitavě. Druž-

Úspěchy studentů VOŠ a SŠ 

Vzhledem k tomu, že nám děti v Jonáši rostou jako z vody, v září 
mnohé z nich čeká přechod z mateřského centra do školky. Bude 
se nám po nich moc stýskat. Těšíme se ovšem na nové kamarády, 
které moc rádi přijmeme k našim každodenním hrátkám. V případě 
zájmu kontaktujte Moniku Hronkovou na tel. 721 066 319 nebo na 
e-mailu jonas.bgv@seznam.cz.

stva z Polska, Německa a 
Čech porovnala své znalosti ze 
základů elektrotechniky. Český 
národní tým tvořili žáci SPŠ 
Liberec, SPŠ Děčín a pětice 
z varnsdor fské VOŠ a SŠ 
Vojtěch Liška, Zuzana Nyšová, 
Karel Štěpánek, Marek Petrák a 
Jan Jelínek. Celkovým vítězem 
21. ročníku olympiády se stal 
Anton Lorenz z Joliot-Curie-
-Gymnasium Görlitz. Naši žáci 
se také neztratili. V soutěži ná-
rodních družstev Češi zvítězili. 

Slavnostní vyhlašování vý-
sledků olympiády proběhlo 
v krásném prostředí historic-
kého sálu radnice v Žitavě. 
O důstojný kulturní doprovod při 
vyhlašování výsledků se posta-
ral Big Band varnsdorfské ZUŠ 
pod vedením Pavla Zelenky. 

Olympiáda pomáhá motivo-
vat žáky ke studiu technických 

a přírodovědných oborů, pomá-
há objevovat talenty v regionu 
a je příležitostí ke vzájemnému 
poznávání a spolupráci. 

Barmanské zkoušky
Žáci oboru Hotelnictví si 

vyzkoušeli před autorizovanou 
osobou to, co trénovali ve vý-
uce v průběhu celého školního 
roku. Po praktickém procvičení 
teoretických znalostí v hotelo-
vých provozech v tuzemsku i při 
zahraničních stážích se zúčast-
nili přezkoušení a byli úspěšní. 
„Příjemně mě překvapil přístup 
všech žáků, kteří se poctivě na 
zkoušku připravili,“ řekl Jaroslav 
Dvořák, předseda zkušební 
komise. „Zařazením praktické 
výuky předmětu barman do 
školního vzdělávacího progra-
mu jsme žákům umožnili získat 
kvalifikaci v této profesi,“  doplnil 
ředitel školy Petr Jakubec.      r



Svozy pytlového
tříděného odpadu
16 a 30. 7. 2015
13., 27. 8. 2015

P oděkování

Varnsdorfské
prodejní trhy

(parkoviště
na Národní ul.)

Středa 22. 7. 2015
Středa 19. 8. 2015

8.00-16.30 hod.

SVOZ ZÁKAZNÍKŮ 
do OC FORUM Liberec

 ZDARMA  
29. 8. 2015

Tam: Varnsdorf AN 
v 9.30 hod.

Zpět:  OC FORUM 
v 15.40 hod.

(stanoviště č. 3)
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Vzpomínka

Poradna ČOI
Česká obchodní inspekce poskytuje bezplatně rady

a informace občanům, zejména 
o právech spotřebitelů, uplatňování reklamací apod.

5. srpna 10.00-14.30 hod.
v zasedací místnosti

Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 
(přízemí, dveře č. 25)

Blahopřání Narození

☼ Kateřina Rohmová
Jana Chaloupková
Jan Rohm

Dne 30. července uplyne 6 let, co nás 
navždy opustila moje babička Zdeňka 
Polcarová. 

S láskou vzpomíná vnučka Šárka 
s rodinou.

Dne 13. července oslaví naše dra-
há maminka Helena Borovičková 
60. narozeniny. 

Do dalších let hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti přejí manžel František, 
synové s rodinami a vnoučata. 

Dne 14. července by se dožil 46 let můj 
syn Karel Hofman, nebylo mu dopřáno, 
aby žil déle. Jen vzpomínky nám zůsta-
nou. Budeme stále vzpomínat. 

S láskou maminka, bratr s rodinou, 
dcera Markétka, známí a přátelé

Dne 11. července tomu bude již 11 let, 
co nás navždy opustila naše milovaná ma-
minka a babička Anna Hofmeisterová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Děti Zdeněk, Anna a Šárka s rodi-
nami

Dne 6. července jsme vzpomněli ne-
dožitých 84 let naší milované maminky 
a babičky Ludmily Špetlové. 16. srpna 
uplyne 6 dlouhých let, kdy nás navždy 
opustila. Dne 12. července vzpomeneme 
nedožitých 85 let našeho drahého tatínka 
a dědečka Miroslava Špetly. 1. října to 
bude již 20 let, co nás navždy opustil. 

S láskou a bolestí v srdci stále na své 
rodiče vzpomíná dcera Dagmar a syn 
Miroslav s rodinami.

Měl jsi nás rád, chtěl jsi pro nás žít, 
srdce se náhle zastavilo a tys musel 
náhle odejít. 

Dne 25. července 2015 tomu bude 
10 let, kdy nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek a dědeček Ota 
Kopp. 

S láskou stále vzpomíná manželka 
Hana, syn Ota s rodinou a syn Roman 

Dne 4. července tomu byl rok, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná dcera 
Monika Kalná. Nikdy Tě nepřestaneme 
milovat! 

S láskou stále vzpomínají rodiče, 
sestra Simonka a rodina.

Klub pro podnikavé ženy 
pořádá kurz

P r e z e n t a č n í
d o v e d n o s t i

- Aneta Pavlová
Praktický nácvik projevu a vlastní 
prezentace, práce se strachem,

úzkostí, hlasem i dechem.
Místo konání:

Obřadní síň Městský úřad Krásná Lípa 
15. 7. 2015 od 9.00-13.00 hod.

Přihlásit se můžete na 
kostka@krasnalipa.cz.

„orosené“
Tolštejnské slavnosti

Galapřehlídka
regionálních piv
s bohatým doprovodným

programem

Jiřetín 
pod 

Jedlovou
15. 8. 2015

Poděkování firmě NOPRO-
SU Varnsdor f. Biskupské 
gymnázium Varnsdorf děkuje 
panu Josefu Šustovi staršímu 
a mladšímu za významnou po-
moc při úpravě a údržbě okolí 
budovy gymnázia ve Střelecké 
ulici. Moc děkujeme!

Úmrtí

Červen
Ludmila Domabylová    76 let
Anna Lančová               92 let
Josef Máslo                  83 let
Kamil Růžek                 75 let
Rudolf Horáček             72 let
Jiří Ročeň                     51 let
Karel Kovařík                65 let
Josef Lamač                 68 let
Milada Holbusová         58 let

Po obrovském úspěchu 
žáka Tomáše Lorence z VOŠ 
a SŠ Varnsdorf, který získal 
1. místo v celostátním kole 
soutěže České ručičky 2015 a 
tím dosáhl historického úspěchu 
školy a občana města Varns-
dorfu v oboru obráběč kovů, 
byl přijat u starosty Stanislava 
Horáčka, který mu pogratuloval 
k jeho úspěchu. Následně se 
zúčastnil s ředitelem školy Pet-
rem Jakubcem slavnostního ga-
lavečera v Brně a převzal zlatou 
plaketu za své prvenství, kterou 
mu předával předseda vlády Bo-
huslav Sobotka.                  r

Tomáši Lorencovi gratuloval 
i předseda vlády
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Hráči týmu U9  (r. n. 
2006) se stali přeborní-

ky okresu 2014-15. Po úspěšném 
startu (v HS  č. 10) si tým vedl dobře 
i v dalších turnajích skupiny sever 
a následně pak vyhrál lepším skó-
rem okresní finálový turnaj. Výběr 
U9 reprezentovali  Foretník, Graf-
fek, Funda, Minařík, Bulejko, Šos, 
Šafránek, Brtinský, Kozák, Zich a 
Pažebřuch, trenéři Zdeněk 
Kramer, Jiří Minařík. Konečné 
pořadí: 1. FAŠV 13 bodů (skóre 
15:2), 2. Česká Kamenice 13 
(15:4), 3. Velký Šenov 9, 4. FAPV 
(Fotbalová akademie P. Voříška) 6, 
5. Benešov 1 (4:10), 6. Verneři-
ce 1 (4:21). Rozlučku kluků se 
sezonou na grilovačce podpo-
řili M. Vohnout a W. Witchas.  

ZdS, foto L. Funda

FAŠV U9 přeborníkem okresu

ETAPY TOUR DE FEMININ 2015 
Také letošní Mezinárodní etapový závod žen, který je součástí 

Světového poháru, bude v úvodní čtvrteční etapě projíždět našim 
městem a do té závěrečné startovat v neděli ve Varnsdorfu.

9. 7. I. etapa, 119 km, start v 13.00 hod. v Krásné Lípě, dále 
Rybniště, Dolní Podluží, RP ve Varnsdorfu na náměstí cca 
v 13.20 hod., cíl cca v 16.10 v Krásné Lípě. 

10. 7. II. etapa, 91 km, start v 10.35 a cíl cca v 13.10 v Jiříkově. 
11. 7. III. etapa, 15 km, v 10.00 start časovky Krásná Lípa - Brtníky -

Krásná Lípa.
11. 7. IV. etapa, 72 km, start v 16.15 a cíl v 18.10 v Rumburku.
12. 7. V. etapa, 99 km, start v 9.55 hod. ve Varnsdorfu na 

náměstí s odjezdem směr Jiřetín a obce Labských pískovců, cíl ve 
12.30 v Krásné Lípě. http://www.tourdefeminin.com.

Výsledkový servis z cyklozávodů
Čtvrtý závod Českého poháru v XCO 2015 měl dostaveníčko 

v Bedřichově. V nejprestižnější kategorii ELITE si Michal Malík dojel 
pro čtrnácté pořadí, když závod vyhrál Kulhavý před Škarnitzlem, 
Paprstkou a Eberlem. V průběžném pořadí si Michal polepšil 
o dvě místa, je třináctý. Na čele vystřídal Kulhavý Nesvatbu, třetí je 
Paprstka a čtvrtý Škarnitzl.

Český pohár v maratonu (XCM), jeho třetí dějství hostila Lom-
nice nad Popelkou. V kategorii ELITE Jan Strož nestartoval a v prů-
běžném pořadí klesl na sedmou příčku. V kategorii M40+ si Jiří Švorc 
vybojoval 10. místo. Po dosavadním 23. (AUTHOR ŠELA MARA-
THON) a 16. místu (MTB MARATHON MOST) je to další zlepšení. 
V průběžné klasifikaci se tak dostal do první desítky jezdců a patří 
mu 9. pozice. Na MALEVIL CUPU (100 km) si mezi 88 klasifiko-
vanými borci dojel v M40-49 pro 24. pořadí a ve dvojicích skončil 
s I. Loubkovou na 2. místě. Na stejném závodě pak vyhrál na trati 
40 km celkově Filip Holubář (ročník 1996).

Na další akci seriálu Kolo pro život, kterým byl závod JEŠTĚD 
TOUR (53 km) v libereckém Vesci, startoval Jan Novota a připsal 
si 11. pořadí v kategorii M30. Na ORLÍK TOUR nejel a dal o sobě 
opět velmi dobře vědět na VRCHLABÍ ŠPINDL TOUR. V závěru 
závodu si vybojoval třetí místo na bedně a patří mu tak 22. pořadí 
jak v kategorii, tak celkově po sedmi podnicích KPŽ. Jan Strož se 
blýskl třetím místem na ORLÍKU TOUR v kategorii ELITE. Protože 
však byl zatím klasifikován jen ve čtyřech závodech, patří mu prů-
běžné 17. pořadí.

Na ADRENALIN CUPU (disciplíny běh, paragliding, MTB XC, 
kajak) v beskydské Ostravici obhájil Michal Malík s týmem Opava 
Net loňské prvenství.                                                           ZdS

Letní sportovní hry mládeže
Od 29. května do 16. června probíhaly ve Varnsdorfu již tradičně 

hry mládeže. Jejich zdárného pořádání se zhostili pracovníci a.s. 
Regia a zejména pan Kubíček, který zajistil přípravy sportovišť na 
jednotlivých akcích. Velký dík patří také všem rozhodčím. No a jak 
to všechno skončilo?

Olympiáda mateřských školek (disciplíny běh na 30 a 50 metrů, 
dále skok z místa a hod míčkem): 1. MŠ Pražská, 2. MŠ Seifertova, 
3. MŠ Křižíkova, 4. MŠ T.G.M., 5. MŠ Národní, 6. MŠ Nezvalova, 
7. MŠ Bratislavská, 8. MŠ Poštovní.

Soutěže 1. stupně základních škol (atletika, florbal, kopaná). 
Chlapci: 1. ZŠ Seifertova, 2. ZŠ Edisonova, 3. ZŠ náměstí, 4. IZŠ 
Karlova, 5. ZŠ Bratislavská. Dívky: 1. ZŠ náměstí, 2. ZŠ Seifertova, 
3. ZŠ Edisonova, 4. IZŠ Karlova, 5. ZŠ Bratislavská. 

Soutěže 2. stupně ZŠ (florbal, basketbal). Chlapci: 1. Gymná-
zium Varnsdorf, 2. ZŠ Edisonova, 3. ZŠ náměstí. Dívky: 1. Gymná-
zium Varnsdorf, 2. ZŠ náměstí, 3. ZŠ Edisonova.

Letní sportovní hry završily sportovními zápoleními střední školy 
a bylo se na co koukat. Disciplíny florbal, nohejbal, stolní tenis, 
volejbal, kopaná a atletika měly divákům co nabídnout. Celkové 
pořadí LSHM středních škol. Chlapci: 1. SLŠ Šluknov, 2. Gym-
názium Rumburk, 3. Gymnázium Varnsdorf, 4. VOŠ K. Světlé, 
5. VOŠ Bratislavská, 6. VOŠ Mariánská, 7. SZdŠ a OA Rumburk. 
Dívky: 1. Gymnázium Rumburk, 2. Gymnázium Varnsdorf, 3. SLŠ 
Šluknov, 4. VOŠ Bratislavská, 5. SZdŠ a OA Rumburk, 6. VOŠ 
Mariánská.

Velký dík patří také členkám ČČK za zdravotní dohled u všech 
disciplín. Pořadatelem sportovních her byla Komise pro vzdělávání, 
tělovýchovu a sport při RM ve Varnsdorfu.

Zbyněk Šimák 

   Z MČR zatím bez medaile
Předposlední červnový víkend hostily Svitavy MČR 

mládeže v soutěžích upoutaných modelů. V deštivém 
počasí se i přes dobré výkony nepodařilo dvěma mladým mo-
delářům LMK Varnsdorf prosadit na stupně vítězů. David Jára 
skončil na nepopulárním 4. místě a Jaromíru Cimplovi připadlo 
8. pořadí. Z technických důvodů se MČR nezúčastnila naše 
nejmladší naděje Albert Svoboda. Nezbývá než doufat, že se 
na mistrovství ve volných letech 26. září v Hořicích některý ze 
sedmi kvalifikovaných členů LMK prosadí výrazněji.      

 Ing. Josef Bartík

Družstvo žen TJ Slovan absol-
vovalo 3. kolo krajského přeboru 
družstev v horkém odpoledni na 
stadionu v České Lípě. Přesto 
mu závody přinesly celou řadu 
osobních i oddílových rekordů. 
Z 12 obsazených disciplin 
zvítězily ženy pětkrát. Ve 
sprintech opět kralovala Blanka 
Plocarová, zvítězila na 100 m 
v oddílovém rekordu 12,73 s, 
což znamená zlepšení letoš-
ního osobního výkonu téměř 
o 0,3 s. Blanka byla první i na 
200  m a ukázala všem soupeř-
kám záda jako finišmanka šta-
fety na 4x100 m. Ve sprintu se 
konečně prezentovala i mladičká 
Eliška Veverková, když přispěla 
družstvu dvěma body za 5. místo 
na 100 m (14,01 s) a podílem na 
vítězství štafety. Vítězství a plný 
počet 7 bodů vybojovala Kamila 
Veselá na 3 000 m chůze. Přida-
la i další body v běhu na 3 000 m
a 400 m překážek. Další větší 
příspěvek přidala Sára Godlová 
v překážkovém běhu na 400 m 
(75,60 s) a z hodu diskem v osob-
ním rekordu 26,01 m. Doslova 
bez zastavení probíhala soutěž 
pro Moniku Bielovičovou. Bo-
dovala ve všech svých čtyřech 
disciplínách. Z Lípy si odvezla 
„osobák“ v trojskoku (9,21 m), 
družstvu přispěla 11 body a 
účastí ve vítězné štafetě. Byla 
i aktérkou zajímavého souboje 
v hodu oštěpem. Když v mi-
nulém kole její osobní ma-
ximum odlétlo na 29,44 m, 
věnovala se její kamarádka a 
soupeřka Tereza Školoudová 
vysokoškolské dřině. Nyní se 
v oštěpařském sektoru sešly. 

A bylo z toho posunutí oddílo-
vého rekordu žen na hodnotu 
32,83 m se jménem Terezy. Ve 
vlastní soutěži pak 2. a 4. místo 
(Monika 28,22 m). Do společ-
ného bodového měšce přispěla 
i Tereza Košínová (800m 
4. místo, 200 m 5. místo). Po-
slední dějiství nedělní atletiky 
znamenalo plný počet bodů a 
nový oddílový rekord štafety 
4x100 m (52,71 s) zásluhou 
E. Veverkové, S. Godlové, 
M. Bielovičové a B. Plocarové.

Pořadí 3. kola KP družstev 
žen: 1. AC Turnov 89,5 bodu, 

2. TJ Slovan Varnsdor f 70, 
3. TJ LIAZ Jablonec B 56,5, 
4. AC Rumburk 53, 5. AC Česká 
Lípa B 42, 6. TJ Rumburk 3 body 
(dle www.atletika.cz/vysledky). 
Předpokládané pořadí po 3 ko-
lech: 1. AC Turnov, 2. TJ LIAZ, 
3. TJ Slovan Varnsdorf, 4. AC 
Rumburk, 5. AC Česká Lípa B, 
6. TJ Rumburk. Následuje leh-
ký prázdninový trénink spojený 
s těžkým odpočinkem a poté 
4. kolo 23. srpna v Turnově. 
Všem pěkné dny přejí atletičtí 
trenéři. 

Skalický

Atletky mají za sebou tři kola přeboru družstev
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Ve dnech od 8. do 13. června se uskutečnilo Mistrovství Evropy 
v silovém trojboji, benchpressu a mrtvém tahu v anglickém městě 
Eastbourne. Z OST Varnsdorf bylo nominováno kvarteto závodníků, 
kterými byli Jan Pianka (kategorie open 25-39 let, váha do 60 kg), 
Daniel Pianka (open, 60 kg), Luboš Šos (open, 125 kg) a Richard 
Šos (dorostenci, do 90 kg).

V mrtvém tahu EQ (s podpůrným dresem) se představili všichni 
varnsdorfští borci. Jako první zasáhl do boje Honza se základním 
pokusem 185 kg, který se nezdařil. Druhý na 195 a třetí s 205 kg již 
pak zatáhl s přehledem. Dan si vedl obdobně. Nedotáhl 185 kg, ale 
pokusy se 195 a 200 kg už byly v naprostém pořádku. V poli doros-
tenců exceloval Richard. Lehký základ 210 kg potáhl, ve druhém dal 
i 230 kg a třetím pokusem s 250 kg stanovil nový světový rekord! 
Luboš základ na 300 kg zvládl s přehledem a jako lehký se jevil i dru-
hý pokus na 315 kg. Ten znamenal nový evropský rekord. Je škoda, 
že na závěr nevyšlo atakování 322,5 kg. V souhrnu vše znamenalo 
vítězství Honzy, Richarda a Luboše ve svých váhových kategoriích, 
Dan vybojoval stříbrnou medaili. V absolutním pořadí (tj. napříč 

Zlaté tažení varnsdorfských                              
siláků Evropou

Poslední červnovou středu 
zahájilo přípravu na sezonu 
2015-2016 druholigové áčko 
FK Varnsdorf pod vedením 
trenéra Romana Skuhravého 
(smlouva na dobu neurčitou) a 
jeho asistenta Lukáše Plška, 
který naposledy vedl v Liberci 
kategorii U 14. Hráčský kádr 
se podařilo udržet téměř pohro-
madě. Odešel Breite do Teplic 
a do svých mateřských klubů 
se vrátili Janoušek, Landov-
ský a Linka. Novými tvářemi, 
které se objevily v Kotlině na 
zkoušku, byly tradičně mladí a 
neokoukaní fotbalisté. Zranění 
z konce uplynulé sezony musí 
léčit Kotiš a Rudnytskyy. Pro 
novou sezonu nebude mít FK 
již celek juniorky U21. Na úvod 
herní přípravy čekaly Varnsdorf 
dva první ligou dlouhodobě pro-
třelé týmy. V Dubí porazil Teplice 
2:3 (1:0), když góly padly takto: 
25. Kapolongo, 90. Vondrášek 
- 52. Martan z PK, 68. Jurča, 69. 
Martan. V Hrádku n. N. pak byl 
soupeřem Liberec, který inkaso-
val hned zkraje po gólu Jurča. 
V poločase soupeř prostřídal celou 
jedenáctku, prosadil se v ofenzívě 
a zvítězil 2:1 brankami Bakoše a 

Pimpary. Sestava: Samoel - Geis-
ler (80. Schubert), Zieris, Kvída, 
Norek (46. Dydowicz) - Zbrožek 
(46. Skwarczek), Ondráček (46. 
Kaiser), Jurča (46. Tvaroha) - 
Martan, Schubert (46. Kučera), 
Juroška. Z hráčů již úvodem čer-
vence prodloužili smlouvu Láďa 
Martan a Petr Zieris. Áčko zaha-
juje novou sezonu 1. 8. v Karviné, 
9. 8. hostí Sokolov, v dalším kole 
má volný los a 23. 8. přijede do 
Kotliny Ústí n. L.

  V závěru června se v Praze 
uskutečnil losovací aktiv soutěží 
spadajících pod Řídící komisi pro 
Čechy (ŘKČ). V ČFL je novinkou 
20 účastníků místo 18. Po množ-
ství kontumací (SK Viktorie Jirny 
tak spadla z 2. na 16. místo) roz-
hodla STK, že 15. místo ročníku 
2014-2015 je nesestupové (nej-
dříve měl sestoupit Nový Bydžov, 
poté Čáslav). Účastníky budou 
v minulé sezoně druholigové 
týmy Žižkova, Mostu a Kolína. 
Dalšími nováčky jsou Tachov, 
Brozany, Dobrovice a Táborsko 
B, navíc postoupily ještě Benátky 
n. J. V divizi byla varnsdorfská 
farma FC Nový Bor nečekaně 
přesunuta do skupiny C a čekají 
ji tak „projížďky“ do Letohradu, 

Ústí n. O., Vysokého Mýta, Trutno-
va, Jaroměře atd. Divizní nabídku 
přijal i Vilémov, který si zahraje 
ve skupině B. Divize zahajují 
8. - 9. srpna, Nový Bor čeká doma 
Sokol Živanice, Vilémov hostí TJ 
Sokol Libiš. Na 20 týmů se rozší-
řila i Česká liga U19, kterou se 
podařilo varnsdorfskému dorostu 
udržet. První mistrovské utkání 
sehrají dorostenci FK v domácím 
prostředí o víkendu 8.-9. srpna 
proti Dukle Praha, kterou v uply-
nulé sezoně vedl současný trenér 
áčka Roman Skuhravý.        ZdS

Pro letošní první turnaj LSLŠ (Letní streetballová liga Šluknovska) 
ve Varnsdorfu měli jeho pořadatelé připravenou krizovou variantu. 
A udělali dobře. Ráno objevili tartanové hřiště u sportovní haly 
navlhlé nočním deštěm, takže vzali za vděk náhradní variantou a 
78 (!) účastníků hrálo v hale. To mělo své plusy i mínusy, takže při 
dobrém počasí se příští turnajové zápasy třeba odehrají jak venku, 
tak i v hale. Pořadí nejlepších týmů po prvním turnaji - kategorie 
mix U16 (8 týmů): 1. NoName, 2. SKDL, 3. Common Sence. Kate-
gorie hoky + 1 klub 16+ (5 týmů): 1. Liga odpadlíků, 2. Všehochuť, 
3. B-Girls. Kategorie muži 16+ (8 týmů): 1. 3D, 2. Koblížci, 3. XXX. 
Další turnaj se odehraje 25.srpna v Rumburku u ZŠ U Nemocnice. 
Více na www.sinstitut.cz 

A ještě jedno poděkování z basketbalového oddílu vážící se 
k uplynulé sezoně. Tým U19 TJ Slovan Varnsdorf děkuje panu 
Martinu Prknovi za věnování občerstvení v podobě výborných 
steaků na rozlučkový večírek týmu po úspěšné sezoně.            BAŠ

všemi váhovými kategoriemi) se navíc evropským šampionem stal 
Honza, Dan byl druhý a Luboš čtvrtý hned za Srbem Stankovičem. 
Richard pak v absolutním pořadí vybojoval nečekané druhé místo 
v kategorii juniorů a dorostenců. K tomu všemu byl Honzův mrtvý 
tah po přepočtu nejlepším výkonem v rámci všech mrtvých tahů 
na šampionátu a díky varnsdorfským borcům se podařilo v pořadí 
národů vybojovat fantastické 2. místo za Srbskem.

Další den patřil mrtvému tahu RAW (bez podpůrných dresů), kde 
nastoupilo „jen“ bratrské duo. Honza absolvoval úspěšně 170, 180 
i 190 kg. Danovi se dařilo lépe. Po váhách 175, 185 a 195 kg nejenže 
vyhrál svoji váhovou kategorii, ale posledním pokusem překonal 
i světový rekord a Honzovi patřilo stříbro. V absolutním pořadí pak 
výkony Dana katapultovaly do role šampiona Evropy! Je jen škoda, 
že se v něm mezi bratry vklínil na druhé místo o pouhý bod Fin Kor-
peinen., takže Honza byl „pouze“ třetí. Bronz se povedlo vybojovat 
i v pořadí národů a opět s výrazným přispěním našich kluků.

Text a foto OST Varnsdorf

Počasí turnaj 
streetballu nezhatilo

Eliščino
stříbro 

z tatami

V Děčíně se uskutečnila nej-
vyšší soutěž pro judistická mlá-
ďata, kterou je Krajský přebor. 
Dostavili se na ni jen ti nejlepší 
a nejodvážnější adepti juda 
z celého kraje. I náš varnsdorf-
ský oddíl měl svoji zástupkyni, 
a to Elišku Kohoutovou. Ta po 
dramatickém finále skončila na 
krásném druhém místě a přivez-

la tak našemu oddílu stříbrnou 
medaili a titul vícepřebornice 
kraje ve své váhové kategorii 
pro rok 2015.

V polovině června dále 
proběhlo ve spor tovní hale 
přátelské setkání a turnaj s ju-
disty z oddílu Sakura Liberec, 
na němž si naši judisté poměřili 
své síly. Turnaj měl velmi příjem-
nou atmosféru se solidárním a 
přátelským podtextem. Mnozí 
využili turnaje k navázání 
nových přátelství a pro judisty 
z našeho oddílu akce zname-
nala zisk toho nejcennějšího, 
načerpání nových zkušeností. 

H. Salayová - trenérka


