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Model varnsdorfské zastávky vystavuje Národní galerie

Zajímavé ocenění získalo naše
město v tradičním srovnávacím
výzkumu Město pro byznys, který vyhodnocuje podnikatelské
prostředí ve všech obcích s rozšířenou působností v ČR. Cílem
projektu je podpora malého a
středního podnikání.
V rámci Ústeckého kraje byl
Varnsdorf vyhodnocen jako
nejlepší. Za sebou nechal druhý
Chomutov a třetí Ústí nad Labem. Mezi kritérii, která vynesla naše město na výsluní, byly
např. počet učňů a studentů
v odborném vzdělávání (nejvyšší
v kraji), kapitálové výdaje (třetí nejvyšší) nebo dluhová služba
(čtvrtá nejnižší).
ha

Potřebujete
poradit s daňovým
přiznáním?

Foto Jaroslav Kvíz

Pracovníci finančního úřadu
budou obyvatelům našeho města k dispozici v budově MěÚ na
náměstí v místnosti č. 25 v pondělí 21. března a ve středu
23. března vždy od 13 do 17 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 10. března 2016
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První soukromá železniční zastávka v České republice upoutala
pozornost odborné veřejnosti u nás
i v zahraničí. Stavba zastávky Pivovar
Kocour získala nominaci na Grand Prix
architektů v roce 2014, byla publikována v izraelském vydání uznávaného
časopisu Domus a také na několika odborných serverech, mj. na prestižním
archdaily.com. V lednu se originálnímu
objektu dostalo dalšího významného
ocenění. Architektonický model zastávky převzala do svých sbírek darovací smlouvou Národní galerie.
Model zastávky se stal součástí stálé
expozice architektury a je vystaven ve
Veletržním paláci na ochozu ve 2. patře mezi nově umístěnými exponáty.
Modely jsou přitom dva. Ten druhý
zdobí kancelář majitele pivovaru. “V době, kdy jsme stavěli pivovar, se zprovoznila sousedící trať a
kolem nás začaly jezdit vlaky. Napadlo nás, že to je vlastně výborné
spojení se světem. Když jsem svůj záměr oznámil na úřadu, chytali se za
hlavu. Nakonec se to povedlo. Ocenění architektonického ztvárnění nás
samozřejmě těší,” uvedl majitel pivovaru, městský radní a zastupitel
Josef Šusta.
Autorem modelu je firma PKmodel,
která byla založena v roce 1991 a navazuje na tradici výroby modelů na
fakultě architektury ČVUT v Praze.
Architektem samotné stavby je kan-

celář Domyjinak. “Idea řešení nástupištního objektu vychází z industriální atmosféry. Jednoduché formy
obrysu dvou proniklých pootevřených
krychlí těží inspiraci z historicky
užívaných dřevěných pivovarnických
beden (bas). Ocelovou konstrukci
doplňuje ocelový plech silný 20 mm,
určený k rezivění v průběhu stárnutí
stavby. Plech je perforován otvory ve
tvaru loga pivovaru tak, aby umožnil
poutavý přístup světla do interiéru,
naopak noční osvětlení lineárními LED
pásky prosvěcuje loga do okolní tmy.
Z vnitřku zastávky vystupuje do prostoru masivní dřevěná lavice s názvy
stanic,” pospal hlavní ideu Petr Šikola za PKmodel a Domyjinak.
Podlaha přístřešku je řešena ocelovým zinkovaným pororoštem s komaxitovým povrchem, který postupným
používáním získává zamýšlenou
patinu. Černá barva se v místech

Foto Ivo Šafus
nejintenzivnějšího provozu u lavičky
postupně stírá a prosvítá zinkování.
Interiér je zčásti otevřen v ýhledům na železniční trať a nedaleký
Hrádek, zčásti uzavřen vůči nepřízni
počasí. Kromě lavice k sezení cestujících jsou tu umístěny jízdní řády
v atypických polykarbonátových pouzdrech a nemohou chybět otvírák na
lahve a schránka na zátky.
Michal Haller,
s přispěním Petra Šikoly
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Z policejního deníku
Nahá žena běhala
po ulici

Na základě oznámení od občanky města byla vyslána hlídka
městské policie na ulici Národní,
kde se dle oznamovatelky měla
pohybovat nahá žena. Hlídka
v uvedené lokalitě zjistila pobíhající obnaženou ženu, která
jevila známky požití omamných
látek. Strážníci se snažili zjistit
totožnost ženy, ale bezvýsledně.
Z důvodu prokázání totožnosti
byla žena předvedena na služebnu
obvodního oddělení Policie ČR.
Poté byla přivolána zdravotnická
služba, která za doprovodu policistů převezla ženu do nemocnice
na odborné vyšetření.

Alkohol je špatný řidič

V místech pod rybníkem „Jáma“
objevila hlídka městské policie
vozidlo nabourané do stromu. Na
místě se již nacházel řidič, který
projížděl okolo, a řidičce nabouraného vozidla poskytl první pomoc.
Žena byla při vědomí, avšak vykazovala znaky opilosti. Strážníci
usměrňovali provoz na pozemní
komunikaci až do příjezdu složek
integrovaného záchranného systému a dopravní policie. Řidička
byla odvezena na vyšetření do
nemocnice.

Rychlost strážníků
zachránila další život

Na žádost Rychlé záchranné
služby Ústí nad Labem byla hlídka
městské policie vyslána na ulici Žitavská, kde došlo k srdeční zástavě
staršího muže. Strážníci použili
defibrilátor, kdy byl pacientovi
podán výboj, a poté zahájili nepřímou masáž srdce. Muži byly
obnoveny základní životní funkce. Po příjezdu RZS byl předán
do ošetřování zdravotníkům a
přivolanou leteckou záchrannou
službou přepraven do nemocnice.
Druhého dne vyjádřilo RZS Ústí
n.L. pochvalu všem zúčastněným
na této záchranné akci. „Strážníci
svou rychlostí a odborností opět
zachránili život jednomu z našich
občanů,“ uznala MUDr. Smržová
z ústecké RZS.
Martin Špička, velitel městské
policie

„Autobusák“ na pořadu dne
Řada občanů se zajímá o to, jak se
posunula jednání o rekonstrukci autobusového nádraží a kdy se jej dočkáme. Podle posledních informací
získaných z Odboru správy majetku se v současné době pod dohledem Ing. architekta Františka Jeřábka (společně s Ing. arch. Kautem,
spoluautorem architektonické studie
podoby nového prostranství) zpracovává řádná projektová dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu
povolení, včetně dokumentace pro
provedení stavby.
Projektovou dokumentaci s názvem Úpravy prostranství autobusového nádraží realizuje na základě
výběrového řízení mostecký projekční ateliér NE2D Projekt, a to za vysoutěženou cenu 450 tis. Kč bez DPH.

2

k jejich vyjádření se tato část zpracování předepsané projektové dokumentace pozdržela a na základě
dodatku smlouvy prodloužila. Přesto se však předpokládá dokončení
projektu a přípravy stavby v prvním
kvartálu letošního roku tak, aby
k vlastní realizaci mohlo dojít
v roce 2017.
Rekonstrukce autobusového nádraží patří mezi priority vedení
města, a tak zároveň se zpracováním
dokumentace probíhá i prověřování
možností spolufinancování akce z vhodného dotačního titulu.
JS, OSMI

Od února musí být
chodec vidět
20. února se změnil zákon o provozu
na pozemních komunikacích. Od tohoto data jsou chodci povinni mimo obec
za snížené viditelnosti nosit prvky
z retroreflexního materiálu. V zákoně
je to formulováno takto: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji
vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením, je povinen mít
na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné
pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“
Chodci by sami měli mít zájem, aby
je za snížené viditelnosti bylo vidět.
Pro motoristy je dobré, že si chodců
dříve všimnou a stačí se jim vyhnout.
Není stanoveno, co všechno se za
retroreflexní materiál považuje, jak
velké by prvky měly být, ani kde by
se měly na postavě chodce nacházet.
Doporučuje se, aby chodci používali
retroreflexní pásky na noze ve výši
kotníku nebo na ruce na zápěstí, a
to na straně ke středu vozovky, a
aby tyto pásky byly viditelné zepředu
i zezadu. Dále je třeba upozornit, že
snížená viditelnost není jen tma, ale
i svítání a soumrak, mlha, husté sněžení nebo déšť.
Za nerespektování předmětného
ustanovení hrozí pokuta v blokovém
řízení do 2 tisíc Kč.
Odbor správních agend a dopravy,
red

Výluky vlaků kvůli kácení
Kácení a výřezy stromů uzavřou
trať mezi Chrastavou a Libercem
od 7. do 10. března vždy v době od
7.15 do 15.10 hodin. Vlaky linek TLX2
Dresden - Liberec a TL70 Seifhennersdorf - Liberec budou na tomto úseku
nahrazeny autobusy. Přeprava zava-

Vzhledem k tomu, že se však jedná o stavbu v úplném středu města a ještě na pozemcích, kde dříve
stávaly velké stavby (rozsáhlý
komplex Pohlova hostince, později
restaurace Stalingrad), je pozemek
zatížen velkým množstvím inženýrských sítí. Již několik měsíců tedy
probíhají intenzivní jednání s vlastníky inženýrských sítí o případných
stavbou vyvolaných přeložkách, nebo
jejich úplném vymístění.
Z důvodu nesouhlasného stanoviska některých vlastníků inženýrských sítí (RWE a O2) a také lhůtám

zadel, především jízdních kol, bude
možná pouze v omezeném rozsahu.
Od 14. do 17. března bude ze stejného důvodu mimo provoz vždy od
6.44 do 14.30 hod. úsek trati Hrádek
nad Nisou - Chrastava.
r

První rok audiopřenosu ze
zasedání zastupitelstva v číslech
Před rokem, konkrétně 26. února,
ve snaze přiblížit zasedání zastupitelstva běžným občanům, proběhl
ze zasedání testovací přímý přenos.
Jednalo se tak o přelomový den
pro naše město, neboť do té doby
textový přenos nahradil zvukový.
Mimo jiné je každý přenos ihned
po skončení zasedání zastupitelstva
dostupný jak na webových stránkách
města, tak na městském YouTube
kanálu.
Během roku prošel přenos technickým vylepšením pro čistší zvuk a

drobnými grafickými úpravami, které
se čekají i letos. Pojďme se ale podívat na statistiky z jednotlivých zasedání zastupitelstva. Uvedený graf
určuje maximální počet souběžných
posluchačů a počet zpětného přehrání přenosu. Nutno podotknout, že se
sledovaností rovnáme padesátitisícovému Děčínu.
Zároveň bychom vás rádi pozvali
na další přímý přenos, který se bude
konat 31. března od 15 hodin na webových stránkách města Varnsdorf.
Tomáš Secký
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Město pomohlo lidem, kterým vzal požár všechno
Ve středu 24. února krátce před
půl jedenáctou byl jednotkám HZS
Varnsdorf a Rumburk vyhlášen požární poplach jen kousek od místa, kde
zasahovali v lednu při požáru výrobní
haly. Vzhledem k tomu, že se už podle prvotní informace jednalo o požár
autodílny většího rozsahu, byly na
místo vyslány veškeré dostupné cisterny i výšková technika.
Přes maximální úsilí zasahujících
hasičů se kvůli velkému množství
uskladněných hořlavých materiálů
a náhradních dílů nepodařilo ob-

jekt autodílny a vrchní část včetně
střechy přilehlého rodinného domu
ochránit od požáru. Další rozsáhlé
škody na majetku způsobila hasební
voda.
Při požáru byla poškozena opravovaná vozidla a zničena část uskladněných veteránů. Příčinu vyšetřuje policie ve spolupráci s vyšetřovatelem
hasičů. Předběžné škody byly vyčísleny na 2 mil. korun.
Městští radní zareagovali na vzniklou situaci hned druhý den. Ve čtvrtek 25. února se rozhodli pronajmout

manželům (79 a 74 let), kteří při
požáru přišli o střechu nad hlavou,
garsoniéru v Nemocniční ulici v Domě
s pečovatelskou službou.
Tragická událost vzbudila vlnu solidarity mezi přáteli a známými. Ti
se rozhodli pomoci postižené rodině
uspořádáním benefičního koncertu.
Akce se uskuteční v sobotu 26. března v Lidové zahradě. Vystoupí kapely
Semeno a Kabát revival a veškerý
výnos z koncertu bude věnován na
opravu poškozeného domu.
Jiří Sucharda, ha

Krátce ze zasedání
Z policejního
deníku
radních a zastupitelů
25. února

Parkoviště a přístup na
hřbitov
Rada města rozhodla o přidělení
veřejné zakázky Úprava přístupových ploch ke hřbitovu - parkovací
stání 5. etapa Technickým službám
města Varnsdorf za cenu 345 tisíc Kč
bez DPH. Díky této zakázce se
dokončí parkoviště a přístup ke
hřbitovní budově, aby odpovídaly
důstojnosti místa posledního odpočinku.

Rekonstrukce Hrádku

Radní pověřili starostu podpisem dvou smluv o dílo na projektovou dokumentaci související
s rekonstrukcí Hrádku. První se
týká změny dispozice exteriéru
hlavní budovy a vypracuje ji firma V&M Liberec za 197 tis. Kč
bez DPH. Ve druhé jde o interiér
prvního patra objektu a vypracuje
ji Ing. arch. Ludmila Pražáková za
57 tis. Kč bez DPH. Obě projektové
dokumentace budou nezbytnou
součástí žádostí o dotace.

Změna v komisi
prevence kriminality

Novým členem komise prevence kriminality a bezpečnostní a
sociální situace jmenovali radní
Miloslava Hraběte, který nahradil
Miroslava Truhláře, jenž odešel na
vlastní žádost.

Ředitelem Regie
byl jmenován
Zbyněk Šimák
Novým ředitelem společnosti Regia a.s.
byl podle očekávání jmenován Zbyněk Šimák. Varnsdorfský zastupitel, který je zaměstnancem této městské společnosti od jejího vzniku, byl už před tím pověřen
jejím řízením. Do funkce ředitele
jmenovalo Zbyňka Šimáka představenstvo s platností od 1. března.
Regia a.s. byla založena 2. dubna
1992. Od roku 1994 je jejím 100%
vlastníkem Město Varnsdorf. V současné době spravuje městské byty
a byty některých sdružení vlastníků
bytových jednotek, dále spravuje a
provozuje městská sportoviště, realitní kancelář, ubytovnu hostelového
typu a sociální ubytovny v ulicích
T.G. Masaryka a Lounská.
ha

200 let Vincenze Pilze

Omluva za chybu
Ve třetím letošním čísle Hlasu severu se nám vloudila chyba do článku
MAS Český sever schválil strategii na
nové období. Ve výpisu alokací na
roky 2016 až 2022 vypadlo slůvko
tisíc, za což se omlouváme a uvádíme
správné znění:
Vedoucí pracovnice SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje) Eva Hamplová nejprve
seznámila členy MAS s průběhem dosavadní činnosti pracovního týmu pro

tvorbu dokumentu. Poté člen týmu
Radim Burkoň přednesl vize a cíle,
vyplývající ze zpracované strategie,
včetně alokací na roky 2016 až 2022:
Integrovaný regionální operační
program – 97.824 tis. Kč,
Operační program Životní prostředí – 14.017 tis. Kč,
Operační program Zaměstnanost –
19.337 tis. Kč,
Program rozvoje venkova ČR –
40.924 tis. Kč.
red

Zastupitelé schválili návratnou
finanční výpomoc Městskému divadlu Varnsdorf na předfinancování
projektu 200 let Vincenze Pilze,
který bude realizován v tomto
roce. Zastupitelstvo zároveň odsouhlasilo zajištění finanční částky
ve výši 15 % z celkových nákladů
projektu z rozpočtu města. Projekt
připomene 200. výročí narození a
120. výročí úmrtí varnsdorfského
rodáka, akademického sochaře,
Vincenze Pilze (14. 11. 1816 – 26.
4. 1896). Jeho součástí bude např.
odhalení umělcovy sochy v parku
u divadla či putovní výstava.

Odměny členům výborů
a komisí
Zastupitelé stanovili měsíční
odměny za výkon funkce členům
výboru zastupitelstva města a
členům komise rady města, kteří
nejsou sami zastupiteli nebo zaměstnanci města. Předsedovi komise náleží měsíční odměna tisíc
korun, členovi výboru nebo komise
pak 200 Kč.
ha
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Dotační program města
V Dotačním programu města Varnsdorf pro rok 2016 bylo podáno
78 žádostí od 40 žadatelů. Celkem požadovaná částka činila přesně 1.087.300
Kč. Město podpoří 68 žádostí v plánované celkové výši 900 tisíc korun.
Žádosti hodnotila sedmičlenná
dotační komise ve složení Josef Hambálek (předseda, místostarosta), Jaroslav Draský (zastupitel), Marcela Louková (ředitelka DDM), Josef Rybánský
(předseda komise pro kulturu a cestovní ruch), Ilona Martinovská (ředitelka
knihovny), Jan Novota (učitel) a Josef
Fibiger (vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví).

Hodnocení bylo prováděno anonymně na základě bodového systému podle stanovených kritérií.
V případě podjatosti vůči některé
žádosti se člen komise hodnocení
vzdal písemným prohlášením aniž
by bylo ovlivněno hodnocení žádostí
(podíl mezi součtem bodů a počtem
členů komise).
25. února pak na základě doporučení dotační komise rozhodli městští radní o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace v rámci Dotačního
programu města Varnsdorf pro rok
2016.
Jiřina Trebatická, red

Přehled schválených žádostí
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ᘀ܀ἂࠀ%ἂ#᠀ࠀ᐀ࠀἀ᠀ጀȀࠀ Ԁᘀࠀ̀Ȁᨀᄀ&ᘀࠀ!܀ἀࠀᜀᴀἀሀᘀԀἀ᠀!ࠀ'ᨀἀᴀᄀ(ᄀ᠀ἀ"̀ᰀࠀᬀᨀᘀ&ᤀࠀᨀᘀ&ᄀጀᰀጀ)ࠀ
ᜀ*

܀

$
$

$ሀЀȀԀ
ఀ܀ᔀက܀

ĀȀ̀ЀЀЀ̀̀̀

2#ᜀЀᜀ᠀ᬀࠀ᠀̀ᄀ)ᘀᨀ̀ἀࠀ%ἀԀ̀ᜀ&ᘀԀ(ࠀ᐀ࠀᔀԀᨀ3ᬀ"Ȁ᠀ࠀ4567ഀࠀ66ༀࠀԀᘀ"̀ᰀ᠀ࠀ
'
2#ᜀЀᜀ᠀ᬀࠀ᠀̀ᄀ)ᘀᨀ̀ἀࠀ%ἀԀ̀ᜀ&ᘀԀ(ࠀ᐀ࠀ$ࠀ᠀̀ᄀ)ᘀࠀᜀȀࠀ̀Ȁ̀&ᰀࠀ܀ἂȀሀࠀ ᘀ̀ᬀᨀᬀ܀Ȁࠀ"Ȁᜀ᠀!ࠀ
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9:ࠀ$ᴀᘀᨀἂࠀ%ἀԀ̀ᜀ&ᘀԀ(ഀࠀᘀ&&ᰀᴀࠀἀЀᴀȀЀᄀ᠀ᤀࠀ᐀ࠀ%Ȁᴀᄀ᠀ᘀ̀ᘀጀȀࠀ̀ἀ&ࠀᴀἀ.᠀ᘀഀࠀ45ༀࠀԀᘀ"̀ᰀ᠀
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Inzerce, kultura, děti a mládež

Divadlo vás zve
Březen bude opět ve znamení skvělé
kytarové hudby. V Pivovaru Kocour se
9. března od 20 hodin představí vynikající britský bluesový kytarista, harmonikář a zpěvák Eddie Martin. Jeho
akustický styl se vyvinul z novodobé
směsi tradičních bluesových a vybrnkávacích (fingerpickingových) stylů. To
vše kombinuje s foukací harmonikou
a hraním na perkuse ve stylu one-man-bandů (kapela jednoho muže).
V Británii byl několikrát nominován
na bluesového kytaristu, harmonikáře,
zpěváka, akustického umělce a za album roku (British Blues Award). Eddie
Martin Band vystoupí ve složení: Eddie
Martin (GB) – kytara, zpěv, foukací
harmonika, Peter Oberländer (SK) –
baskytara, Tomáš Bobek Bobrovniczký
(CZ) – bicí.

Ve středu 16. března od 19 hodin
si přijdou na své milovníci bláznivých
komedií. Do varnsdorfského divadla
zavítá Divadelní společnost Indigo
Company se svou Dokonalou svatbou.
Bill a Ráchel jsou šťastný pár, který má
před svatbou. Jenže ráno před svatbou
se Bill po noci, ze které si díky loučení
se svobodou vůbec nic nepamatuje,
probudí v posteli se zcela neznámou
dívkou … Hrají: Filip Tomsa/Michal
Zelenka, Josef Hervert/Karel Heřmánek ml., Olga Lounová/Miluše
Bittnerová, Lilian Sarah Fischerová,
Vendula Křížová/Simona Vrbická a
další. Předprodej vstupenek probíhá
ve varnsdorfském divadle, on-line na
webu divadla nebo v informačních
centrech.
Městské divadlo Varnsdorf

Dům dětí a mládeže
Program na jarní prázdniny
Pondělí 7. března
Skleněné
exkurze do sklárDům dětípondělí,
a mládeže
Program
naBoru,
jarní 120
prázdniny
ny
v Novém
Kč
Pondělí 7. března
Úterý
8. března
Skleněné
pondělí, exkurze do sklárlezecká
stěna
150 Kč
nyŠutr,
v Novém
Boru;
120Liberec,
Kč
8.3. Šutr,
lezecká stěna Liberec,
Středa
9. března
150
Kč
Pravčická
brána, Hřensko, 140 Kč
9.3. Pravčická brána, Hřensko 140
KčČtvrtek 9. března
Drábské
světničky,
PR Příhrazské
10.3. Drábské
světničky,
PR Příhrazskály,
150150
Kč Kč
ské
skály;
11.3. Babylon-Lunapark, Liberec,
Pátek 11. března
150 Kč
Babylon-Lunapark,
Liberec,
150 Kč
4.3. - Leničky dílnička
- korálkový
dáreček k MDŽ, od 15.00 v DDM, cena
30Pátek
Kč 4. března
Leničky
18.3. - dílnička
Turnaj v karetní hře Černý
Korálkový
dáreček
k MDŽ,
Petr
- od 15.00
v DDM,
hraje se v čerod 15.
hod. v DDM, cena 30 Kč
ném
oblečení
Pátek 18. března
Turnaj v karetní hře Černý Petr
od 15. hod. v DDM, hraje se v černém oblečení

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zaměstnání
Německo, Rakousko – nabídka
práce – technické profese - elektrikáři, svářeči, instalatéři, mechatronici, mechanici, nástrojaři,
zámečníci, zedníci, malíři pokojů,
natěrači, tesaři, truhláři, pokrývači a další obory – zajímavý plat,
zázemí, zaměstnanecké výhody –
znalost německého jazyka výhodou,
ne podmínkou – zájemci, zašlete
stručný životopis v němčině – kontakt j.zarnack@email.cz. Těšíme
se na váš zájem, Jana Zarnack – AC
Personalservice.
Německo, Rakousko – nabídka
práce – zdravotní sestry, pečovatelky - práci nabízíme pro zdravotní
sestry, pečovatelky i neodborné síly
se zkušenostmi z oblasti pečovatelství (např. péče o rodinné příslušníky) - znalost němčiny na dobré
komunikativní úrovni podmínkou –
zajímavý plat, zázemí, zaměstnanecké výhody – zájemci, zašlete
stručný životopis v němčině – kontakt j.zarnack@email.cz. Těšíme
se na váš zájem, Jana Zarnack – AC
Personalservice.

Různé

Masopustní
kolotoč
„Na Kopečku“

www.zalepsisluknovsko.cz
Prodám: Auto Škoda FABIA rok
výr. 2005, OBS. 1,2 - najeto 72.000 km,
TK do r. 2017 - dobrý stav. Cena
dohodou. Tel. 605 998 083.

V pátek 5. února se v naší mateřské
škole roztočil veselý kolotoč plný masek, her a tanečků. Za asistence studentů VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR ve Varnsdorfu pod vedením paní vychovatelky
Moniky Sivčové si děti mohly vyzkoušet
své dovednosti při rozmanitých zábavných soutěžích. Každá maska byla odměněna, všichni jsme si užili spoustu
legrace a těšíme se za rok, kdy se opět
masopustní kolotoč roztočí.
Kolektiv MŠ Národní, red

Třída 9. května 11/4, Rumburk, Tel. 412 332 071, 725 807 633
info@optika-hrdlickova.cz, www.optika-hrdlickova.cz

Měření zraku
Objednávky na čísle

725 807 633
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Šafusovi představují v Loretě velikonoční jízdy
Výstava dokumentující velikonoční
jízdy je od 6. února k vidění v ambitu
Lorety Rumburk. Výstava fotografií
Iva a Michala Šafusových přibližuje
prostřednictvím aktuálních snímků
tradiční velikonoční zvyk spjatý se
Šluknovskem a Horní Lužicí. Výstava
potrvá do 29. března. Přístupná je od
úterý do soboty od 9 do 16 hod. Pořadatelem je zapsaný spolek Ještě žijem
z Velkého Šenova a web Vybezek.eu.

historické fotografie velikonočních
jezdců z Rumburku, které jsou trvale
umístěny v ambitu Lorety.
Velikonoční jízdy jsou starý velikonoční zvyk, jehož kořeny sahají
snad do 16. století. Říká se jim také
jízdy křižáků nebo jízdy kolem osení,
německy pak Osterreiten a lužickosrbsky Jutrowne jěchanje. Konají se
vždy v neděli na Boží hod velikonoční.
Letos se uskuteční v neděli 27. března. Podstatou velikonočních jízd je

předávání poselství o zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Jezdci se schází vždy
u kostela, během velikonoční jízdy
drží krucifix a církevní prapory a společně zpívají duchovní písně.
V současnosti se velikonoční jízdy
pořádají v Německu v oblasti mezi
městy Budyšín, Hoyerswerda a Kamenz. V ČR pak v Mikulášovicích na
Šluknovsku a v Lukavci na Novojičínsku. Na Šluknovsku se velikonoční jízdy konaly do začátku 2. světové války

např. v Brtníkách, Dolní Poustevně,
Fukově, Mikulášovicích, Rumburku
a Sněžné. V posledně jmenované
obci údajně vznikl nejstarší Spolek
velikonočních jezdců v regionu.
Z výtěžku sbírek velikonočních
jezdců se přispívalo na stavbu školy
a fary, opravu kostela či pořízení
nových kostelních hodin. Do Mikulášovic se velikonoční jízda opětovně
vrátila roku 2011.
Klára Mágrová, red

110. výročí založení zahrádkových osad
Moritzem Schnitzerem
ZO ČZS Varnsdorf si letos připomíná 110. výročí založení zahrádkových
osad ve Varnsdorfu. V roce 1906 zakoupil pan Moritz Schnitzer pozemek
v VI. okrese a založil první nájemní
zahrádkovou osadu.
Moritz Schnitzer byl továrník,
obchodník, spisovatel, vydavatel,
Velikonoční jízda v Mikulášovicích přírodní léčitel, vegetarián, zahrádv minulém roce, foto Michal Šafus
kář a hlavně člověk. Nezůstalo jen
u zahrádek. Na dalším zakoupeném
Výstava mapuje pět let obnovené
pozemku buduje plovárnu, která se
tradice velikonočních jízd v Mikulášotěší stále větší oblibě u občanů měsvicích a přibližuje jízdy křižáků mezi ta a okolí. Koupaliště bylo napájeno
cisterciáckým klášterem v Marienstern čistou pramenitou vodou přitékající
v Panschwitz-Kuckau a Schweinerden z blízkého zalesněného kopce. Kolem
(Swinjarna). Soubor čtyř desítek fo- byl navezen písek, a tak vznikla děttografií zachycuje černě oděné jezdce ská hřiště.
�������������������������������������������������
v cylindrech na hlavách na slavnostně
Na prostranství kde je dnešní hráz
ozdobených koních. Vedle aktuálních rybníka Mašíňák, bylo vybudováno
snímků mohou návštěvníci zhlédnout hřiště na různé druhy sportů. Z
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koupaliště byl proveden keramickým
potrubím rozvod vody do kruhových
nádrží na zalévání zahrádek. Tuto
osadu prosazoval jako Sluneční osadu
zdraví. Pro velký zájem o nájemné
zahrádky zakoupil Moritz Schnitzer
v V. okrese 20 ha půdy, a tak vznikly
další tři zahrádkové osady.

Při příležitosti 70. narozenin zakladatele nájemních zahrádek byl
20. července 1931 v osadě VI. okresu
na jeho počest odhalen obelisk s portrétem. 4. února 1939 se život tohoto
činorodého občana uzavřel.
Založené zahrádkové osady přežily
s malými obměnami do dnešních dnů.
Dnes má ZO ČZS Varnsdorf 372 členů,
kteří obhospodařují nájemné parcely
ve 12 osadách v různých částech města. Jsou využívány jak hospodářsky,
tak rekreačně členy různých věkových
skupin. Rozhodnete-li se strávit svůj
volný čas v přírodě, staňte se zahrádkářem. Nabízíme výhodný pronájem
několika volných parcel. Kontaktní
osoubou je Břetislav Suchánek (tel.
412 371 738 nebo 604 619 483).
Jan Lomský,
člen výboru ZO ČZS Varnsdorf, red
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Okolí, děti a mládež

Na zkušenou do Evropy
V médiích v poslední době slýcháváme informace, že zaměstnavatelé
nejsou spokojeni se znalostmi absolventů v anglickém jazyce. Dobře
zvládají pravopis a překlad, ale mají
vážné mezery v komunikaci. Tuto
skutečnost lze zobecnit i na znalosti
ve všech cizích jazycích. Na VOŠ, SPŠ
a SOŠS a CR ve Varnsdorfu si jsou tohoto neduhu vědomi a snaží se tento

z cest k posílení jazykových kompetencí absolventů školy. V poslední
době se otevírá další cesta, a tou je
možnost čtyř až šestitýdenních odborných zahraničních praxí. V posledních
dvou měsících se objevil enormní
zájem zahraničních zaměstnavatelů
o žáky naší školy, kterým je nabízena
možnost praxe v oborech hotelnictví, cestovního ruchu, gastronomie,

stav zlepšit. Kromě toho, že na škole
již před mnoha lety zavedli výuku
předmětu Konverzace v cizím jazyce,
sází škola na osobní zkušenosti žáků
v zahraničí.
Žáci oborů Hotelnictví a Cestovní
ruch mají ve svých vzdělávacích programech předepsanou povinnou zahraniční praxi, žáci ostatních oborů
mají možnost rozvíjet své jazykové
kompetence prostřednictvím výjezdů
v rámci projektů spolufinancovaných
Evropskou unií. Díky těmto projektům se již mohli seznámit se životem
svých vrstevníků například v Německu, Belgii, Rakousku, Turecku, Finsku, Litvě a dalších zemích Evropy.
Účast v projektech EU je jedna

osobních služeb, ale i v technických
oborech (automechanik, obráběč
kovů, strojní mechanik).
Žáci kromě výrazného posunu jazykových kompetencí mohou získat
celou řadu evropských certifikátů
opravňujících je vykonávat některé
speciální odborné práce, čímž se
jim výrazně otevírá jejich profesní
cesta a růst po absolvování školy.
První žáci školy vyrazí na zahraniční
praxi již ve druhé polovině března.
Praktické zkušenosti budou získávat
v Německu a Velké Británii. Následovat budou praxe v Belgii, Holandsku a
ve Švýcarsku.
Petr Kotulič,
zástupce ředitele

Rumburští gymnazisté získali
Cenu vévody z Edinburghu
Cílem DofE, jak nazýváme Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu
v České republice, je připravit mladé
lidi na budoucí život i budoucí profesní
dráhu. Přivést je k tomu, aby se o sebe
uměli postarat, poradili si v dnešním
světě, byli samostatní, odvážní,
vytrvalí, houževnatí, kreativní, ale
i odpovědní vůči sobě samým, ostatním lidem, naší společnosti a jejím
hodnotám. Jde o posílení osobnostních kompetencí mladých, po kterých
se v současné době ve vzdělávání tolik
volá. DofE založil před téměř 60 lety
princ Philip, vévoda z Edinburghu,
společně s Kurtem Hahnem, německým pedagogem a propagátorem zážitkové pedagogiky. Dnes působí projekt ve 140 zemích. Tato mezinárodní
cena je zaštítěna britskou královskou
rodinou a v České republice působí již
přes 20 let.
Účastníci si sami za pomoci svého
vedoucího určují, v čem se chtějí zlepšit, čeho chtějí dosáhnout, komu nebo
kde pomoci a jaká bude obtížnost
jejich cílů. Věnují se zároveň rozvoji
svého talentu, sportovní aktivitě, dobrovolnictví a vyráží se svými spolužáky
na dobrodružnou expedici. V rámci
čtyř aktivit posilují ducha i tělo. Ta-

Vím, co jím, maminko, tatínku!
Únorové středeční odpoledne v MŠ
Zahrádka ve Varnsdorfu patřilo rodičům a dětem, a to v rámci iniciativy
Skutečně zdravá škola. Pestrý program
seznámil rodiče teoreticky i prakticky
se zdravým stravováním prostřednictvím hlavního tématu – obiloviny. Prezentaci na téma obiloviny představila
Jindřiška Zíková. Povídání, které bylo
zajímavé pro začátečníky i pokročilé,
bylo spojeno s ochutnávkou lahodných
dezertů z netradičních obilovin.
Při procházce dalšími místy školky
nás lákaly usměvavé kuchařky lehkou
zahřívající polévkou, paní učitelky
minipizzami a kvašenou zeleninou.
Pro děti byly připravené hravé aktivity - poznávání obilovin a luštěnin, navlékání jedlých korálků, hra

s obrázky a další. Vstupným byla jedna mrkev - pro přípravu vitamínové
pochoutky – pickles. Mnozí odcházeli s plnými žaludky a pocitem, že
i zdravé jídlo může být syté a chutné. A co víc? Prospěšné pro naše děti,
které potřebují průběžně dočerpávat
pohon.
MŠ Zahrádka je do programu Skutečně zdravá škola zapojena od září
minulého roku. Program pomáhá
zlepšit školní stravování a výchovu
dětí k odpovědnému přístupu k jídlu,
poskytuje školám zdarma pomůcky
a pomáhá rozvíjet jejich stávající
možnosti v oblasti kultury zdravého
stravování. Do programu se může
přihlásit každá základní, střední nebo
mateřská škola.

Školy, které se do programu zapojí,
mimo jiné nakupují do kuchyně suroviny od místních farmářů, pekařů a
řezníků a v jídelně poskytují pokrmy
připravené z čerstvých sezonních
surovin, splňujících kritéria Skutečně
zdravé školy. Pro žáky organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu,
pořádají na škole farmářské trhy a
komunitní aktivity. Žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě
vlastní ovoce a zeleninu.
Pro více informací sledujte web
skutecnezdravaskola.cz nebo pište na
e-mail barbora@skutecnezdravaskola.cz.
Barbora Součková,
regionální koordinátorka

ková moderní calocaghatia. Program
je rozdělen na bronzovou, stříbrnou
nebo zlatou úroveň podle náročnosti
stanovených cílů. Na závěr získávají
všichni účastníci certifikát s mezinárodní platností, který je na mnoha
zahraničních univerzitách a u mnoha
zaměstnavatelů vnímán jako známka
vysoké kvality kandidáta.
Prestižní mezinárodní ocenění zamířilo i na Gymnázium Rumburk. 25. ledna jsme vyrazili z Rumburku se šesti
studenty a učitelským doprovodem do
Prahy na Slavnostní předávání bronzových a stříbrných medailí Mezinárodní
ceny vévody z Edinburghu, které se
konalo na Národní třídě v prostorách
bývalého biografu Galerie Louvre.
Rumburské gymnázium se tohoto
předávání účastnilo poprvé. Mezi
oceněnými byly Nikola Gottlieberová,
která v rámci Ceny pomáhala postiženým lidem v Agentuře Pondělí, naučila
se šplhat a sestavila svůj rodinný rodokmen, Kristýna Zahejská, která se
zdokonalila v němčině, horolezectví
a neziskově hrála na flétnu na kulturních akcích, další pomocnice v Agentuře Pondělí Hana Bílá, která se učila
sebeobranu a hru na kytaru, a Eliška
Krištofová, jež pomáhala v psím útul-

ku, zlepšovala se v němčině a běhu na
1 km a která se s ostatními výše uvedenými účastnila expedice do Jizerských
hor. Za druhý tým, který absolvoval
expedici v Krušných horách, získali
cenu Ondřej Koštejn, který působil
jako trenér florbalu a cyklistiky pro
děti, zlepšil si němčinu a vyzkoušel si
moderní pětiboj, Pham Thi My Hanh,
která se věnovala malování akvarelu
a spolu se mnou, Karolínou Veselou,
hrála florbal a pomáhala v Agentuře
Pondělí. Já jsem k výše jmenovanému
přidala ještě hru na klavír.
Účastníci DofE na gymnáziu jsou
samozřejmě stále aktivní a jejich
počty se pomalu rozrůstají především
díky učitelům Marku Winterovi, Stanislavu Hockovi, Janě Pokorné a Lence
Nedvídkové, kterým tímto velmi děkujeme za jejich podporu a volný čas,
který nám věnují.
Karolína Veselá,
ájé, red
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VZPOMÍNKA

Zemřel zakládající
člen spolku
DOMOVINA

Umírá-li člověk sám a tich, umírá
s ním i jeho první polibek a smích. Vše
vezme si s sebou pro pokoj a klid.
V pátek 26. února by se dožil náš
syn Pavel Šulc 43 let. Čest jeho památce. Prosím kamarády a známé,
zapalte za něj svíčku jako vzpomínku
na něj.
Děkuji za rodinu. Máma

IVO PŘIKRYL
IVO
PŘIKR
YL- FOTOGRAFIE
- OGRAFI
FOT
11. března 2016 se v 18.00 hod. v Městském divadle Varnsdorf koná

Měl jsi nás rád, chtěl jsi pro nás žít.
Srdce se náhle zastavilo a tys musel
odejít.
V sobotu 12. března tomu bude rok,
co nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček pan
Werner Strobach. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají
manželka
Libuše,
dcera Libuše s rodinou a vnuk Lukáš
s rodinou.

MÍSTNÍ SKUPINA
ČERVENÉHO KŘÍŽE
pořádá
v úterý 15. března v 16 hod.
ČLENSKOU SCHŮZI
v 1. patře polikliniky ve Varnsdorfu.
Na poliklinice také začíná
v úterý 22. března a pokračují
každé úterý od 14 do 16 hod.
SBĚR ŠATSTVA
v 1. patře polikliniky.

SVAZ DŮCHODCŮ
Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 8. března od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

ZUBNÍ POHOTOVOST
5.-6. 3. 2016
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI
tel. 412 539 928
12.-13. 3. 2016
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín IX
tel. 412 544 539
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V pátek 5. února zemřel zakládající
člen spolku DOMOVINA Dolní Podluží Tomáš Liška. Po dlouhá léta byl
aktivním tvůrcem spolkové činnosti
zabývající se historií naší obce. Byl
spoluautorem řady úspěšných výstav
s touto tematikou a v neposlední řadě
spoluautorem myšlenky zrození a
kmotrem nedávno odhalené sochy sv.
Floriána v Dolním Podluží. Byl spolutvůrcem mnoha příspěvků a článků v
Permoníku a také spoluautorem současné výstavy na obecním úřadě.
Spolek DOMOVINA oceňuje jeho
práci a vyslovuje poděkování za jeho
neúnavnou činnost ve prospěch spoluobčanů. Bude nám vždy nesmírně
chybět při tomto nelehkém konání.
Jeho nesplněné plány budou směrníkem naší další činnosti. Čest jeho
památce.
Josef Rydval, starosta spolku DOMOVINA Dolní Podluží

Hriadel přivezl
do Chřibské
boxerský titul
Od 26. do 28. listopadu 2015 se
uskutečnilo ve Znojmě mistrovství
České republiky mužů v boxu. V kategorii do 52 kg se stal mistrem České
republiky Jaroslav Hriadel z Chřibské
(ročník 97), když ve finále porazil
Petra Bajzu z Pardubic.
r

1
1.
18:00
arnsdo
zahájeníbřezna
výstavy fotografií k2016
nedožitým 80.v
narozeninám
autora. ho
zahájenífotografií
výstavy
nedožitým
k narozen
80.
ám

Bramborová štafeta
V neděli 20. února se v rámci krajského přeboru mladších žáků umístila varnsdorfská štafeta na solidním
4. místě. Nepopulární bramborové

medaile vybojovalo kvarteto Jakub
Zajíček, Miluše Pásková, Šimon Vencl
a Eliška Mendelová.
ska, red

Memoriál Lukáše Uhlíře
V sobotu 27. února se na zimním
stadionu hrálo poslední utkání týmu
mužů HC Varnsdorf. Třetího ročníku
Memoriálu Lukáše Uhlíře se zúčastnil
současný A-tým a bývalí „Masťovi“
spoluhráči. V utkání padlo neuvě-

řitelných 25 branek, což bylo dáno
tím, že se místo vylučování jela
trestná střílení. Nakonec se z vítězství 14:11 radoval současný A-tým.
Zápas sledovalo asi 60 diváků.
Stáňa Vaňková

Janu Strožovi chybí ke spokojenosti TOP výsledek
Na druhém místě se ve varnsdorfské anketě Sportovec roku 2015 umístil další z velkého počtu cyklistických
nadšenců z našeho města Jan Strož.
Ne všem z nich je přáno mít potřebný
talent, píli i kus sportovního štěstí
k propracování se do užší špičky
cyklistů dané kategorie v rámci ČR.
Bikerovi Janu Strožovi, který v lednu
oslavil dvacáté sedmé narozeniny, se
to podařilo a stále míří výš. Honza
žije v Liberci a od 1. 2. 2015 je profesionálním cyklistou stáje Symbio+
Cannondale. Je svobodný, jeho přítelkyně má jméno Káťa Kubisová.

22. 2. 2016) toho moc v plánu nemám.
Včera jsem se vrátil ze soutředění na
Mallorce, takže to vidím akorát tak
večer na saunu. Ale vážně, v zimní
přípravě je to poměrně náročné a
trénink mám rozdělený do dvou až tří
fází. Většinou jde o běh před snídaní, pak dopolední trénink (posilovna,
kolo) a odpoledne ještě znovu kolo.
Víkendy, pokud nejsou závody, tak se
většinou jedná o dlouhé vytrvalostní tréninky na kole. Ty se pohybují
v rozmezí 3–6 hodin doma a na soustředění to je tak 5,5–7 hodin. Od
letošního roku jsem se navíc hodně

a 8. místa ve stejném seriálu, ale
v italských Dolomitech. Z domácích
to budou určitě dva vyhrané závody
Kola pro život (Vrchlabí a Odry).“
Konání anket Sportovec roku ve
Varnsdorfu pro tebe není novinkou,
přesto, byl jsi svým druhým místem
za rok 2015 překvapen?
„Vím o anketě již z minulosti, jelikož jsem své druhé místo zopakoval
z roku 2013, takže jsem byl s touto
akcí velice dobře obeznámen. Ale
překvapený jsem vždy, a to mile.“
Tvé výsledky mají meziročně
stále vzestupný trend. Co očekáváš
od nastávající sezony, jaké sportovní i mimosportovní záměry a
cíle si kladeš?
„Jak se říká, zasaď strom, zploď
syna a postav barák, tak to by byl
asi ideální mimosportovní záměr.
Co se ale týče nadcházející sezony,
tak doufám, že se výkonnostně opět
posunu a konečně se mi povede ten

TOP výsledek, který mi trochu schází.
Ať už to bylo kvůli neopravitelnému
defektu jako na MS v maratonu 2015
v italských Dolomitech, konkrétně
v závodu Sella Ronda Hero (foto). To
je závod s doslova vražednými parametry, 84 km s převýšením téměř
4 000 m. Na něm jsem musel odstoupit s přetrženým řetězem z 10.
místa, když jsem se cítil velice skvěle
připravený. Tehdy jsem z toho byl
hodně špatný. Anebo jsem se nepotkal
s aktuální formou, když byla potřeba.
Takže letos se snažím přípravě dávat
maximum, a to po všech stránkách, a
uvidíme, na co to bude stačit. Mám
kolem sebe super lidi, super team a
hlavně super rodinu, která mi drží
palce a podporuje mě. Což je asi to
nejdůležitější! Takže co více si přát?“
Odpověď by mohla znít: dosažení
zmiňovaného TOP výsledku a vůbec by
nemusel zůstat jediný!
ZdS, foto archiv J.S.

Futsálová extraliga ÚK
dohrána
Kterému sportu patřily tvé první
sportovní krůčky a kdy a jakým
způsobem se k nim přiřadilo kolo?
„Mé první sportovní krůčky patřily lednímu hokeji, který jsem hrál
opravdu odmala (6-7 let) a pamatuji
si, jak se mnou děda s tátou chodili
pravidelně na zimák a trávili jsme
tam spoustu času, což mi hodně dalo.
I já jsem si myslel, že ze mě bude
druhá „68“, ale asi zásadní zlom
přišel na druhém stupni ZŠ. Tam
jsem měl za třídního učitele Vencu
Zemlera, který pro nás pořádal různé
exkurze a mimoškolní aktivity, kde
jednou z hlavních rolí bylo právě
horské kolo. Snažil jsem se vyjížděk
pravidelně účastnit, i když jsem ze
začátku hodně trpěl. Ale stálo mi to
za to a doufal jsem, že jednou taky
budu moci závodit s kluky, kteří v
mých začátcích makali a vyhrávali
závody ostošest. V tu dobu to byli
hlavně Marek Fatka a bratři Podrazilové. Ale samozřejmě jsem okusil
snad všechny sporty. Od juda, přes
házenou, basketbal, fotbal atd. Takže jsem si mohl vybírat.“
Prozradíš, jak vypadá běžný
všední den cyklistického profesionála, když zrovna není na cestách
za závody?
„Těch modelů je v tomto případě
opravdu hodně. Záleží, v jaké fázi
přípravy jsem. Ale když to vezmu
aktuálně, tak zrovna dnes (pondělí

zaměřil na stabilizační cvičení, se
kterým mi pomáhá fyzioterapeutka
Terka Beranová z centra Alltrainig.cz,
a zde cítím velký posun kupředu.“
A co víkendy, volno mimo sezonu?
„No, víkendy mimo sezonu trávím
většinou v tréninkovém nasazení,
jelikož každá hodina je dobrá. Ale
moc rád chodím s naším pejskem na
procházky. Máme teriéra-aktivistu
Jacka Russla a tu energii mu můžu
jen závidět.“
Úspěchy Jana Strože z posledních
let lze vysledovat především v seriálu Kolo pro život (v roce 2013 celkově
6., v r. 2014 pak 5. a v loňském roce
3.). Dále pak v Českém poháru XCM
MTB, tedy maratonech na horských
kolech. Zde se umístil v roce 2014 na
6. místě a loni skončil na 8. příčce,
když byl klasifikován jen ve dvou,
resp. třech závodech z pěti. Přední
umístění si příležitostně vyjel i na
některých ze závodů v našem nejbližším regionu. Mimo jiné je držitelem
rekordního času v horské časovce
MTB na Jedlovou z roku 2013 výkonem 10:28 min. v rámci jednoho ze
závodů Pekla severu.
Pokud se ohlédneš zpět, kterých
umístění na závodech nebo v seriálech závodů si v dosavadní kariéře
nejvíce ceníš?
„Asi nejvíce si cením 3. místa v závodě světové maratonské série, který se jel u nás v ČR na ranči Malevil

DE-CE COMPUTERS EXTRALIGA
ÚSTECKÉHO KRAJE odehrála poslední
turnaj sezony 2015-2016 ve sportovní
hale ve Varnsdorfu. Domácí tým JK
Trans A nepoznal v pěti utkáních
přemožitele a v posledním utkání
turnaje připravil teprve druhou
porážku v soutěži celkovému vítězi
z Jílového v poměru 2:1. Domácí
odehráli závěrečný turnaj ve skvělé
pohodě se skórem 16:2 a soupeřům,
snad toužícím po druhém místě, nedali absolutní šanci.
Výsledky JK Trans: - Košťany
7:0, Bumiko Děčín 4:1, - FC Veteráns
Želenice 4:0, - Autocentrum Jílové A
2:1. Výsledky Vilémova v utkáních
o 6.-10. místo: - Bělá 2:2, - Metalliga

Teplice 1:4, - Turbo Děčín 2:0, - DeCe
Computers Děčín 2:3. Vilémovští
nakonec skončili devátí a udrželi se
v extralize i pro příští sezonu. Hráčem
turnaje i střelcem nejvíce branek (6)
se stal Jaroslav Beránek z domácího
JK Trans. Konečné pořadí sezony
2015-2016: 1. Autocentrum Jílové
22 utkání, skóre 89:35, 58 bodů,
2. JK Trans Varnsdorf 22 84:48 44,
3. Bumiko Děčín 22 61:59 34, 4. FC Veteráns Želenice 22 48:53 32, 5. FC
Louka Košťany 22 79:81 29, 6. Sokol
Bělá 22 60:57 29, 7. DeCe Computers
Děčín 22 50:71 28, 8. Metalliga Proreka Teplice 22 67:71 23, 9. SC Stap
Vilémov 22 44:69 20, 10. Turbo Děčín
A 22 45:83 16 bodů.
ZdS
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Juniorky ukončily ligu výhrami,
junioři doma podlehli
Áčko basketbalistů absolvovalo dvě
poslední druholigová utkání sezony
před domácím publikem. S jedním
ze tří největších adeptů na postup
týmem Rokycan podlehlo přesvědčivě
59:125 (16:32, 24:62, 38:96). O den
později hostilo Beroun, celek z dolní
poloviny tabulky. Průběh střetnutí
již byl vyrovnanější, přesto si hosté
odvezli výhru 63:74 (14:16, 36:40,
47:58). Závěrečná utkání odehrají
muži Slovanu u dalšího žhavého kandidáta na postup v Mladé Boleslavi a
poté ve Kbelích.
Juniorky U19 zvítězily u BK Slovan
Ústí n. L. těsně 53:54 (12:10, 23:17,
31:40). Po špatném začátku uspokojila třetí část hry, kterou ovládla
dobrým výkonem pod oběma koši Pejšková a deseti body Hrabáková. Když
se tým trojkou ve 34. minutě dostal
naposledy do dvouciferného vedení,
zdálo se, že je rozhodnuto. Závěr
duelu znovu vyzněl ze strany Slovanu
nedobře, nakonec ale se šťastným
koncem. Body Jínová 15, Hrabáková
14, Grobarčíková 11, Chlánová 10 a
Pejšková 4. Doma hostily juniorky
čtvrtý tým tabulky DBaK Plzeň a
porazily jej 77:71 (15:17, 30:39, 55:
50), když ovládly třetí část duelu.
V konečném účtování patří juniorkám s bilancí osmi výher a dvanácti
porážek sedmá příčka mezi jedenácti
týmy ligy.
Junioři U19 přivítali na domácí
palubovce největšího soupeře BK
Mělník, který jim uštědřil druhou
porážku v soutěži, a to v poměru
67:85 (13:19, 27:37, 46:62). Body
Pasovský 20, Lukeš 14, Ježek 12,
Polák 6, Zadina 5, Kodytek 3, Hajdu
3, Novák a Dufek po 2. Junioří zůstali
v tabulce první, Mělník má však utkání k dobru.
Kadeti U17 neuspěli u druhého

celku krajského přeboru BA Roudnice n. L. 85:31 (17:11, 39:19, 69:29)
a zvítězili doma s týmem středu
tabulky BK Česká Lípa 72:67 (18:12,
40:24, 47:46).
Žáci U14 bez několika zdravotně
indisponovaných hráčů nezvládli
k lepším výsledkům čtyři utkání
u silných soupeřů. U BA Roudnice
n. L. prohráli 75:55 (19:12, 40:30,
56:34), u USK Praha 74:22 (20:8,
33:16, 53:20) a u Slavoje BK Litoměřice 99:36 (11:8, 52:19, 65:26).
Body v těchto utkáních zaznamenali
Maščuch 29, Effler 24, Nechanický
20, Sembdner 16, T. Petrla 11, Kozák 5, D. Petrla 4, Jeřábek a Gerhát
po 2. Poslední prohru 71:53 (15:14,
42:25, 57:39) si žáci přivezli od BK
Sluneta Ústí n. L.
TJ Slovan-basket

Hokejové
výsledky
Krajská liga mužů LK - utkání o 5.
místo: HC TS Varnsdorf – HC Frýdlant
3:6, HC Frýdlant - HC TS Varnsdorf 5:3
(konečný výsledek 2:0 na zápasy).
Liga starších žáků B LK – soutěž
o umístění: HC Hronov (3. místo/9
utkání/14 bodů) – HC TS STŽ (4./11/
10) 2:3; HC TS STŽ (4./11/10) - HC
Lomnice n. P. (3./10/16) 3:16; HC
Nový Bydžov (1./11/18) - HC TS STŽ
(4./12/10) 13:1.
Liga mladších žáků D LK - o umístění: HC Frýdlant (3./7/8) - HC TS MLŽ
(1./7/12) 4:3, první prohra nadějí HC
TS v soutěži o umístění; HC TS Varnsdorf MLŽ (1./8/14) – HC Lomnice n. P.
(4./6/7) 8:1; HC Nový Bydžov (5./8/2) HC TS MLŽ (1./9/16) 3:7.
ZdS

Ocenění v anketě Deníku
a vrcholící příprava
První únorový páteční večer byl
v Městském divadle Děčín vyhrazen
slavnostnímu gala večeru u příležitosti
ankety Deníku Nejúspěšnější sportovec
Děčínska 2015. Své zastoupení tam
nemohl nemít i varnsdorfský FK. Mezi
deseti sportovci - jednotlivci měl šanci
získat prestižní titul i kapitán týmu
Radek Porcal, který nakonec obsadil
8. místo. Prvenství po loňském třetím
místě nakonec získal děčínský basketbalista Tomáš Vyoral. V kolektivech dospělých ani po sedmé v řadě neunikla
první příčka BK ARMEX Děčín (basketbal), druhý skončil FK Varnsdorf a třetí
TJ Kajak Děčín (kanoistika). Zde se
vnutí myšlenka, zda by tuto část ankety ovládli varnsdorfští fotbalisté v případě postupu do nejvyšší soutěže. Ti
se ale nyní připravují na důležité jaro
a soupeřem jim byl desátý celek České
fotbalové ligy FK Dobrovice. Varnsdorf
vyhrál 1:2 (1:1), když ve 22. vyrovnával
stav Jiří Schubert a v 57. dal vítězný
gól Adam Ondráček. V předposledním
přípravném duelu hrál FK na přírodní
trávě v Blšanech se Sokolovem. Na
těžkém terénu zápas skončil 2:2 (1:1),
góly v 28. Láďa Martan z PK na 1:1 a
v 61. Pavlo Rudnytskyy na 2:1.
Dorost U19 zahájil bez úspěchu odvety České ligy dorostu s týmy středu
tabulky. V Náchodě odešel ze hřiště
s prohrou 9:1 (6:0) a doma s Olympií
Hradec Králové podlehl gólem z 13.
minuty utkání 0:1 (0:1).
ZdS

Jarní duely
FK Varnsdorf ve FNL
11. 3. v 18.00 hod.
FK Ústí nad Labem - FK VDF
20. 3. v 15.00 hod.
FK VDF - SK Sigma Olomouc
26. 3. v 15.00 hod.
FC MAS Táborsko - FK VDF
03. 4. v 16.30 hod.
FK VDF - FC Hradec Králové
10. 4. v 16.30 hod.
FK VDF - FK Pardubice
16. 4. v 17.00 hod.
MFK Frýdek-Místek - FK VDF
24. 4. v 17.00 hod.
FK VDF - 1. SC Znojmo FK
29. 4. v 18.00 hod.
SK Dyn. Č. Budějovice - FK VDF
08. 5. v 17.00 hod.
FK VDF - SFC Opava
14. 5. v 17.00 hod.
FC GRAFFIN Vlašim - FK VDF
18. 5. v 17.00 hod.
FK VDF - FK Slavoj Vyšehrad
21. 5. v 17.00 hod.
FK Fotbal Třinec - FK VDF
28. 5. v 17.00 hod.
FK VDF - MFK OKD Karviná
(změny termínů vyhrazeny)

Gymnázium Varnsdorf

...škola na hranici

pro šikovné páťáky

Přípravný kurz M a ČJ
6. a 14. 4. 2016
Přijímací zkoušky
22. a 25. 4. 2016
www.bgv.cz
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