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Nová tvář za volantem

Městské
slavnosti 2016
Sobota 18. června

Náměstí E. Beneše

10 hod. Sraz spolku Skutrmoto
Spanilá jízda z Hrádku
na stadion

Stadion Kotlina

11 hod. Zahájení slavností
Jak Anička ke štěstí přišla
Koncert místních škol a školek
Country kapela Malvas

Odpolední program
The Pix
Marek Rélich
Dalibor a Sabina Slepčíkovi
Josef Vojtek
a Yvetta Blanarovičová
Rammstein Tribute Show
22.30 hod. Ohňostroj

Neděle 19. června

Starokatolický kostel

Za volantem společnosti Quick Bus
můžeme od nového roku spatřit další
něžnou tvář autobusové dopravy.
Je trošku nespravedlivé, že většinou
píšeme o ženách a nikoliv o většinové
části řidičů, tedy o mužích, ale
žena za volantem, na rozdíl od ženy
za pultem, nebo za katedrou je u nás,
na rozdíl od našich severních a
západních a vlastně i východních
sousedů, ještě spíše výjimkou. V našem
výběžku jezdí na spojích pravidelně
pouze dvě ženy a to ve společnosti
Autobusy Karlovy Vary (dříve Bus Line)
řidička Michaela, o které jsme psali
v roce 2008 a přechodně se ještě
můžeme setkat se dvěma řidičkami
u společnosti Bus Line, které v současné
době zajišťují výlukový provoz Českých
drah. Naší novou tváří v autobusu je
27letá Tereza Legezová, kterou jsme
požádali o malý rozhovor.
Kdy jste začala s řízením a co vás
přivedlo za volant autobusu?
S řízením jsem začala někdy kolem
patnácti let, kdy jsem si mimo silnici zkoušela jaké to je. Když jsem si
později udělala řidičák, začala jsem
jezdit osobním autem. Co se týká autobusu, tak to máme vlastně v rodině,

protože můj táta jezdil ještě v ČSAD.
Mně se to tehdy moc líbilo a řídit autobus byl vždycky můj sen.
Řízení autobusů a náklaďáků
bývají spíše klukovské sny… Šla jste
cíleně za splněním svého snu?
Jak vidíte, tak to můžou být i dívčí
sny a je hezké, když se splní. Ono to ale

někdy chvíli trvá. Řidičem autobusu se
můžete stát až v 21 letech, a tak jsem
šla nejdříve do jiného zaměstnání,
pořídila si rodinu a tento sen šel
na nějakou chvíli stranou. Až minulý
rok jsem se k němu vrátila, když jsem
žádala úřad práce o rekvalifikaci
na řidičské oprávnění skupiny D.
A přišel šťastný konec?
Šťastné konce bývají hlavně ve
filmech, u mě přišla studená sprcha
v podobě zamítnutí žádosti. Účinek
toho zamítnutí měl však úplně
opačný efekt, nějak jsem se zdravě
naštvala a rozhodla se, že si řidičák
i profesák (profesní průkaz řidiče
z povolání - pozn. aut.) udělám sama
i bez dotace.
Rozšíření řidičáku a profesní
průkaz dnes nejsou nic levného,
měla jste na to našetřeno?
Nějaké peníze jsem si našetřila, se
zbytkem mi pomohla rodina a partner.
Celá ta legrace mě nakonec přišla na
téměř 45 tisíc, ale splnění každého
snu něco stojí. Už v průběhu autoškoly
jsem se proto začala ptát na práci, a
doufala, že snad o řidiče, tedy vlastně
o řidičku, bude zájem.
Pokračování na str. 3

Jaroslav Hocko sleduje varnsdorfské počasí

Radek Žalud
Koncert nevidomého pěvce
a akordeonisty, který
spolupracuje např.
s Danielem Landou,
Tomášem Klusem
či populární kapelou
The Tap Tap
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Zprávy o počasí ve Varnsdorfu
podává pravidelně dobrovolná
klimatologická stanice. Před lety se ve
Hřbitovní ulici přesunula do zahrady
Jaroslava Hocka.
„Z Ústí od meteorologického institutu se tu objevily letáčky, kde
hledali vhodný pozemek, aby se příliš
neměnilo místo původního měření.
Pozemek, přístup a možnosti se jim
líbily naše, i když nás bylo víc, kdo
se na jejich výzvu přihlásil,“ popisuje
neobvyklé výběrové řízení majitel
zahrady. Na té se teď díky tomu
tyčí vysoký stožár s teplotními čidly,
snímačem slunečního svitu a větru,
opodál stojí srážkoměr připomínající
obyčejný plastový barel a ze střechy
domu vysílá v pravidelných intervalech
webkamera. Veškerá data přebírá
meteorologický ústav automaticky
každou minutu.
Přesto existují metody dosud
počítači nepřekonané. „Principy,
které byly dřív, fungují stále. Proto
tady jsme i my. Není nic lepšího, než
když se na počasí člověk podívá svým
okem a prostě řekne ´to je duha jako
Pokračování na str. 4
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Spolupráce města a úřadu práce funguje
Městu Varnsdorf se daří ve spolupráci s Kontaktním pracovištěm
ÚP ČR v Rumburku prostřednictvím
veřejně prospěšných prací (VPP)
pomáhat zvýšit šance dlouhodobě
nezaměstnaným na trhu práce.
Město Varnsdorf vytváří ve spolupráci s Úřadem práce ČR pracovní
příležitosti v rámci VPP určené pro
dočasné pracovní uplatnění uchazečů
o zaměstnání nejvíce znevýhodněných na trhu práce, kteří pro svůj
zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo
z jiných vážných důvodů potřebují
zvýšenou péči. Na tato pracovní
místa jsou přednostně umísťováni
uchazeči, kteří jsou dlouhodobě ne-

zaměstnaní nebo jsou dlouhodobou
nezaměstnaností ohroženi. Vzájemná spolupráce obou stran v tomto
regionu funguje dlouhodobě velmi
dobře. Řada uchazečů, kteří dostali
šanci na krátkodobé zaměstnání
v rámci veřejně prospěšných prací
u obcí, následně našla uplatnění
na trhu práce.
Dlouhodobá
nezaměstnanost
způsobuje člověku jeho vyřazení
z pracovního procesu, což sebou přináší řadu problémů. Především ztrátu pracovních návyků a kvalifikace,
a následně i sociální izolaci. Cílem
veřejně prospěšných prací je těmto
dlouhodobě nezaměstnaným ucha-

Krátce ze zasedání radních a zastupitelů
Opravyzezámkové
Dokončení
str. 1

dlažby

Rada města rozhodla o přidělení
třech veřejných zakázek na celoplošné opravy chodníku ze zámkové dlažby. První se týká spojnice
ulic Pražská a Západní za cenu 245
tisíc Kč bez DPH. Druhá oprava
proběhne v ulicích Bratislavská,
Seifertova a Poštovní za cenu
485 tisíc Kč bez DPH. Třetí rekonstrukce pak čeká ulice Husova
a Západní za cenu 520 tisíc Kč bez
DPH. Všechny tři opravy provede
stavební firma Bardzák z Benešova
nad Ploučnicí.

Přeložka horkovodu
v poliklinice

Městští radní pověřili starostu
podepsáním smlouvy o dílo na
akci Přeložka horkovodu CZT
Varnsdorf – ve dvoře polikliniky
č. p. 2060 s Technickými službami
města Varnsdorf s termínem dokončení do 20. srpna a celkovou
cenou díla 400 tisíc Kč bez DPH za
předpokladu schválení rozpočtového opatření.

Prevence kriminality

Rada města rozhodla schválit
Střednědobou strategii prevence
kriminality města Varnsdorf na
období 2016-20.

Veřejné zakázky

Zastupitelstvo města vydalo
Směrnici pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem
Varnsdorf.

Hrádek-Burgsberg

Zastupitelstvo města vzalo na
vědomí výroční zprávu Nadačního
fondu Hrádek-Burgsberg Varnsdorf
za rok 2015.
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EKO servis

Zastupitelé vzali na vědomí
Zprávu o činnosti společnosti
EKO servis Varnsdorf a. s. v roce
2015.

Nemocnice

Zastupitelstvo schválilo změnu zřizovací listiny příspěvkové
organizace Nemocnice Varnsdorf.

Plán zasedání Rady
a Zastupitelstva
města Varnsdorf
na 2. pololetí
Rada města
(obvykle od 13 hod.)
Čtvrtek
8. 9. (2. 9.)
Čtvrtek 22. 9. (16. 9.)
Čtvrtek 6. 10. (30. 9.)
Čtvrtek 20.10. (14. 10.)
Čtvrtek 10. 11. (4. 11.)
Čtvrtek 24. 11. (18. 11.)
Čtvrtek 8. 12. (2. 12.)
Čtvrtek 22. 12. (16. 12.)

Zastupitelstvo
(od 15 hod.)
Čtvrtek 22. 9. (12. 9.)
Čtvrtek 20. 10. (10. 10.)
Čtvrtek 24. 11. (14. 11.)
V závorce jsou uvedeny termíny pro předložení materiálů
na zasedání RM nebo ZM v jednom vyhotovení na sekretariát
starosty k provedení kontroly
materiálů tajemníkem, a to vždy
do 13 hod.
r

zečům umožnit, aby si osvojili nebo
oživili pracovní návyky, a tím zvýšili
své šance na získání zaměstnání na
volném trhu práce.
Tím, že město Varnsdorf, stejně
jako další obce ve Šluknovském
výběžku, zaměstnává na veřejně
prospěšné práce především uchazeče
o zaměstnání, kteří jsou delší dobu
bez práce, a na tato místa neumísťuje ihned po skončení prací uchazeče
o zaměstnání opakovaně, motivuje
uchazeče o zaměstnání, aby nespoléhali na opakované umísťování
na veřejně prospěšné práce a snažili
se sami aktivně vyhledávat pracovní
příležitosti na volném trhu práce.
Úspěšnost využití tohoto přístupu

potvrzuje skutečnost, že po skončení
výkonu veřejně prospěšných prací se
do evidence kontaktního pracoviště
ÚP ČR v letošním roce nevrátila třetina těchto osob. Díky znovunabyté
praxi se jim podařilo získat novou
práci.
Situaci přispívá i pozitivní vývoj
ekonomiky a dostatečný počet volných pracovních míst na trhu práce. V současné době eviduje ÚP ČR
v regionu Šluknovského výběžku 467
volných pracovních míst, z toho 216
pracovních míst je určeno uchazečům
se základním vzděláním.
Dagmar Peterková,
ředitelka kontaktního
pracoviště v Rumburku

Setkání předsedů
společenství vlastníků
Zástupci města iniciovali setkání
předsedů
společenství
vlastníků
bytových jednotek ve Varnsdorfu
s cílem prodiskutovat možnosti výstavby nových parkovacích míst a
také opravy vnitřních chodníků na
sídlištích. Debata proběhla 31. května v knihovně.
Vedení města nejprve seznámilo
přítomné se situací ohledně oprav
chodníků. „Město spravuje 60 km
chodníků a i při nejlepší snaze
nedokážeme
zvládnout
všechny
opravy najednou a podobné je to
i s nedostatkem parkovacích míst,“
vysvětlil místostarosta Josef Hambálek. Vedení města proto vyzvalo
předsedy společenství vlastníků,
aby se do oprav pustili sami. „Mohla by to být cesta, jak vše urychlit.
Město vám na oplátku nabízí pomoc
s projektovou dokumentací a pro kon-

krétní případy i finanční spoluúčast,“
doplnil starosta Stanislav Horáček
s tím, že se to týká hlavně vnitřních
chodníků, které slouží pouze obyvatelům bytových domů a případné
výstavby nových parkovacích míst.
Přítomní předsedové debatu i výzvu přivítali. Podle nich je ale mnoho společenství už teď hodně zadlužených. Mají úvěry na opravy střech
a fasád, případně šetří na nezbytné
opravy výtahů apod. Na druhou
stranu někde už podobná spolupráce
s městem funguje. Některá SVJ a
družstvo Průkopník si např. za finanční spoluúčasti města upravily
okolní zelené plochy.
V letošním roce navýšilo město
výdaje na opravy chodníků, přesto
se stále na řadu nutných oprav nedostane.
Michal Haller
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Jubilanti slavili poprvé na radnici
V sobotu 21. května do obřadní síně
městského úřadu zavítali naši vzácní jubilanti, kteří v měsíci květnu oslavili kulaté narozeniny. Město tímto setkáním
zahájilo nový způsob předávání gratulací. Zatímco v minulosti navštěvovali
zástupci města jubilanty v jejich domovech, nově se bude tento slavnostní akt
konat na radnici.
Krásných 85 let společně oslavili
Marie Žárová, Jindřiška Vestfálová,
Jindřiška Krupková a Jaroslav Kout a
80 let Alina Matysová a Jiří Dvořák. Všem
oslavencům poblahopřál jménem města
místostarosta Roland Solloch. js, ha

Opravy a úpravy
na městské policii
V průběhu uplynulých dvou let byla
v objektu městské policie v Národní
ulici provedena řada prací, které upravily zázemí výkonu služby strážníků
městské policie a zlepšily jejich pracovní podmínky.
Už u vstupu si všímáme úpravy
zastřešení vstupu do objektu, jeho
osvětlení a označení služebny světelným
logem se znakem naší městské policie.
Další vítanou změnou jsou nové plastové
dveře s elektrickým vrátným. V přízemí
došlo ke znovuzprovoznění výslechové
místnosti pro zadržené s instalací
držáků na pouta před ní. V prostorách
v prvním patře, které město během
nepokojů vyčlenilo pro výkon služby
Hlídkové policie ČR, a byly dlouhodobě
nevyužívané, byla vytvořena posilovna
se sociálním vybavením určená pro
strážníky městské policie, využívat ji
však mohou i příslušníci PČR. V dalších
dvou místnostech bylo vytvořeno zázemí
pro nově zřízené Asistenty prevence
kriminality (APK), kteří pracují společně
s městskou policií. V celé budově byla
provedena částečná oprava elektroinstalace, osvětlení, podlah, výmaleb a
sociálních zařízení.
Ani venek však při opravách nezůstal
stranou, opravy a rozšíření se dočkaly
venkovní kotce určené pro odchycené
zatoulané a nalezené psí miláčky. JS

Výstava
o historii rentgenů
na Šluknovsku
Pokud se chcete seznámit s demografickým vývojem našeho kraje a
s historií rentgenologie, přijďte se podívat na výstavu, která byla zahájena
v městském informačním centru
ve středu 1. června za účasti místostarosty Josefa Hambálka. Expozici
s dlouhým názvem Historie radiologického vybavení v nemocničních
zařízeních na Šluknovsku až po
současnost si můžete prohlédnout
v přízemí knihovny.
r

Nová tvář za volantem
Dokončení ze str. 1

Co vím, tak o nabídky práce jste
nakonec nouzi neměla, dokonce se
o vás ucházeli dva dopravci.
Je to pravda, už v průběhu autoškoly
jsem měla jednání s vedením pobočky
Autobusy Karlovy Vary, nakonec jsem
však dala přednost společnosti Quick
Bus a nelituji. Dostala jsem důvěru
jezdit linku Rumburk – Praha, k tomu
velký autobus, se kterým jsme si padli
do oka i do ruky a jsem spokojená.
Velký autobus, velký volant,
drobná žena… Jak to jde dohromady?
Je těžké řídit velký autobus a ještě
s řízením začínat v zimě?
Fyzicky těžké nebo náročné to příliš
není. Dnešní autobusy mají posilovače,
retardéry, různé asistenty, zkrátka
věci, které usnadňují řidičům práci a
dělají ji příjemnější. S autobusy, se
kterými jezdil táta, se to vůbec nedá
srovnávat. Skutečná zátěž je spíše
psychická, musíte se stále soustředit,
jezdit bezpečně, ale přitom poměrně
svižně, abyste dodržel dost napnutý
jízdní řád, hlídat si výdej jízdenek,
pokladnu a přitom všem být ještě
milý na cestující a ostatní účastníky
silničního provozu a to samozřejmě
dost vyčerpává. Co se týká jízdy v zimě,
autobus je poměrně stabilní, ale když
začne někam klouzat, tak je to malér.
Chce to cit a hlavně nepřehnat to.
O tom, že to zvládáte fyzicky levou
zadní, mě přesvědčil váš úvodní pevný stisk ruky a také pohled na vás
během tankování nafty. Co všechno
ale musí řidič autobusu zvládat a
s čím počítat?
Něco už jste řekl. Musím si sama
natankovat, sami si také udržujeme
pořádek uvnitř autobusu. Musíme se
samozřejmě také postarat o venkovní

mytí autobusu, které se dá vyřešit
v myčce v garážích. Když ale před
vámi stojí dva náklaďáky a třeba
další autobus, vy víte, že strávíte
1-2 hodiny čekáním, tak si občas
raději vezmete kýbl a koště a autobus umyjete ručně, abyste se dostali
dříve domů. Co se týká oprav, zatím
mě naštěstí nic většího nepotkalo, tak
to nechci zakřiknout, ale na šoférkách
(místnostech pro řidiče - pozn. aut.)
pozorně poslouchám kolegy, jak řešili
to či ono, abych na drobnější opravy
byla připravená. Při větší opravě by
asi stejně přijel servis, protože budou
zapotřebí nějaké náhradní díly. Jediné,
z čeho mám trošku strach, je defekt
přední pneumatiky, ale to záleží na
tom, kde na cestě by se to stalo, zda
by byl v dosahu nějaký smluvní servis,
a to bychom určitě operativně konzultovali se šéfem po telefonu.
Co kolegové a kolegyně? Setkala jste se už s nějakou negativní
reakcí?
Kolegové jso u skvělí, a kd y ž
potřebuji, tak pomůžou a poradí,
rozhodně mi nikdy nedali najevo,
že za volant nepatřím. Co se týká
kolegyň, víme o sobě, potkáváme
se za jízdy, ale ještě nebyl čas
se potkat někde osobně a pro hodit pár slov - to nás ještě čeká.
S cestujícími zatím žádný problém
nebyl, jen jednou mi jeden z party
mladíků řekl, že jezdím moc rychle
a že se mnou už nepojede. Nechtěl
pochopit, že musím dodržovat jízdní
řád a když je někde hodně nastupujících, tak je zapotřebí potom ten
čas někde dohnat. Nikdy zbytečně
neriskuji, nezávodím, netelefonuji
a věnuju se řízení, takže doufám,
že řada cestujících si během jízdy

určitě ani neuvědomí, jestli je veze
řidič nebo řidička. A proč taky.
Co na to vše rodina? Co plánujete
do budoucna? Máte nějaké další
sny?
Doma zatím dobré, dcera mi fandí a
je určitě na maminku hrdá, přítel už se
s tím smířil (smích). Je to práce jako
každá jiná, je to práce s technikou a
především s lidmi, někdy je to fajn,
jindy trošku složitější. Je to příjemný
pocit, když si dokážete splnit svůj sen.
Jsem šťastná, užívám si to a žádný jiný
sen na obzoru není. Chci jezdit dokud
mě to bude bavit a mít za sebou spokojené cestující.
K tomu už není co dodat, snad jen
poděkovat za rozhovor a popřát hodně
šťastných kilometrů bez nehod a staré
řidičské: Kolama dolů a anténou nahoru!
Jiří Sucharda
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Jaroslav Hocko sleduje varnsdorfské počasí
Dokončení ze str. 1

blázen´ nebo ´ne, duha to není´. Těch
meteorologických jevů je poměrně
hodně. Na určování máme pomůcky
a návody. Přesto občas řešíme, jak to
bylo, protože než se dohodneme, tak
ten jev roztaje nebo zmizne. Někdy
bývají celkem vášnivé diskuze,“ usmívá
se Jaroslav Hocko při v yprávění
v garáži u počítače, ze kterého odchází
všechna data do meteocentra.
Tady zadává každý den ve stejný čas
údaje z předchozího dne. Určujícím
časem je středoevropský, s letním
si tak může přispat. „Zapisujeme
vždy jednou denně, teď tedy v osm,
jinak v sedm hodin ráno, plus mínus
15 minut. Pak ještě ve dvě hodiny
odpoledne a v devět večer. Po obědě
koukneme, jestli je někde něco jinak,
a aktuálně zapíšeme, jestli třeba
začalo pršet. Například bouřku si
ale musíme zapsat přesně, od kdy
do kdy trvala. Data můžu zadávat
ze vzdálené plochy, třeba přes mobil,“
líčí svoji každodenní rutinu dobrovolný
meteorolog z Varnsdorfu.
Za roky praxe má vypozorované, jak
se od sebe liší teploty na jednotlivých
čidlech: dva metry nad zemí (kde se

udává teplota v předpovědích počasí),
na přízemním čidle a na sondě pod
zemí, která měří v hloubce 10, 20, 25,
50 a 100 cm. „Zajímavé rozdíly jsou v
létě. Člověk to běžně nevnímá, ale jak
se říká, že zvířatům je dole více teplo,
tak v létě při 30 stupních, skutečně u
země třeba 40 stupňů není problém. A
stejné je to zase v zimě, když se mluví
o přízemních mrazících. Při minus 10
stupních umí být přízemní teplota
třeba i 15 nebo 17 stupňů pod nulou.
Grafy nám ukazují i zámrzné hloubky.
Aby promrzla zem, se teď dokonce dva
roky nestalo, což je zajímavé,“ popisuje svá pozorování.
Aktuálnější naměřené hodnoty jsou
dostupné z internetových stránek ČHMI
přímo u snímků varnsdorfské webkamery. „Webkamera na střeše zaznamenává každou minutu. Snímky z ní se
objevují i v České televizi při ranním
vysílání. Jelikož ji máme naštelovanou
na východ, jsou naše fotky docela
dost oblíbené,“ vypozoroval Jaroslav
Hocko. Fotografie z kamery jsou na
webu zveřejňovány v mírně snížené
kvalitě v pětiminutových intervalech,
ale vždy jen po dobu tří dnů.
Text a foto Jana Ducháčková

V ulici Legií očekávejte
dopravní komplikace
V souvislosti s rekonstrukcí kanalizační sítě (odstranění výusti DC 71 a
napojení nové kanalizace KTH 300) budou v ulicích Legií a Otavská prováděny
stavební práce, během kterých dojde
k částečným i úplným uzavírkám těchto
komunikací. Práce budou zahájeny
v první polovině července v prostoru

křižovatky u lékárny, kde bude zákaz
stání, částečná uzavírka ulice Legií
(průjezdný pouze jeden jízdní pruh)
řízená světelnými signály (semafory)
a zcela bude uzavřena komunikace
k Bille a Albertu.
Podle podkladů z OSMI zpracoval a
mapku nakreslil JS

V ulici Otavské (u zimního stadionu) bude úplná uzavírka komunikace a to v úseku
od ulice Štefánikova až po výjezd ze zimního stadionu. Investorem této opravy je SVS
a.s. Teplice a stavební práce bude provádět firma Zempra s.r.o. Děčín. Uvedení do
původního stavu, včetně opravy asfaltových povrchů, je plánováno do 30. září.
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Městské divadlo Varnsdorf
přijme

ÚČETNÍ
Náplň práce:
vedení účetní, personální a mzdové
agendy, prodej vstupenek a vedení
pokladny, administrativní práce spojené s vedením projektů, příprava
rozpočtu organizace.
Požadujeme
znalost účetní, daňové a mzdové
problematiky, středoškolské vzdělání
ekonomického směru, praxi na obdobné pozici min. 3 roky, samostatnost a
zodpovědnost, časovou flexibilitu,
znalost práce s MS Office.
Nabízíme
plný pracovní úvazek, solidní platové ohodnocení, práce v malém
kolektivu, příplatek na stravenky a
další bonusy.
Nástup do zaměstnání
1. srpna 2016
Své nabídky společně s profesním
životopisem zasílejte nejpozději do
20. června 2016 na e-mailovou adresu
reditel@divadlo.varnsdorf.cz nebo
poštou na Městské divadlo Varnsdorf,
Martin Musílek, Partyzánů 1442, 407
47 Varnsdorf. Případné dotazy zodpovíme na tel. 728 106 159.

Inzerce

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.

Nemovitosti
Prodám chalupu v Kunraticích
č.p. 54, 3 km od Šluknova – 10 x 11
m, celkově podsklepená, 3 obytné
místnosti, velká zděná kůlna, el.
380 V, vlastní zdroj vody, přístupná
i v zimě, klidné prostředí – cena
dohodou. Tel. 412 386 844 i záznamník

RŮZNÉ
Hodinový manžel a zámečnictví. Opravy vodo, elektro, malování, práce se dřevem, opravy plotů,
branek, stříhání živých plotů,
stromů a keřů. Tel. 607 716 983,
e-mail josef.knourek@post.cz
Pohlídám vaše děti - uklidím
vám byt. Zn.: seriózně, nejlépe
dlouhodobě. Tel. 728 700 277
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Škola hostila bulharské žáky
v rámci projektu Erasmus+
Od úterý 26. dubna do úterý
10. května hostila VOŠ, SPŠ a SOŠS a
CR Varnsdorf delegaci 14 zahraničních žáků z bulharských měst Plovdiv
a Targovishte. Pobyt se uskutečnil
v rámci projektu Erasmus+ s názvem
Profesní spolupráce. Hlavní náplní
akce bylo získávání nových zkušeností v oborech kuchař a cukrář.
V průběhu tematického programu
absolvovali žáci exkurzi a několikrát
i ochutnávku v Cukrárně Sluníčko.
Volný čas věnovali mezinárodnímu
sportovnímu utkání ve volejbale a fotbale proti žákům varnsdorfské střední
školy a návštěvě plaveckého bazénu.
V rámci doplňkového programu
navštívili Hrádek, Dům Českého Švýcarska a Manu čokoládovnu v Krásné
Lípě, společnost Nobilis Tilia na
Vlčí Hoře, IQ Landii v Liberci a také
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Každá žena může být krásná

německá města Žitavu a Seifhennersdorf. Zavítali také do Prahy, kde
zhlédli výstavu Titanic, Pražský hrad,
Staroměstské náměstí, Muzeum voskových figurín a Václavské náměstí.
Využili různých služeb kosmetického,
kadeřnického a masážního salonu
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf.
Pobyt zakončili výrobou bulharských dezertů podávaných po slavnostním obědě, které mohli ochutnat
učitelé a žáci školy. Během celého
projektu přálo krásné jarní počasí,
což umocnilo všechny zážitky.
Jak je patrné, žákům z Bulharska
se v České republice líbí, což dokazují i pravidelné návštěvy stejných žáků
v průběhu několika ročníků projektu.
Těšíme se tedy na další spolupráci.
Mirka Smrčková,
učitelka všeobecných předmětů

V sobotu 7. května se v baru Modrá
ústřice v Rumburku konala ukázka
činností žáků VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR
Varnsdorf ve spolupráci se salonem
Renomé Krásná Lípa.
I když prostor nepatřil mezi největší, přesto se na pódium vešla ukázka
kadeřnická, vizážistická i masérská.
Přítomní hosté si tak mohli vyzkoušet různé zkrášlovací či relaxační
procedury nebo jen příjemně strávit
sobotní odpoledne. Nejdůležitější
částí akce byla módní přehlídka, kte-

Chůze po žhavých uhlících – to nic není
Zástupci oboru Masér sportovní a rekondiční VOŠ, SPŠ a SOŠS a
CR Varnsdorf uspořádali v pátek
6. května Fire Walking neboli chůzi
po uhlících. Akce se zúčastnili někteří pedagogové, žáci školy a pozvaní
hosté. Celou akci vedl pan David
Mrhač z Prahy, který je lektorem tzv.
bosí turistiky, ať už chůze po ohni,
střepech či dalších netradičních materiálech. Zároveň doplnil program
o ohnivou show, kterou při zapadajícím slunci předvedla břišní tanečnice.
Pro všechny zúčastněné bylo především zážitkem, jak přejít sklo nebo
žhavé uhlíky bosou nohou, tedy věci,
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které se vymykají lidskému rozumu a
fyzikálním zákonům. Nicméně účastníci akce si vyzkoušeli, že to funguje.
Během celé produkce, při které si
tyto aktivity vyzkoušelo na 20 osob,
nedošlo k žádnému zranění, popálení
nebo jinému nepříjemnému zážitku. Tato akce patřila i k propagaci
zdravého životního stylu, se kterým
jsou seznamováni žáci v rámci výuky
některých oborů.
Přítomní mohli ochutnat také pokrmy z divoce rostoucích bylin, které se
ukázaly nejen jako zdravé, ale i velmi chutné. Anna Šlechtová-Kopecká,
učitelka OV, red

rou připravili žáci a učitelky oboru
modelářství a návrhářství oděvů.
Pro všechny byl připraven také raut
od žáků školy.
Součástí akce byl také prodej
kosmetických prostředků a výrobků
oboru zahradnické práce. Po módní
přehlídce došlo i na losování očíslovaných pozvánek o sady věnované
společností Goldwell. Zkrátka akce
s mottem Každá žena může být krásná se vydařila.
Vlasta Korencová, učitelka OV
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Den dětské radosti
Dům dětí a mládeže spolu s varnsdorfskými skauty připravili nejmenším obyvatelům města na hřišti
u sportovní haly Den dětské radosti
plný zábavy, her a soutěží. Hlavním
bodem programu bylo vystoupení
skupiny Bombarďák s protagonisty
Jiřím Jelínkem, Michalem Daleckým
a Filipem Nebřenským – známými
tvářemi z divadel Husa na provázku,
Tramtarie či brněnská Reduta.
ha

Děti ze Sluníčka už mají „řidičáky“
Ve čtvrtek 26. května se uskutečnilo zakončení celoročního projektu
v mateřské škole Sluníčko s názvem
Mámo, táto, přesvědč mně, že jezdíme bezpečně. Projekt probíhal
ve spolupráci se studenty bezpečnostně-právního oboru VOŠ, SPŠ a
SOŠS a CR, kteří svůj úkol pomáhat
dětem osvojovat si základní dopravní znalosti formou her zvládli pod
vedením našich šikovných učitelek
na výbornou. Po celý rok jsme si

Den se složkami záchranného
integrovanného
systému
nabídl
varnsdorfským třeťákům u sportovní
haly řadu neopakovatelných zážitků.
Mohli si např. zahrát na kriminalistu a sejmout spolužákovi otisk
prstu, vyzkoušet si úbor policistů
ze zásahové jednotky či záchranu
raněného pod dozorem zdravotníků z
rychlé záchranné služby. Samozřejmě
nemohla chybět ukázka umění pso-

vodů. Zábavnou formou se tak děti
seznámily s prací hasičů, policistů a
záchranářů.
Vedení města děkuje všem zúčastněným jednotkám IZS za prezentaci
své činnosti a komisi prevence kriminality za zorganizování celé akce.
Podobná akce z názvem Bezpečně
do školy, tentokrát určená široké
veřejnosti, je plánována na neděli 4. září.
ha

společně s dětmi dopravní výchovu
velice užívali.
Vyvrcholením byla právě čtvrteční
akce na krásně opraveném dopravním
hřišti s fungujícími semafory, přednáškou šéfa strážníků Martina Špičky
a spoustou dopravních soutěží, za
které si děti zaslouženě vybojovaly
„řidičské průkazy“ a sladkou odměnu. Celkově byla pro nás dopravní
prevence úžasným zážitkem.
kolektiv MŠ Křižíkova

Čtyřlístek potěšil Barevným
světem v divadle
Tak jsme se opět sešli s rodiči a našimi příznivci v divadle, abychom je
potěšili krátkým vystoupením každé
třídy naší školky. Hendikepované děti
předvedly společné tanečky a moc
se jim to vydařilo. Všechny děti se
snažily potěšit a ukázat, co se za ten
rok naučily, měly velkou trému, ale
vše dopadlo dobře. Na úplný závěr

Záchranáři, policisté
a hasiči dětem

jsme se rozloučili s předškoláky a
pasovali je na školáky. Prožili jsme
společně krásné barevné odpoledne.
Děkujeme zaměstnancům divadla
za pomoc, trpělivost a vstřícný přístup a paní Klee Čechové za pravidelné středeční čtení pohádek.
Veronika Strolená,
ředitelka MŠ Nezvalova

Červená, modrá, bílá aneb Česko
Vernisáž již 26. ročníku výtvarné
soutěže pro děti z varnsdorfských
mateřských škol okořenil svým vystoupením sboreček Zahrádka, který mj.
zazpíval i severočeskou lidovou píseň
z Podřipska Vyletěla holubička. Soutěže se zúčastnily děti ze všech místních
školek. Celkem se sešlo 114 děl, mezi
kterými vybírala porota ty nejlepší.
Letošní téma tradiční akce bylo vlastenecké: Červená, modrá, bílá aneb
Česko. Není proto divu, že i vernisáž
a ocenění nejlepších malých malířů

se odehrávalo v barvách trikolory.
Přehled vítězů: Barča Horčičková
(MŠ Jeřabinka, 6 let), Petr Adamec
(Hvězdička, 6), Tomáš Boháček (Na Kopečku, 5), Veronika Burgerová (Slovíčko, 6), Simona Kotrmanová (Stonožka,
6), Markéta Švecová (Zahrádka, 6),
Tereza Křížková (Čtyřlístek, 6,),
Anička Adámková (Sluníčko, 5). Speciální ceny: Marie a Eliška Mihalíkovy
(Čtyřlístek, 3 a půl), třída PAS – děti s
autismem (Čtyřlístek). Společná cena
za práce: MŠ Slovíčko.
ha
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VZPOMÍNKA
V pátek 27. května
uplynulo 10 let, kdy
nás opustil manžel,
tatínek a dědeček
pan Rudolf Hemelík.
Stále
vzpomíná
rodina.
Čas
pravidelně
rok k roku přidává,
jen krásné vzpomínky tady nechává.
V pátek 3. června
tomu bylo 14 let, co
nás navždy opustil
náš syn a bratr Vladimír Janáček.
Stále vzpomínáme na tvoje dobré
a upřímné srdíčko. Rodiče a sestra
Jindřiška s rodinou
V sobotu 4. června
uplynulo 18 let, co
nás opustila paní Jiřina Hrobníková.
Stále vzpomínají
manžel a synové s rodinami.
V pondělí 13.
června vzpomeneme
23 let od úmrtí pana
Ladislava
Salfického.
Stále vzpomíná syn
s rodinou.
V úterý 14. června
to bude již 15 let,
kdy navždy odešel
náš milovaný, starostlivý a pracovitý
manžel, tatínek a
dědeček pan Karel
Kaňa. Stále nám všem chybí a nikdy
na něj nezapomeneme. Prosíme a
děkujeme za tichou vzpomínku i přátelům a známým.
Manželka Věra, dcery Blanka a
Martina s rodinami
V pondělí 20.
června by se dožil 46
let pan Jan Kříž.
Stále
vzpomíná
rodina. Vzpomeňte
prosím s námi.

BLAHOPŘÁNÍ
V sobotu 4. června
se dožila paní Anna
Hromková krásného
věku 80 let.
Mnoho zdraví a
pohody jí z celého
srdce přeje manžel
a celá rozvětvená rodina.
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NAROZENÍ
Květen
* Matěj Petr
Olga Holubová
Marek Petr
* Eliška Novotná
Martina Uličná
Jiří Novotný
*Jiří
Martina Kováčová
Jiří Říha
* Dominik Košín
Kateřina Košínová
Petr Košín
* Jan Vlk
Kateřina Vlková
Jan Hlaváč
* Anna Andrlová
Alena Andrlová
Jakub Andrle

ÚMRTÍ
Věra Pilná
Anna Danihelová
Petr Bouček
Ladislava Blažejová
Anna Růžková
Irena Godlová
Oldřich Bernatík
Václav Hulec
Albert Bulejko

92 let
91 let
65 let
59 let
89 let
53 let
83 let
80 let
88 let

SVAZ DŮCHODCŮ
Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 14. června od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 22. června
od 8 do 16.30 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 16. června 2016

SVOZ BIOODPADU
Svoz hnědých nádob
na biologicky rozložitelný odpad
v úterý 14. června

Tenisté zvládli
výtečně další
mistrovská utkání

Všestranný hokejista
Ondra Boczan
jde do finále

V závěru května odehrál tenisový oddíl TJ Slovan Varnsdorf
další mistrovská utkání a to velmi
úspěšně, když 3 ze 4 vyhrál.
V sobotu 21. května hostili
dospělí TK Rochlice Liberec, se
kterým těsně zvítězili 5:4. Utkání
se nevyvíjelo pro náš tým dobře,
ale naši hráči svou bojovností a
touhou zvítězit obrátili výsledek
v náš prospěch.
Naši dorostenci ve dnech 22. a
29. května hostili týmy TK Frýdlant v Čechách A a B a vybojovali
si první vítězství v této sezoně. Se
silnějším týmem A prohráli 2:7.
Avšak utkání s týmem B, které pro
nás začalo prohrou 0:2 po absenci
dorostence z důvodu nemoci, jsme
vyhráli 6:3.
Další úspěch zaznamenali i mladší žáci, kteří v neděli 29. května
zvítězili ve Frýdlantu v Čechách
6:3. Touto výhrou se posunul náš
tým na pěkné 3. místo.
r

V pátek 27. května proběhlo
v Chomutově krajské kolo Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů.
Z Varnsdorfu postoupilo družstvo
biskupského gymnázia a jednotlivci
ze ZŠ Edisonova a HC Varnsdorf.
Okres Děčín reprezentovalo celkem
41 sportovců.
Pouze 3 závodníci z okresu se
kvalifikovali přímo do celostátního
finále, které se koná v Brně. Další
mají ještě šanci na účast díky bodům
a dodatečné kvalifikaci. Přímo postupujícími jsou Ondřej Boczan (HC
Varnsdorf), Matěj Semerád (Gymnázium Rumburk) a Marie Šulcová (ZŠ
Pastelka Rumburk).
Poděkování patří Anně Vápeníkové
a Pavle Lukešové, které část výpravy
třikrát týdně připravovaly a na závodech povzbuzovaly, dále Stanislavu
Hockovi za zajištění dopravy a pomoc při registraci závodníků. Velmi
děkujeme MUDr. Jakubovi Bartlovi,
který zaplatil autobus a poslední
poděkování všem sportovcům a jejich
trenérům, pedagogům a rodičům
za podporu a přípravu.
V minulém článku jsme opomněli
zmínit účast ZŠ Pastelka, které se
omlouváme a gratulujeme k přímému postupu jejich žačky do celostátního finále.
Za tým HC Varnsdorf S.Vaňková

Bc. Jana Hozáková
za podpory dotačního
programu města
pořádá ve dnech

18. - 22. července

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO SENIORY
Nikdy není pozdě
aneb
Výuka první pomoci pro seniory.
Přihlášky a bližší informace
naleznete na Informačním
centru ve Varnsdorfu.

Přihlašte se do fotografické
soutěže

Nejkrásnější zahrada
a získejte zajímavou odměnu.
Uzávěrka

Pondělí 31. srpna 12 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST
11.-12. 6. 2016
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 519 622
18.-19. 6. 2016
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
tel. 412 151 056

BusLine
ZDARMA za nákupy
do OC FORUM Liberec
25. června 2016
Nástupní zastávka - stanoviště A3
Tam 9.30 hod. - zpět 15.40 hod.

Téma
Zahrady, předzahrádky a balkóny
Pravidla
Fotografie pořízené
ve Varnsdorfu a na Studánce
Každý autor maximálně 4 snímky
Rozlišení min. 300 dpi, rozměr
min. 13x18 cm ve formátu JPG
Jméno a příjmení autora, datum
a místo pořízení fotografie,
adresa a kontakt
Vítaný je i krátký text
o vyfotografovaném objektu
E-mailem na
soutez@varnsdorf.cz
nebo osobně na sekretariát
MěÚ na CD či DVD v obálce
označené slovem SOUTĚŽ

Basketbaloví veteráni na MČR
Ve dnech 20. 5. – 22. 5. 2016 proběhlo Mistrovství České republiky
v basketbalu veteránů v Klatovech,
kterého se celkem úspěšně zúčastnilo
v kategorii 50+více let i mužstvo Slovanu Varnsdorf ve složení J. Beckel,
Zd. Prchal, P. Šiška, J. Vinklárek, St.
Horáček, M. Ježek, L. Prchal, M. Unger. MČR se zúčastnilo 59 týmů mužů
a žen, věková dolní hranice byla u žen
30+ a u mužů 35+. Hrálo se celkem
v osmi halách a odehrálo se 104 zápasů

družstva ve skupině byla podstatně
hráčsky a výškově silnější než naše,
ale se všemi jsme odehráli naprosto
vyrovnané zápasy, nikdy jsme neodešli
s debaklem. Udrželi jsme krok i s favorizovanou Zbrojovkou, vítězem této
kategorie. Konečný výsledek, prohra
o devět bodů byl malý zázrak, po němž
se na nás hrnula slova chvály jak od
samotných hráčů Brna, kteří nás po
utkání požádali o společné focení,
tak i od okolo přihlížejících dalších

Počasí v Kytlicích nepřálo
Pátým pokračováním závodů v rámci seriálu Lužický horal byl na sklonku
měsíce května X DUATLON KYTLICE,
kde obhajovali své dobré pozice
z předchozích klání sportovci z výběžku. Více jak 120 startujících čekal
nejdříve běh, poté kolo (bike) a opět
běh. Závod v menší či větší míře doprovázelo bouřlivé počasí a i krupobití. V mladších žácích (r. n. 2003-2004)
vyhrál jen díky běžeckým schopnostem
J. Zajíček, když byl před svým největším soupeřem celkově rychlejší
o více jak třicet vteřin. Ve starších
žácích (2001-2002) si pak 2. místo
zajistil A. Haufert a kategorie mužů
zaznamenala 2. pořadí M. Spurného a

4. V. Zemlera. Všichni uvedení absolvovali se svými soupeři trať open závodu, což představovalo 3 – 10 – 0,5 km.
Trať hlavního závodu měla distance 5 – 20 – 3 km a v kategorii žen
si na ni dojela pro 9. místo L. Dospělová. První dvě místa opanovaly
sestry Loubkovy ze Cvikova. Mezi
muži skončil na 11. příčce J. Conk,
zvítězil P. Jindra a ve veteránech byl
8. A. Haufert. Mužské štafety vyhrál
tým Herby Servis ve složení O. Motl,
H. Schwarz. Seriál závodů pro universální sportovce pokračuje v srpnu
Kytlickým minitriatlonem (SO 13. 8.)
a uzavře jej v září Pivovarské MTBO
Cvikov (SO 24. 9.).
ZdS

Cyklistické výsledky

za účasti 612 hráčů. Slovan Varnsdorf
byl nalosován do těžké čtyřčlenné
skupiny společně s celky Jasný favoriti (Litoměřice), Zbrojovka Brno
- mimo jiné s ex reprezentanty Krejčím (210 cm), Okáčem (215 cm) - a
Bižuterie Jablonec n. N. V kategorii
muži 50+ bylo přihlášeno 8 družstev, takže musela být rozlosována
do dvou skupin, zatímco ve všech
ostatních kategoriích bylo přihlášeno
max. 6 družstev.
I když se Slovan tohoto mistrovství
zúčastnil poprvé, nevedl si špatně.
Nutno podotknout, že jsme do Klatov
jeli s obavami, abychom se nevraceli
s ostudou a velkou oklikou. Odehráli
jsme celkem pět utkání (hrací doba
nečekaně dlouhá tj. 2x15 min, 2 min.
přestávka) s celkovou bilancí čtyř
porážek a jednoho vítězství. Všechna

družstev. V posledním našem zápase
o celkové páté místo jsme nešťastně
prohráli o koš (baskeťáci ví, jak je to
nepříjemné) s mužstvem Sodoma 50+.
Zde bylo zjevné, že nám už docházely
fyzické síly…
Celkové hodnocení sportovní a
společenské akce je velice pozitivní
a již nyní máme víru, že příští rok
se zúčastníme znovu s cílem vylepšit
naše umístění. Turnaj byl odehrán
podle pravidel FIMBA – Mezinárodní
asociace veteránů a mile nás překvapila dokonalá organizace turnaje.
Turnaje se zúčastnili i některé známe
osobnosti jako například televizní kuchař Babica, bývalá reprezentantka
v trojskoku Kašpárková, basketbaloví
reprezentanti Krejčí, Okáč, Brabenec, Horáková, televizák Bažant a
další. Basketu zdar.
šíša

Poháry jsme málem neunesli …
V pátek 20. 5. 2016 „vyrazili“ naši
žáci ZŠ náměstí E. Beneše do sportovní haly na poslední ze čtyř turnajů
v miniházené. Mladší žáci 2. a 3. tříd
od prvního zápasu své soupeře poráželi, výsledky hovoří za vše – 8:5,
13:5, 11:3, 7:2, 11:1. Zaslouženě tedy
vyhráli a za své prvenství získali krásný
pohár. Podobně na tom byli i starší žáci
4. a 5. tříd s vítěznými výsledky 20:3,
15:5, 11:6, 15:6. Pak ale přišel zápas
s týmem ze ZŠ Seifertova. Byl to boj
o každý míč, každý metr palubovky a
jedna nečekaná střela do obličeje našeho brankáře způsobila jeho dočasné
vyřazení ze zápasu. Za několik minut
se však do branky vrátil a statečně

čelil dalším střelám soupeře. Výsledek
zápasu zněl 9:9. Byli jsme šťastní,
v turnaji jsme získali stejný počet
bodů jako ZŠ Seifertova, navíc měli
lepší skóre, takže jsme se těšili na
další pohár za první místo. Bohužel se
během turnaje změnila pravidla – při
stejném počtu bodů budou rozhodovat
sedmimetrové hody. Nervozita zapůsobila, „sedmičky“ lépe zvládl soupeř,
takže byl pohár za místo druhé. Ani
nám to moc nevadilo. Do školy jsme si
totiž nesli další dva „obrovské“ putovní poháry za celkové prvenství ze všech
čtyř turnajů v letošním školním roce, a
to v obou kategoriích. Blahopřejeme!
Mgr. V. Víšková

Populární a náročný závod Author
Král Šumavy MTB v Klatovech měl
letos ve startovní listině na delší,
105 km dlouhé trati zapsáno přes 640
startujících a kolem 70 jich nebylo v
cíli klasifikováno. V kategorii M40-49
skončil 12. J. Švorc a celkově dojel na
44. místě s časem 05:11 hod. (loni dokončil za 5:30 hod.). Takže dobrá forma? Nejen k ní J. Švorc uvedl: „Letos
jsem na Šumavě zajel o trochu lépe,
mám o něco více natrénováno než jiné
roky, a i podmínky byly o trochu lepší

než minule. Ale dobou formou bych to
zatím nenazýval. Jirka Dužar měl na
75 km neopravitelný defekt, takže byl
nucen závod ukončit. Zmínil bych ještě
jednoho varnsdorfského bikera na Králi Šumavy Miloše Procházku. Pro toho
to byl první dlouhý závod a dokončil
jej s časem cca 7:15 hod. Je to pro něj
velmi dobry výkon a osobně jej obdivuju, že to takhle dal.“ Doplňme, že
v kategorii M40-49 dojel ve třetí čtvrtině výsledkové listiny a za sebou v cíli
zanechal více jak 65 jezdců.
ZdS

Atletika pro první stupeň ZŠ
Pohodová atmosféra, úžasní diváci,
příjemné atletické počasí a skvělé
výkony závodníků – to vše mohlo oslovit návštěvníky městského stadionu
ve Varnsdorfu, kde si v pátek 27. května dali dostaveníčko atleti a atletky
prvního stupně varnsdorfských základních škol na 15. ročníku těchto závodů.
Jednotlivé disciplíny následovaly
rychle za sebou. Ještě nebyla odběhnuta „šedesátka“ a už se někteří
rozskakovali v sektoru skoku do
dálky. Další žáci zkoušeli hod míčkem a někteří se tajně připravovali
na vytrvalostní běhy. Vrcholem mítinku
byly atletické štafety a nutno uznat,
že naši mladí atleti je zvládli na výtečnou. V té době hlasatel Z. Šimák
informoval, že během chvilky budou
výsledky sečteny a dozvíme se konečné
pořadí. Pravdou je, že průběžně byly
hlášeny výsledky jednotlivců (první tři
v disciplíně). Mezi nimi svými výkony
určitě zaujali Přemysl Kamenický
(ve skoku dalekém 406 cm a 60 m za
8,7 s), Anna Dubovecká (skok daleký
419 cm) a Aneta Hanzalíková (60 m za
8,3 s, 300 m za 53,1 s). Souběžně se již
scházeli všichni na dráze a chystalo se
předávání medailí nejlepších týmům.
V chlapcích nakonec dominoval tým
ZŠ Seifertova a v dívkách ZŠ náměstí

E. Beneše. Medaile předávala zástupkyně Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport RM Jana Neubauerová.
Salvy nadšení musely být slyšet až na
druhém konci Varnsdorfu.
Poděkování patří rozhodčím a pořadatelům ze ZŠ náměstí E. Beneše, především žákům třídy 9. B.
V. Zemler

Šachové střípky
Fotem představujeme šachové
naděje DDM Varnsdorf po vyhlášení
výsledků turnaje O Pohár Českolipské
šachové akademie (HS informoval
v minulém čísle). První zleva M. Papoušek (2. v H11), třetí zleva K. Kotiánová (3. mezi dívkami), pátá zleva
M. Doležalová (vítězka kategorie
dívek) a za ní částečně skryt celkový
vítěz V. Paulus.
Foto R.P.
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Jak jsme v minulém čísle HS uvedli,
Janu Strožovi se vstup do seriálu Kolo
pro život 2016 nepovedl. Dva závody
nedokončil, jednou byl čtvrtý a Jestřebí hory v Úpici 21. 5. neabsolvoval.

Krátce se ještě vrátil k Tour ŠKODA
Auto v Mladé Boleslavi. „No, co říct
k tomuto závodu. Výsledek mluví za
vše. Nicméně jsem se před ním od
pátečního večera potýkal se střevní
virózou a přesto jsem na závody odjel. Nyní ale vím, že to byla chyba
a závod samotný předčasně ukončil
úplně bez síly. Celý týden jsem pak
ležel v posteli a zároveň podstupoval
spousty vyšetření v Motolské nemocnici, abychom zjistili příčinu velkého
úpadku výkonnosti. Věřím, že jsme
problém definitivně vyřešili a nyní se
věnuji hlavně tréninku. S trenérem
vše směřujeme k MS ve Francii, které
se koná koncem června. Chtěl bych do
závodů naskočit co nejdříve, ale vše
bude pouze v rámci tréninku.“
V prázdninových měsících se jede
m. j. i šest závodu KPŽ, tak přejme
Honzovi, aby v některém z nich už
měl opět ztracenou výkonnost a
formu.
red, foto Bike24.cz

Junioři hráli kvalifikaci o ligu
Varnsdorfští basketbaloví junioři
absolvovali v Ústí nad Labem tři
utkání kvalifikace o ligu U19. Úvodní
dva zápasy dovedli k vítězství, ale
proti domácímu týmu se už neprosadili.
Jak hodnotí vystoupení týmu trenér Adam Cedrych? „Na kvalifikaci
jsme odjížděli se zraněným kapitánem Šimonen Ježkem, bez Davida
Hajdu a doplněni o borce z U17.
V zápase Mariánskými Lázněmi si tým
v 1. čtvrtině vytvořil klíčový náskok,
který se během vyrovnané hry dále
nepatrně navyšoval. Velmi obětavě
hrál J. Vašut a neztratili se ani ostatní kluci včetně těch z U17.“
Varnsdorf – BK Mariánské Lázně 64:
52 (17:10, 29:19, 45:36). Body: Vašut
23 (3 trojky), Pasovský 10, Lukeš 10,
Polák 9, (1 trojka), Kodytek 5, Kabát
4 a Strnad 3.
A.Cedrych: „Poté nás čekalo Kladno, častý soupeř v různých soutěžích
a každý zápas s ním nebyl basketbalově standardní. Od úvodu jsme měli
mírně navrch, dařily se jednoduché
akce, jen v obraně nám to trošku
vázlo. Soupeř tlačil, rozhodčí vymýšleli nová basketbalová pravidla,
ale my se snažili hrát svůj basket.
Zápas pak začal být stále agresivnější, zmatenější, stejně jako rozhodčí.
To vyústilo v nepříjemné zranění
J. Vašuta pod košem a jeho transport
do nemocnice. Pět a půl minuty před
koncem zápasu jsme drželi vedení
o 10 bodů a měli k dispozici už jen
5 hráčů. Netrvalo dlouho a poslední
necelé tři minuty jsme dohrávali ve
třech (!) ve složení Vuong, Strnad,
Polák (všichni U17). Kluci se rvali
jako lvi a díky jejich obětavosti a

vydání zbytku sil jsme zápas dotáhli do vítězného konce! Tuto výhru
o 5 bodů považuji za dané situaci za
nejvíce ceněnou za poslední dva roky.“
BK Kladno – Varnsdorf 89:94 (14:22,
37:47, 67:75). Body: Pasovský 22,
Lukeš 19, Kodytek 18 (1x3), Vašut
13, Polák 12, Strnad 8, Kabát 2 a
Vuong 0.
A.Cedrych: „Na závěr kvalifikace
bylo soupeřem Ústí nad Labem, tým
vyšších kvalit a v plné sestavě. Zraněného J. Vašuta se obětavě snažil
nahradit „zatejpovaný“ Š. Ježek,
který se i navzdory zranění rozhodl
družstvu pomoci. Nedařilo se nám
ale, soupeř velmi dobře přečetl naši
hru a s obranou si nacházel rady.
Hráči však bojovali do samého konce
a těšit nás může nejlepší výsledek
s Ústím v průběhu turnaje.“
BK Sluneta Ústí nad Labem – Varnsdorf 139:73 (31:14, 72:39, 107:54).
Body: Pasovský 23 (1x3), Lukeš 15,
Polák 10, Kodytek 8 (2x3), Ježek 7
(1x3), Kabát 5 (1x3) a Strnad 5.
Po uvedených výsledcích se junioři
probojovali do 2. kola kvalifikace
o ligu a soupeřem byl BC Kolín (obsadil 2. místo ve skupině B). Přes snaživé a obětavé výkony junioři prohráli
doma 72:97 a v Kolíně 88:42. Získané
zkušenosti z kvalifikace se však jistě
hodí. Nyní je čeká malé soustředění
ve Sloupu, pak přijde chvilkový odpočinek a začíná se znovu. V červenci
zahajuje LSLŠ (Letní streetballová
liga Šluknovska) a koná se spoustu
turnajů 3na3 v celých Čechách i na
Moravě. V srpnu už nastane plná letní příprava na novou nad regionální
soutěž, která zatím nemá určenou finální podobu.
ZdS

Fotbalisté skončili nakonec devátí
Rozčarování
příznivců druholigového týmu FK
Varnsdorf z jeho
umístění po první půlce sezony
2015-2016
bylo
na jaře celkem
brzy upozaděno.
Dvanáct bodů ze
šesti utkání bez
porážky vyhouplo
tým z posledního
na průběžné 11. místo a s šesti, resp.
osmi body k dobru na sestupové pozice. Pak přišel nevydařený duel doma
se Znojmem odčiněný vzápětí dalšími
jedenácti body z pěti střetnutí. Euforie týmu je po jednom z nich na
fotu zřejmá. Liga byla zachráněna.
Tyto výsledky už znamenaly střed
tabulky a v posledním utkání sezony
s postupující Karvinou mohl FK před
domácím obecenstvem své postavení ještě vylepšit. Jenže hostům šlo
o konečné prvenství ve FNL a podle
toho k zápasu přistoupili. Kvalitní a
emocemi prostoupený zápas s mnoha
šancemi hosté zvrátili ze stavu 1:0
na 1:2 a nakonec zvítězili 2:3 (1:2).

Branky: 23. Martan, 63. Rudnytskyy –
27. Moravec, 32. a 87. Pospěch. Karviná dosáhla na druholigový titul s 59
body, Varnsdorf na 9. místo s 34 body.
Po podzimu jich měl 11.
Ale neztratili se ani opory FK ve
statistikách ligy. Ladislav Martan je
uváděn společně s Lukášem Budinským (Karviná) s 11 vstřelenými brankami druhý za kanonýrem Janem Pázlerem (Hradec Králové), který konta
soupeřů zatížil 17 góly. Mezi brankaři
patří čtvrté místo Radku Porcalovi za
9 čistých kont. Nejlepší byl opět borec
Hradce Králové, gólman Radim Otmar
neviděl míč v síti za svými zády v 17
duelech.
ZdS, foto FK

Krajské finále Poháru rozhlasu 2016
V krajském finále již není slabých
soupeřů. Na Městském stadionu
v Ústí nad Labem se v kategorii
starších žáků (8. – 9. ročník) sešlo
10 ambiciózních týmů a nechyběl
mezi nimi ten náš ZŠ nám. E. Beneše
Varnsdorf reprezentující okres Děčín.
Soutěž pro nás začínala skokem
vysokým a vrhem koulí. Ve vrhu
koulí kluci „zaházeli“ svůj standard
a ve skoku vysokém jsme měli želízka
v ohni. Bohužel, soutěž byla omezena
maximálně 9 pokusy pro jednotlivce.
I přes to Roman Nagy skočil
160 cm, Martin Vaňák úctyhodných
168 cm a to znamenalo druhé místo
v jednotlivcích. Následoval sprint
na 60 m, kde kluci zůstali trochu
za očekáváním. Nejlepší byl Adam
Křemenák se 7,94 s. Na řadu přišel
skok daleký, kde se opět zaskvěl
Martin výkonem 561 cm (foto) a
bral čtvrté místo. V běhu na 1 500 m
jsme Romanovi Nagymu (na druhém
fotu vpředu vlevo) předpovídali
výkon pod pět minut. Nakonec
běžel za úžasných 4:52,15 min. pro
místo třetí. Kolektivní duch týmu se
promítl ve štafetě. Skončila čtvrtá
s časem 30,01 s, paráda. Na celkovém
pátém místě v kraji se podíleli
Martin Vaňák, Roman Nagy, Tomáš
Fajt, Jindřich Diviš, Adam Křemenák,
Jakub Krofián, Pavel Kala, Jan
Jasanský, Vojtěch Nedošínský a Filip
Ngoc Nguyen.
V. Zemler,
foto T. Šmidílek
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