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Ústecký kraj a Krajská zdravotní prezentovaly starostům 
záměry ohledně zdravotní péče a rumburské nemocnice

Vizualizace. Takhle by mohla za pár let vypadat nemocnice v Rumburku po rekonstrukci; foto Krajská zdravotní

Rumburk     Ve čtvrtek  
26. května 2022 uspořádal Ús-
tecký kraj a Krajská zdravotní,  
a. s. (KZ) setkání nejvyššího ve-
dení akciové společnosti i sa-
mosprávného celku se starosty  
z regionu Šluknovského výběžku. 
Cílem bylo poskytnout starostům 
ucelené a komplexní informace 
ohledně plánovaného rozvoje 
rumburské nemocnice, která 
patří pod Masarykovu nemoc-
nici v Ústí nad Labem. Součástí 
diskuse byla rovněž prezentace  
o činnosti Zdravotnické záchran-
né služby v tomto regionu, kraj-
ské příspěvkové organizace.

Setkání inicioval člen Rady 
Ústeckého kraje s gescí pro ob-
last zdravotnictví Radim Laibl 
a zúčastnili se ho představitelé 
Ústeckého kraje a Krajské zdra-
votní, a. s., na úrovni nejvyššího 
vedení. Představitelé měst a obcí 
Šluknovského výběžku se sešli  
v Domě kultury Střelnice v Rum-
burku v počtu přes 30 účastníků. 
Ústecký kraj zastupovali hejtman 
Jan Schiller, radní pro zdravotnic-
tví Radim Laibl a předseda výboru 
pro zdravotnictví Milan Rychta-
řík. Za vedení Krajské zdravotní,  
a. s. se diskuse účastnili předse-
da představenstva Ondřej Štěrba, 
generální ředitel Petr Malý a ředi-

tel rumburské nemocnice Michal 
Tichý. Přítomen byl i ředitel Zdra-
votnické záchranné služby Ústec-
kého kraje, p. o., Ilja Deyl.

„Vedení Ústeckého kraje jasně 
a opakovaně deklaruje, že rozvoj 
a zkvalitnění nabízených zdravot-
ních služeb v našem regionu je 
jednou z hlavních priorit. Stranou 
nezůstává ani Šluknovský výběžek 
a Rumburk, kde plánujeme něko-
lik investic na zlepšení komfortu 
a dostupnosti zdravotní péče pro 
obyvatele regionu a přilehlého 
okolí. Prvním krokem bylo začle-
nění rumburské nemocnice pod 
správu KZ. Nyní se zaměřujeme 
na přípravu nutné rekonstruk-
ce budovy nemocnice, výstavbu 
Emergency, včetně nového pří-
strojového vybavení. Součástí 
plánů je také vylepšení zázemí pro 
výjezdovou základnu naší krajské 
Zdravotnické záchranné služby. 
Pro mě je nejdůležitější, že staros-
tové slyšeli od nejpovolanějších 
osob skutečný stav situace, aby 
nebyl prostor pro nějaké speku-
lace. Své sliby ohledně rozvoje 
rumburské nemocnice rozhodně 
splníme,“ shrnul účel setkání Jan 

Schiller, hejtman Ústeckého kra-
je.

Za nejdůležitější všichni pova-
žovali předání ověřených infor-
mací zástupcům samospráv, jejich 
seznámení s možnostmi, ale také 
nemožnostmi, jak v nejbližší době 
zajistit chod rumburské nemocni-
ce. A to i po dobu plánované re-
konstrukce nemocnice v Děčíně a 
následné rekonstrukce nemocni-
ce v Rumburku. V průběhu mo-
dernizace bylo nutné udělat řadu 
změn, především celý projekt 
podstatně zeštíhlit, a to zejména 
na finanční možnosti kraje i po-
skytovatele dotací. Pokud by vše 
vyšlo dle plánu, mohla by být re-
konstrukce v hodnotě cca 750 mi-
lionů hotová na přelomu let 2023 
a 2024. Součástí rekonstrukce je 
i přístavba a rekonstrukce výjez-
dové základny záchranné služby, 
která bude doplněna o heliport, 
nebo navýšení počtu parkovacích 
míst v areálu.

V druhé části setkání odpoví-
dali zástupci kraje a jím zřízených 
organizací na otázky starostů  
a zástupců obcí Šluknovského 
výběžku. Zástupce Varnsdorfu, 

ve složení Roland Solloch, Jiří Su-
charda a Marian Čapek, zajíma-
la nejvíce možná spolupráce, či 
naopak konkurence Nemocnice 
Varnsdorf, a to zejména při vytvá-
ření nebo obsazování lůžek LDN. 
Ale také zájem kraje o budoucí 
spolupráci s místní nemocnicí 
včetně případného vybudování 
základny záchranky ve Varnsdor-
fu. „Jak nám řekli zástupci kraje, 
po dobu rekonstrukce nemocnice 
v Děčíně a Rumburku, tedy v ob-
dobí následujících cca 3-5 let, se 
s dalším rozvojem krajské zdra-
votní nepočítá, naopak se díky 
úsporám projektu počítá s větším 
využitím naší nemocnice v oblasti 
LDN. Co se týká zřízení další zá-
kladny záchranky ve Varnsdorfu, 
všichni přítomní z ekonomických 
i personálních důvodů realizaci 
tohoto záměru odmítli s tím, že 
nejsou zásadně proti její výstav-
bě, ale že jsou v současné době 
v kraji ještě místa, kde nejsou do-
držovány dojezdové časy a je tak 
vyšší priorita případné výstavby,“ 
řekl závěrem místostarosta města 
Jiří Sucharda.

                                                          Redakce
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Osmnáctiletý muž vydíral obsluhu sběrny, hrozí mu čtyři roky 

Hasiči soutěžili ve vyprošťování osob z havarovaných aut

Varnsdorfští  hasiči soutěžili ve vyprošťování osob z havarovaných aut v Ústí  nad Labem; foto miw.cz

20.4.2022 v 8:40 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo občanem města 
oznámeno, že v ulici Českoslo-
venských letců je cyklista, který již 
dvakrát upadl z jízdního kola, celý 
se třese a špatně komunikuje. Vy-
slaní strážníci na místě provedli 
prvotní ošetření zraněného muže 
a po příjezdu přivolané sanitky 
asistovali záchranářům až do od-
vozu zraněného do nemocnice.

25.4.2022 v 18:10 hod.
Na služebnu městské poli-

cie se dostavila občanka měs-
ta, která přivedla zatoulaného 
psa s tí m, že ho nalezla pobí-
hajícího po silnici a bojí se, aby 
ho nesrazilo auto. Strážní-
ky byl sepsán úřední záznam 
o nálezu psa a po kontrole 
čtečkou byl umístěn do od-
chytového kotce. Čtečkou byl 
zjištěn radiofrekvenční čip, je-

hož kód neprocházel žádnou 
z databází. Informace o nálezu 
psa byla umístěna na sociální 
sítě. V 19:02 se dostavil majitel 
psa, který si psa po veškerých 
nutných úkonech převzal a odve-
dl do místa bydliště.

26.4.2022 v 18:15 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf se dostavila občanka 
města, která odevzdala nález do-

kladů. Strážníci zjisti li, že dokla-
dy patří mladé slečně z Jiříkova. 
Přes městskou policii v Jiříkově 
byla následně kontaktována 
matka slečny. Ta strážníkům sdě-
lila, že její dcera je ve Varnsdorfu 
a bude ji kontaktovat, aby se na 
služebnu Městské policie Varns-
dorf dostavila a své doklady si 
převzala.

Marti n Špička,

velitel městské policie

Varnsdorf     Kriminalisté 
v těchto dnech zahájili trestní 
stí hání osmnácti letého muže 
z Varnsdorfu, kterého obvinili 
ze spáchání přečinu vydírání.

Muž měl na konci března 

v jedné sběrně ve Varnsdorfu 
pod záminkou proplacení při-
jímacího lístku za sběrné suro-
viny požadovat vydání fi nanční 
hotovosti  od zaměstnance sběr-
ny. Ten mu ale odmítl fi nanční 

hotovost vydat. Obviněný muž 
poté zaměstnance sběrny fy-
zicky napadl a pod pohrůžkou 
zabití  jej nuti l k vydání bezmá-
la 2 ti síc korun. Zaměstnanec 
z obavy o svůj život vydě-

rači peníze vydal. V přípa-
dě uznání viny u soudu hro-
zí obviněnému muži až čtyři 
léta za mřížemi nebo peněžitý 
trest.

        prap. Bc. Eliška Kubíčková

Ústí  nad Labem     Čtyři varns-
dorfští  profesionální hasiči vy-
razili v úterý 31. května do Ústí  
nad Labem, kde reprezentovali 
územní odbor Děčín ve vyproš-
ťování zraněných osob z havaro-
vaných vozidel. 

Hasiči na soutěži dopředu neví, 
co je čeká – stejně jako při nor-
málním zásahu. Vylosují si jen 
pořadové číslo a zbytek je „pře-
kvapení“.  Scénář nebyl úplně 
jednoduchý, jedno auto na střeše, 
v něm zaklíněná osoba, svodidla, 
další pevná překážka, druhé auto 
nebezpečně na prvním. A soutěž-
ní časový limit 20 minut.

Stabilizace, proti požární opat-
ření, zdravotník do auta a už to 
jelo. Minuty ubíhaly, rozhodčí 
sledovali a hodnoti li a najednou 
byla zraněná osoba venku. Vše 
v časovém limitu. V celkovém 
součtu to dalo krásné páté místo 
a hlavně zkušenosti , které snad 
ale hasiči nebudou muset zužit-
kovat v reálu.

Včelí roj
U střediska školy nedaleko kos-

tela bez věže se usídlil včelí roj. 
Včelaři na místo dorazili ještě před 
hasiči, potřebovali ale pomoci 
s přístupem. Proto se hodil hasič-
ský žebřík, včeličky živé a zdravé 
skončily v bezpečí u včelaře.

Vozidla mimo vozovku
Profesionální jednotka byla vy-

slána společně s rumburskými 
kolegy na dopravní nehodu dvou 
vozidel v ulici Krásnolipská v Rum-
burku. Hasiči dorazili na místo 
společně se zdravotníky, kteří si 
ihned převzali řidiče z jednoho 
vozidla, druhý řidič nebyl zraněn.

Jednotky provedly u vozidel od-
pojení autobaterie, k úniku pro-
vozních kapalin naštěstí  nedošlo. 

Mezití m byla komunikace rozdě-
lena pomocí kuželů s puky a pro-
voz byl pouštěn střídavě jedním 
pruhem.

Netradiční zásah
Na Velký rybník mezi Horním 

Podlužím a Rybništěm vyjížděla 
koncem minulého týdne profe-
sionální jednotka z Varnsdorfu 
k trošku netradičnímu zásahu. Ko-
lemjdoucí si všiml, že ze stromu 
visí na vlasci ptáček a sám si už 

rozhodně ze zajetí  nepomůže.
Protože místo bylo v podsta-

tě nepřístupné, museli nakonec 
hasiči vylézt na strom, hákem 
vlasec (který tam zřejmě zbyl 
po rybářích) namotat, utrhnout 
a ptáčka přiblížit nad pevnou zem. 
Žluna byla vysílená, takže odletět 
nedokázala. Převzal si ji zástupce 
Národního parku, který ji odvezl 
k zotavení.

                                             Hasiči Varnsdorf



14/2019

 

Zprávy14/2019 Zprávy12/2022

 3

Zprávy

Informace z varnsdorfské radnice: 21. a 22. týden

SPRŠ: Lobendava hostila jednání starostů Šluknovska

21. týden na radnici
Stejně jako předchozí týdny 

začal i 21. týden pravidelnou 
poradou vedení města, které 
předchází schůzka s velitelem 
Městské policie Varnsdorf. Na 
ní se řeší zejména problémy 
z uplynulého víkendu a opatře-
ní týkající se aktuálních potřeb. 
Nejdůležitějším bodem ponděl-
ního dne bylo výběrové řízení na 
nového městského architekta, 
kterého vybírala pěti členná ko-
mise. V odpoledních hodinách 
se potom sešli zastupitelé města 
na své pravidelné schůzce před 
zastupitelstvem, kde se probíra-
li body jednání tak, aby mohly 
být případné otázky diskutované 
a ze strany vedení města, odbo-
ru správy majetku a fi nančního 
odboru zodpovězené již před sa-
motným zastupitelstvem. V úterý 
se konala měsíční koordinační 
schůzka se zástupci Policie ČR, 
městské policie, správního a so-
ciálního odboru s vedením měs-
ta. Na tuto schůzku jsou zvaní 

i představitelé okolních obcí. 
Ve středu se v Ústí  nad Labem 

konala valná hromada Regionální 
rozvojové agentury, kde město 
zastupoval Roland Solloch, mís-
tostarosta zatí m projednával na-
bídku zubní lékařky z Ukrajiny, 
zúčastnil se on-line konference 
zástupců ORP s hejtmanem a na 
komisi cestovního ruchu vybíral 
zajímavé záběry na připravovaný 
nástěnný městský kalendář pro 
příští  rok. Čtvrtek patřil nejen 
zasedání rady města a následně 
zastupitelstvu, ale také přede-
vším očekávanému jednání o ne-
mocnici, které se konalo v rum-
burské Střelnici a zúčastnili se ho 
nejen zástupci téměř ze všech 
obcí Šluknovského výběžku, za-
stupitelé z Ústeckého kraje, ale 
i vedení nemocnice, Krajské zdra-
votní, záchranky, zástupci odboru 
zdravotnictví v delegaci vede-
né hejtmanem kraje. V pátek se 
místostarostka města zúčastnila 
jednání představenstva REGIA 
a.s., zatí mco starosta zasedal 

na výkonné radě Lužihory.

22. týden na radnici
Po krátké pondělní poradě pro-

běhlo další jednání s ředitelkou 
MAS Český sever Evou Hamplo-
vou o další strategii při podávání 
dotací, a také o dokončení strate-
gického plánu města na další ob-
dobí. Místostarosta Jiří Sucharda 
si poté s preventi stou kriminality 
Václavem Lacinou prohlédl klub 
Pohádka, aby společně připravili 
strategii na zlepšení podmínek 
pro scházení seniorů. Na příští  
rok bude zpracován projekt no-
vého vytápění celého objektu, 
původní televize bude nahraze-
na velkoplošnou projekcí s data-
projektorem a ozvučením v obou 
částech sálu. Dále je snaha zpro-
voznit i celé horní patro a při-
pravit ho k využití  pro klubovou 
činnost, kancelář, případně jako 
nouzové ubytování pro krizové 
řízení. 

V úterý převzal starosta města 
na ústecké Větruši v pořadí již tře-

tí  Skleněnou popelnici (tedy pres-
ti žní ocenění za třídění odpadu), 
zatí mco místostarosta se zástupci 
Odboru správy majetku a investi c 
jednal s vedením nového auto-
busového dopravce, který bude 
od 1. července zajišťovat služby 
ve Šluknovském výběžku a bude 
mít na starost i provoz budovy na 
autobusovém nádraží. Středa pa-
třila na většině školských zařízení 
dnu dětí . 

Ve čtvrtek se místostarosta 
města zúčastnil v Krásné Lípě 
workshopu na téma Udržitelná 
doprava v Národním parku Čes-
ké Švýcarsko a jeho okolí, kde 
se projednávala zejména strate-
gie veřejné dopravy, pendlbusů 
a také dostatečné kapacity zá-
chytných parkovišť v okolních 
obcích a městech. V závěru dne 
se starosta města zúčastnil oslav 
70. výročí od založení MŠ Slovíč-
ko. Víkend, jako již poněkolikáté, 
patřil oddávání. Tentokrát si své 
ano řekly čtyři páry.

                                       Vedení města

Lobendava  Na programu 
jednání byla regionálně velmi 
významná témata: informa-
ce o vývoji kůrovcové kalami-
ty, aplikace tzv. telemedicíny, 
zaměstnanost na Šluknovsku, 
bezpečnostní situace v regionu 
a veřejná doprava.

Prvním hostem byl lesní správ-
ce Roman Kratochvíl z Lesní sprá-
vy Rumburk LČR, který starosty 
informoval o dalším postupu při 
eliminaci dopadů kůrovcové ka-
lamity. Teplé jarní počasí vytvořilo 
ideální podmínky pro rychlý vývoj 
lýkožrouta smrkového a lesníci se 
budou snažit kalamitními těžba-
mi brzdit jeho další šíření. Přeliv 
brouka z bezzásahových území 
Národního parku České Švýcarsko 
a německého území má zdrcují-
cí dopad na porosty LČR i jiných 
vlastníků, tedy i obcí, kdy některé 
zvažují podání trestního oznáme-
ní. Dá se tedy i nadále očekávat 
zvýšený pohyb techniky v lesích i 
na komunikacích při odvozu dře-

va. V částech regionu, kde byly 
těžby již ukončeny, začínají vý-
sadby nového lesa a postupně 
dojde i na opravy lesních cest. 
Problémem jsou však personál-
ní kapacity i nedostatek sazenic. 
Lesní správce požádal starosty 
o součinnost při likvidaci množí-
cích se „černých“ skládek odpadu 
v lesích, který tam v rozporu se 
zákonem i dobrými mravy odklá-
dají občané našich měst. Ukládání 
odpadu již dnes obce zpravidla za-
jišťují na svých sběrných dvorech.

O připravovaném pilotním pro-
jektu využívajícím tzv. teleme-
dicínu a nástrojů telemetrie ke 
zvýšení efekti vity a dostupnosti  
zdravotní péče v regionu informo-
vali pracovníci společnosti  Dolor 
Consillium, s.r.o. Cílem je otesto-
vat v typově odlišných územích 
využití  moderních forem komuni-
kace mezi pacienty a prakti ckým 
lékařem, tak aby nebyla v ně-
kterých defi novaných případech 
nezbytně nutná osobní návštěva 

u lékaře. Některá jednoduše mě-
řitelná data o zdravotním stavu 
budou lékaři předávána prostřed-
nictvím moderních komunikač-
ních technologií.

O stavu na trhu práce a vývoji 
nezaměstnanosti  referoval sta-
rostům ředitel Úřadu práce Dě-
čín Vlasti slav Hlaváč. Nezaměst-
nanost je v našem okrese kolem 
5 %, volných pracovních míst na-
opak přibývá. Nepotvrzují se tak 
občas šířené dezinformace o tom, 
že ukrajinští  uprchlíci ubírají mož-
nost uplatnění našim občanům. 
V děčínském okresu byla dávka 
vyplacena 1 570 osobám, z nich 
pak 270 osob si našlo zaměstná-
ní. S ohledem na to, že jde v drti vé 
většiny o ženy s malými dětmi (cca 
2/3 tvoří děti ), je to velmi vysoké 
číslo.  Zátěž úřadů práce výrazně 
vzrostla při zajišťování sociálních 
dávek válečným uprchlíkům. 
V dalším období se očekává zpřís-
nění podmínek i kontrolní činnos-
ti  pro vyplácení těchto solidárních 

dávek, což samozřejmě přinese 
další zvýšené nároky na pracov-
níky příslušných úřadů. I letos 
v omezené míře pokračují projek-
ty tzv. akti vní politi ky zaměstna-
nosti , kde obce využívají hlavně 
zaměstnávání pracovníků na ve-
řejně prospěšných pracích.

O bezpečnostní situaci v Ús-
teckém kraji a na Děčínsku při-
jeli starosty informovat zástup-
ce krajského ředitele Policie ČR 
Petr Sytař a zástupce děčínského 
okresního ředitele Radek Pospíšil. 
V porovnání s předešlými roky do-
chází k nárůstu trestné činnosti , 
což se bohužel aktuálně potkává 
s dlouhodobým úbytkem policis-
tů. Jen v našem okrese chybí po-
licii více jak 60 policistů. Nejkriti č-
tější je u nás momentálně situace 
na místním oddělení ve Velkém 
Šenově, kde odchází do výsluž-
by většina osazenstva a oblast 
musí být posilována výjezdy po-
licistů ze sousedních oddělení,... 

(pokračování na str. 5)



Koordinační situační výkres; autor ProProjekt s.r.o.
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Stromová alej v Plzeňské ulici projde revitalizací. Chodník 
čeká rekonstrukce, vznikne také přechod pro chodce

Začala výstavba parkoviště u pošty, pojme 25 aut

Varnsdorf            Město se snaží 
každý rok do zeleně investovat 
nemalé fi nanční prostředky.  Ať už 
se jedná o nové výsadby stromů 
a keřů, tak následně jejich údrž-
bu. Revitalizací projde také stro-
mová alej v Plzeňské ulici.

„V posledních letech jsme se za-
měřili na revitalizaci stromových 
alejí, kterých máme ve Varnsdor-
fu hned několik a postupně je 
obnovujeme. Za zmínku stojí na-
příklad aleje v ulicích Českoslo-
venských letců, T. G. Masaryka 
v obou směrech komunikace 
nebo Bjarnata Krawce,“ upřesňu-
je starosta města Roland Solloch.

Obyvatelé si často myslí, že 
město kácí stromy bez uvážení, 
protože chce. Ale tak tomu není. 
Často strom vypadá zdravý, ale 
realita je jiná. Může být napaden 
například houbovými choroba-
mi a je potřeba ho pokácet dřív, 
než na někoho spadne. Podobný 
případ je i u aleje v Plzeňské uli-
ci, kde se bude revitalizovat celá 
stromová alej.

„Jde asi o čtyřicet let sta-
ré stromy, které jsou vysázeny 
v těsné blízkosti  chodníku a ko-
munikace, kořeny stromů dokon-
ce nadzvedávají chodník, vozovku 

a rozvrací obrubníky. Koruny na-
víc zasahují do průjezdového pro-
fi lu hojně frekventované komuni-
kace a díky napadení kořenových 
systémů hrozí jejich pád,“ přibli-
žuje důvody Solloch.

I proto Varnsdorf po konzultaci 
s dendrologem přistoupil k tomu, 
že celá alej projde revitalizací. Sta-
ré stromy se pokácí a budou na-
hrazeny novými, mladšími, které 
budou umístěny dál od komuni-

kace. Zároveň projde rekonstruk-
cí chodník v celé délce od křižo-
vatky ulic Plzeňská x Vrchlického 
až k železničnímu přejezdu 
u bývalé slévárny. Starý po-
praskaný asfaltový povrch na-
hradí zámková dlažba. Při re-
alizaci zároveň vzniknou dvě 
bezbariérové autobusové za-
stávky včetně zálivů pro autobus 
a osvětleného přechodu pro 
chodce. Celá akce vyjde městský 

rozpočet na téměř 4 miliony ko-
run. 

Poté by měla Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje (SÚS ÚK) 
udělat kompletně nový povrch 
v celé délce Plzeňské ulice. Sou-
časně probíhá rekonstrukce 
chodníku včetně osvětlení také 
v Žitavské ulici. I tam by měla SÚS 
ÚK dělat kompletně nový asfalto-
vý povrch komunikace.

                                                    Tomáš Secký

Varnsdorf   Nové parkoviš-
tě pro pětadvacet automobilů 
vznikne mezi ulicemi T. G. Masa-
ryka a Otáhalova. Projekt za více 
než dva miliony korun má být 
hotový do konce října letošního 
roku.

Stálý nárůst automobilů pře-
sahuje kapacitní možnosti  při-
lehlých parkovacích míst v okolí 
pošty, muzea a knihovny. Majite-
lé vozidel tak často parkují v kři-
žovatkách, na přechodech pro 
chodce či na místě vyhrazeném 
pro autobus. Situaci by mělo zlep-
šit nové parkoviště, které vznik-
ne mezi ulicemi T. G. Masaryka 
a Otáhalova a nabídne pětadva-
cet kolmých stání včetně dvou pro 

osoby se sníženou pohyblivostí . 
Součástí  projektu je i chodník po-
dél parkoviště, zároveň se v okolí 
počítá s výsadbou zeleně. Parko-
viště i chodník bude ze zámkové 
dlažby.

„Nové parkoviště by mělo po-
moct situaci s parkováním kolem 
pošty. Zároveň počítáme s tí m, že 
se bude využívat pro návštěvníky 
při akcích v městské knihovně či do 
budoucna v muzeu,“ řekl starosta 
města Roland Solloch. 

Stavební práce na základě výbě-
rového řízení provádí společnost 
SaM Silnice a mosty Děčín a.s. za 
částku 2 243 386 korun včetně 
DPH. Hotovo by mělo být do kon-
ce října letošního roku.   Tomáš Secký
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SPRŠ: Lobendava hostila jednání starostů Šluknovska

Skleněná popelnice: Varnsdorf se vrátil na stupně vítězů

V kategorii nad 3 500 obyvatel získal Varnsdorf v třídění odpadu třetí  místo; foto Tomáš Secký

(dokončení ze str. 3)

...především z Krásné Lípy, popř. 
ze Šluknova. Policie se potýká se 
zvýšenými odchody zkušených 
policistů, kteří po dosažení výslu-
hy odchází do civilu. I přes akti vní 
náborovou snahu se stavy policis-
tů nedaří doplňovat. Obce mo-
hou pomoci případnou nabídkou 
bytů pro příchozí policisty nebo 
podporou inzerce nabídky práce 
u policie.

Posledními hosty byli pracov-
níci odboru dopravy z Krajského 
úřadu Ústeckého kraje Jakub Je-

řábek a Jan Otčenášek, kteří sta-
rosty seznámili s chystanými změ-
nami v dopravě na našem území. 
Především dochází ke změně au-
tobusového dopravce na místních 
linkách. Autobusy Karlovy Vary 
končí, provoz převezme Dopravní 
podnik Ústeckého kraje. Cestují-
cích by se změna neměla zásadně 
dotknout, i většina řidičů přešla 
pod nového dopravce, postupně 
se vymění i autobusy. Další změ-
nou bude úprava některých auto-
busových linek, což nastane až po 

zimní změně jízdních řádů. Napří-
klad linka Ebersbach – Chřibská 
bude nově vedena přes Rumburk 
a Varnsdorf do Großschönau, do 
Chřibské pak bude vedena linka 
z Dolní Poustevny. O změnách 
bude veřejnost včas a detailně 
informována. Starostové rozhodli 
o zřízení pracovní skupiny k veřej-
né dopravě, která se bude zabý-
vat podněty od občanů k dopravě 
a následně je pak řešit s Ústeckým 
krajem či jiným objednatelem do-
pravy na území Šluknovska.

V diskusi pak zazněly především 
obavy k nejasné a v zásadě zatí m 
bezvýsledné snaze Ústeckého 
kraje o modernizaci nemocnice 
v Rumburku. Původní soutěž na 
velkorysou modernizaci byla zru-
šena, ve hře je jakási minimalisti c-
ká varianta. K tomuto tématu je 
na příští  týden svoláno jednání se 
zástupci Ústeckého kraje, Krajské 
zdravotní, a.s. a starostů z regio-
nu. K příští mu jednání se sejdou 
starostové v září v Lipové.  

                           Jan Kolář, předseda SPRŠ

Ústí  nad Labem   Osmnáctý 
ročník soutěže „Skleněná po-
pelnice“ zná své vítěze. Klání 
každoročně vyhlašuje Ústecký 
kraj ve spolupráci s autorizo-
vanou obalovou společností  
EKO-KOM, a.s. Své třídičské síly 
v něm měří všech 352 obcí kra-
je zapojených do systému EKO
-KOM.

Po dvouleté pauze, způsobené 
koronavirovými omezeními, se 
letos mohli vítězové opět sejít 
na společném vyhlášení výsledků 
tradiční soutěže v Ústí  nad La-
bem v Hotelu Větruše.

Soutěž byla, stejně jako v mi-
nulých letech, rozdělena do čtyř 
kategorií – obce do 500 obyvatel, 
obce nad 501 obyvatel, v další ka-
tegorii se pak utkaly města a měs-
tyse do 3 500 obyvatel a v posled-
ní kategorii měřila své výsledky 
v třídění města nad 3 501 obyva-
tel.

Napříč všemi kategoriemi se 
mezi nejlepšími umísti ly města 
a obce, které v předchozích roč-
nících na stupně vítězů nedosáh-
ly. Jedná se například o Žatec, 
Varnsdorf nebo Českou Kameni-
ci. „Obce dokázaly moti vovat své 
obyvatele tak dobře, že se výsle-
dek dostavil, a to právě v podobě 
umístění v soutěži,“ prozradila ta-
jemství jejich úspěchu ředitelka 
oddělení regionálního provozu 
EKO-KOM, a.s., Marti na Filipová. 
Varnsdorf se po loňském čtvrtém 
místě vráti l zpět na stupně vítě-

zů. Za minulý rok se umísti l na 
třetí m místě.

Ocenění každoročně přebírá 
také „Skokan roku“, tedy město 
či obec, které se v meziročním 
srovnání výsledků třídění odpadů 
posune o nejvíce příček směrem 
nahoru. Tento ti tul v rámci sou-
těže Skleněná popelnice 2021 
získala obec Rtyně nad Bílinou, 
a to výrazným skokem z 39. místa 
z předchozího ročníku soutěže na 
místo 14.

Soutěž Skleněná popelnice 
je součástí  projektu Intenzifi ka-
ce odděleného sběru v Ústec-

kém kraji, realizovaného krajem 
a společností  EKO-KOM, a.s. Jak 
název napovídá, jeho cílem je 
zvýšení množství vytříděných vy-
užitelných složek odpadů v kraji. 
V Ústeckém kraji vytřídil každý 
obyvatel za loňský rok v průměru 
47 kilogramů papíru, plastů, skla 
a nápojových kartonů. Na celo-
republikový průměr, který za rok 
2021 činí 53 kilogramů, má tedy 
kraj ještě co dohánět.

„V porovnání se sousedními 
regiony v tzv. výtěžnosti  třídě-
ného odpadu stále pokulhává-
me, jsem ale přesvědčena, že 

fi nanční odměna za umístění 
v této soutěži bude pro další obce 
moti vačním prvkem k rozvoji sbě-
ru tříděného odpadu. Těší mě, 
že se i letos v soutěži objevila 
města a obce, kde proběhla vět-
ší informovanost občanů, což 
mělo velmi dobrý efekt. Odpa-
dové hospodářství není zrovna 
„lehká disciplína“, ale věřím, že 
Ústecký kraj se brzy přes pomy-
slnou hranici 50 kg/obyv. za rok 
přehoupne,“ uvedla regionální 
manažerka EKO-KOM, a.s., Alice 
Karlíková.

                                                       Redakce
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Sláva! Mateřská škola Slovíčko oslavila 70 let provozu

Noc kostelů nabídla návštěvníkům rozmanitý program

Lidová zahrada hostila superfi nále ve vědomostním kvízu

Varnsdorf      Po několika od-
kladech se konečně 2. června 
v mateřské škole Slovíčko v Poš-
tovní ulici uskutečnila velká za-
hradní slavnost na počest 70 let 
provozu školky ve vile texti lního 
továrníka A. Liebische.

Okolo dvou set návštěvníků 
všech věkových kategorií si moh-
lo vybrat z bohatého programu, 
který se orientoval na dva hlavní 
směry. Ohlédnutí  za prací pře-
dešlých generací majitelů nád-
herné vily v podobě nejen volné 
prohlídky, ale i výstavních panelů 
a videoprezentace přímo v pro-
storách školy. Druhý směr se 
zaměřil na děti , pro které byl 
k dispozici skákací hrad, Balon-
kový baron, výroba megabublin, 

malování na obličej, chůze po na-
taženém laně a všechny hrací prv-
ky v zahradě.

Rodiče uvítali neformální poví-
dání s přáteli, s personálem školy 
i starostou Rolandem Sollochem, 
který akci podpořil svou přítom-
ností  a škole popřál do dalších 70 

let mnoho dobrého. Společně 
s ředitelkou školy Radkou Malou 
a ředitelem Muzea Varnsdorf Jo-
sefem Rybánským uložili pamětní 
schránku s dokumenty o škole 
a jeho současných obyvatelích 
pro dalších 29 let, kdy by měla 
proběhnout oslava 100. výročí 

školy.
K dobré náladě pomohlo krásné 

slunné počasí a barevně vyzdobe-
ná zahrada, na níž se sponzorsky 
podílela Renata Hambálková, 
s rozvěšením po vzrostlých stro-
mech pomohli profesionální 
hasiči z Varnsdorfu a kámen na 
uložení pamětní schránky věno-
vala šluknovská fi rma Karla No-
váka. Spoustou dobrot přispěly 
šikovné ruce zdejších maminek 
a rekonstrukce hracích prvků 
i nábytku se ujali šikovní tatí nko-
vé. „Všem mnohokrát děkujeme, 
těšíme se na další spolupráci, 
a hlavně na další společné příjem-
né chvíle,“ dodala ředitelka ma-
teřské školy.

                                                   MŠ Slovíčko

Varnsdorf    Necelá stovka hrá-
čů, čtrnáct týmů z širokého okolí, 
čtyři moderátoři a šedesát otá-
zek – to jsou čísla, která se nesla 
celým herním večerem ve středu 
8. června v sále Lidové zahrady 
Varnsdorf.

Pro ty z vás, kteří ještě o hos-
podském kvízu neslyšeli, je 
zde stručná historie. Myšlenka 
hospodských kvízů pochází ze 
70. let 20. století  z Velké Británie, 
kde bylo cílem přilákat hosty do 
restauračních zařízení ve dnech 
s nižší návštěvností . Existují spo-
lečnosti , které se kvízy profesio-
nálně zabývají. Jednou z nich je 

i fi rma Na kvíz, která pravidelně 
připravuje sady otázek. V této vě-
domostní týmové hře pro dospělé 
proti  sobě soutěží skupiny složené 
maximálně z 8 hráčů. Věk nehraje 
roli, chodí hrát dvaceti letí  i senio-
ři. Odpovídá se písemně a spo-
lupracují kolekti vně všichni hráči 
z týmu, samozřejmě při zachování 
fair play. To znamená bez použití  
telefonů, ti štěných materiálů a ji-
ných nápověd. 

Vyvrcholením celé sezóny bylo 
uspořádání Superfi nále severních 
Čech, kterého se zúčastnily týmy 
z domácího Varnsdorfu, ale 
i z České Lípy, Krásné Lípy a Děčí-

na. Mimořádně bylo připraveno 
60 otázek (standardně je to 50) 
a jedna bonusová. Velké fi nále 
si nenechal ujít také zakladatel 
a provozovatel společnosti  Na 
kvíz David Novotný a společně 
s domácím moderátorem Jiřím 
Suchardou večerem provázeli.

Po prvních kolech byly síly týmů 
vyrovnány, ale stoupající nároč-
nost otázek nakonec přece jen 
rozhodla. Titul mistra severních 
Čech jarní části  2022 si po vyrov-
naném souboji odnesl českolipský 
tým Partyzáni (51,5 b.), druhé mís-
to obsadil tým jElita (50 b.) také 
z České Lípy a bronz si vysoutěžili 

krásnolipští  Fištróni (48,5 b.). První 
tři týmy obdržely medaile a ceny. 
Z domácích týmů byli nejúspěšněj-
ší Záškoláci, kteří se umísti li na pá-
tém místě a vyhráli také místní jar-
ní ligu. Ohodnocen cenou útěchy 
byl i poslední tým HorSom a cenu 
moderátora získaly domácí Inteli-
gentní krasavice za nejlepší ti p bo-
nusové otázky. „Večer byl opravdu 
parádní. Jsem nadšený z prostorů, 
ve kterých kvíz ve Varnsdorfu hraje-
te. Kdyby byl v každém městě tako-
vý sál, bylo by to úžasné,“ hodnoti l 
s úsměvem zakladatel společnosti  
Na kvíz David Novotný.

                                             Barbora Hájková

R. Solloch, R. Malá a J. Rybánský ukládají schránku s dokumenty; foto MŠ Slovíčko

Varnsdorf    Veřejnosti  se 
v pátek 10. června opět otevřely 
dva varnsdorfské kostely, které 
se zapojily do 14. ročníku celo-
republikové akce Noc kostelů. 
Tradičně byl pro zájemce připra-
vený program v kostele Pokoje 
(červeném) a v kostele sv. Petra 
a Pavla na náměstí . Každoročně 
je Noc kostelů návštěvníky hojně 
navštěvovaná a letošní rok nebyl 
výjimkou.

V děkanském kostele na ná-
městí  organizátoři nabídli od tří 

hodin volnou prohlídku prostorů 
a výstavu kněžských rouch, od půl 
šesté následovala ti chá adorace a 
modlitba růžence. Poté si zájemci 
mohli poslechnout výklad o historii 
místa v podání Pavla Jandy. Po ce-
lou dobu měli návštěvníci možnost 
v kostele zapálit svíčku za zesnulé.

Program v kostele Pokoje byl 
zahájen v pět hodin odpoled-
ne volnou prohlídkou, která byla 
obohacena o výstavu soch Pauli-
ny Skavové s názvem „Mytholo-
gy“. Vernisáž proběhla již ve stře-

du 8. června, dále bude výstava 
přístupná každý pátek a sobotu 
od 17:00 do 20:00 až do neděle 
24. července.

Od půl šesté si pro přítomné při-
pravili komentovanou prohlídku 
studenti  Gymnázia Varnsdorf, na 
kterou navázala loutková pohád-
ka pro děti  – Sněhurka od divadla 
LokVar. V půl deváté vystoupili žáci 
ZUŠ Varnsdorf pod vedením Aleny 
Smetanové a Kateřiny Müllerové, 
kteří si připravili krásné pěvecké 
vystoupení. Po deváté hodině ve-

černí byl promítán fi lm Nebe nad 
Varnsdorfem. Dokument byl na-
točen režisérem Pavlem Göblem 
a vypráví o ožívání „červeného“ 
kostela.

Poté vystoupilo uskupení Paul 
Batt o Trio s vynikajícím bluesovým 
a jazzovým zpěvákem, kytaristou 
a skladatelem slovinského pů-
vodu. Tímto koncertem byl za-
končen páteční kulturní večer. 
Po celou dobu programu byl pro 
návštěvníky připraven stánek 
s občerstvením.         Barbora Hájková
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VZPOMÍNKA VZPOMÍNKA

Dne 14. června to 
bylo už 10 roků, 
co navždy utich-
lo předobré srdce 
našeho milovaného 
tatínka, dědečka 

a pradědečka pana Josefa Češpivy. 
S bolestí v srdci vzpomíná dcera Dag-
mar s rodinou.

Dne 5. června tomu bylo 16 let, co 
nás navždy opustila paní Anna Hý-
rová a dne 27. června tomu bude 20 
let, co nás opustil pan Josef Hýra. 
S láskou vzpomínají manželka Eva 
a děti Josef, Lenka, Eva a David. Kdo 
jste je znali, vzpomeňte s námi.

Dne 11. června 
uplynulo již 20 let 
od chvíle, kdy nás 
opustil náš drahý 
manžel, tatínek 
a dědeček Rudolf 

Hlína. Stále vzpomínají manželka Ji-
řina, dcery Hana a Blanka s rodinami.

Dne 20. června 
vzpomeneme nedo-
žité 52. narozeniny 
našeho milované-
ho Honzíka Kříže. 
V našich srdcích 

a vzpomínkách zůstává stále. Za-
rmoucená rodina.

Dne 18. června 
uplyne 5 let, co nás 
navždy opustil pan 
Jaroslav Levinský. 
S láskou v srdci stá-
le vzpomínají man-

želka Jana, děti s rodinami a souro-
zenci. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

18.-19.6.2022
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
412 539 298 

25.-26.6.2022  
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I  
Tel. 412 151 056

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Svozy pytlového tříděného odpadu
23.06. a 30.06.2022 od 9.00 hod. 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Vydání
(čtvrtek)(čtvrtek)

Úmrtí v květnu

Miroslav Blažej    64 let

Emilie Šišuláková    92 let

Václav Sedláček    72 let

Tomáš Hospodka    72 let

Josef Síbr    70 let

Lumír Ulrich    53 let

Jiří Holubec    88 let

Anna Kahounová    82 let

Jiří Jón    66 let

Božena Matoušová    85 let

Ladislav Mikulášik    85 let

ÚMRTÍ

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

Mulčování pozemků trakto-
rem. Tel.: 732 435 858

Přenechám trávu na poseká-
ní ze zahrady (asi 800 m2) ve 
Varnsdorfu. Vhodné k usušení 
nebo ke zkrmení. 
Tel.: 602 841 351

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Vím, co jím, maminko a tatínku!

Blíží se 
Varnsdorfský 
upoutanec

Koncem května 
uplynulo 100 let 
od narození MUDr. 
Otty Krejčího.
Za 2. světové války 
se zúčastnil party-
zánského odboje. 

Po válce vystudoval medicínu v Brně 
a v padesátých letech dostal umís-
těnku se svou manželkou jako lékaři 
do Šluknovského výběžku.
Zakládal porodnici v Rumburku 
a jako primář na gynekologicko-po-
rodnickém oddělení ve Varnsdorfu 
působil až do normalizace v 70. lé-
tech. Externě vyučoval na zdravotní 
škole v Rumburku a ordinoval jako 
gynekolog po celém výběžku. Od ma-
lička byl vášnivý rybář a dlouho vedl 
jako předseda místní organizaci Ry-
bářského svazu ve Varnsdorfu. Dožil 
se 89 let.

Varnsdorf   Již 6. ročník akce 
„Vím, co jím, maminko a tatí n-
ku“ podpořený dotačním progra-
mem města Varnsdorf probíhal 
v týdnu od 23. do 27. května jako 
vzdělávací program pro děti  ma-
teřské školy Zahrádka, pro před-
školáky ze všech varnsdorfských 
mateřských škol a přípravné tří-
dy IZŠ Karlova. 

Vnímání přírody, využití  její 
darů a uvědomění si vlivu člověka 
na okolní svět – to je náplň pro-
gramu s environmentální temati -
kou. Ten letošní MŠ Zahrádka na-
zvala „Vstávej, semínko, holala!“ 
a zaměřila ho na seznámení dětí  
s microgreens a možností  vlastní-
ho pěstování.

V průběhu akce si děti  prohlédly 
ovocnou zahradu s bylinkami, 
keři a záhonky na pěstování, se-
známily se s druhy a možnostmi 
nakličování různých semen, zkou-
maly klíčky pod mikroskopem, zís-
kaly nové informace o microgreens 
a měly možnost ochutnávky čers-
tvého občerstvení v lučním baru. 
„Při seznamování jsme využili 
jako pomůcky různé druhy semen 
v BIO kvalitě, klíčidla, kvalitní sub-
stráty na pěstování, stojany na 
microgreens, vyvýšené záhony na 
pěstování jahod, mikroskop, knihu 
„Naklíčeno“, sadbu bylin a dalších 
rostlin pro zahradní pěstování,“ 

upřesnila ředitelka mateřské ško-
ly.

Předškoláci (5-6 let) přicházeli 
po celý týden dopoledne a pro-
šli si s výkladem tři stanoviště, 
která byla rozmístěna na již zmí-
něné ovocné zahradě: 1) Stano-
viště – spící semínka, luštěniny 
a obiloviny, jejich uskladnění, vní-
mání tvarů, barev a přiřazování 
k obrázkům + společně předne-
sená básnička. Pro pedagogický 
doprovod zajímavé informace ve 
formě karti ček. 2) Stanoviště – 
naklíčené druhy semínek, pozo-
rování klíčků pod mikroskopem 
a lupou, vnímání změn, když se 
semínka namočí do vody. 3) Sta-
noviště – ukázka microgreens, na 
čem se dá vypěstovat a co nám 
jeho pěstování přináší. 4) Stano-
viště – ochutnávka v tzv. lučním 
baru – zeleninové talíře, žitné 
placky, domácí žervé, nastříha-
né microgreens, jablečný mošt, 
voda.

„Každá škola si od nás odnesla 
sadu na klíčení – klíčidlo a BIO 
semena hrachu a munga. Příno-
sem celotýdenní akce je podpora 
zdravého stravování a zdravého 
životního stylu a spolupráce mezi 
varnsdorfskými mateřskými ško-
lami,“ dodala závěrem Hana Doj-
čánová.

                                              MŠ Zahrádka

Setkání bývalých 
učitelek MŠ

V úterý 17. května se v ma-
teřské škole Stonožka po 
dvouleté covidem vynucené 
přestávce uskutečnilo tradič-
ní setkání bývalých učitelek 
varnsdorfských mateřských 
škol. Děti  ze Stonožky pod ve-
dením svých učitelek pro nás 
připravily roztomilé vystou-
pení plné písniček a básniček. 
Poté nás čekalo pohoštění 
připravené kolekti vem školky, 
a tak se ještě dlouho povídalo 
a vzpomínalo. Za příjemně 
strávené odpoledne mezi svý-
mi moc děkujeme. 

Bývalé učitelky varnsdorfských MŠ

LMK Varnsdorf zve na tradiční 
soutěž upoutaných modelů, kte-
rá se koná na Městském stadionu 
v Kotlině.

2. července 2022 od 9:00
Závod O pohár Tolštejnského 
panství kategorie UŠ

2. – 3. července 2022 od 9:00
Otevřené Mistrovství ČR maket 
kategorie F4B a SUM



Šachisté se zúčastnili několika turnajů, sbírali úspěchy

Jiří Šusta skončil v Nyirádu po chybě v semifi nále

Výborně! Judisté uspěli na Velké ceně Kadaně

Zápas: Martin Němec si vybojoval zlatou medaili
Turnaje se zúčastnilo 260 závodníků z šesti zemí
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Varnsdorf     Dva ti tuly Kraj-
ského přeborníka, dvě druhá  
místa a  čtyři postupy na říjno-
vé  Mistrovství Čech, taková 
je bilance mladých  šachistů  
TJ  Slovan   Varnsdorf v Krajském 
přeboru mládeže, který se konal 
celý   víkend v Mašově na Semil-
sku v příjemném prostředí míst-
ní sokolovny.

Jan Křelina ovládl nejstarší kate-
gorii do 16 let, na druhém místě 
skončil další člen našeho oddílu 
Adam David. Pro Křelinu to byl zá-
roveň poslední turnaj, ve kterém 
startoval za varnsdorfský klub, 
poté přestoupil zpět do svého 

mateřského klubu ŠK Frýdlant, 
nadále však bude hostovat v míst-
ním prvoligovém týmu. Krajskou 
přebornicí se v téže kategorii stala 
Alexandra Opočenská.

Neuvěřitelnou smůlu měl Mi-
chal Maco v kategorii H12, šest 
parti í vyhrál, pouze jednu remi-
zoval a měl stejně bodů i stejná 
pomocná hodnocení jako jeho 
největší soupeř Kryštof Zimovčák 
z ŠK Kapličák Liberec. Podle sou-
těžního řádu musel přijít na řadu 
los, bohužel pro Maca vytáhla 
pověřená osoba z pytlíku lístek 
se jménem jeho soupeře. V této 
kategorii získal právo postupu na 

Mistrovství Čech Samuel Forkert, 
který obsadil čtvrté místo.

Nejnáročnější soutěž v roce, kdy 
hráči musí odehrát sedm vážných 
parti í během dvou dnů a hraje 
se prakti cky od rána do večera, 
skvěle připravil oddíl ŠK ZIKUDA 
Turnov v čele s panem Franti š-
kem Zikudou, o regulérnost se 
postaral hlavní rozhodčí Tomáš 
Ďúran. 

Po třech letech se šachový tur-
naj uskutečnil také ve Stráži pod 
Ralskem. Na programu byly hned 
turnaje tři. Krajského přeboru 
dětí  do osmi let se z varnsdorfské-
ho oddílu nikdo nezúčastnil, z cel-

kového vítězství se radoval libe-
recký Marek Hurt. Naproti  tomu 
v tradičním žákovském turnaji 
dětí  od 9 do 15 let měl Varnsdorf 
šesti násobné zastoupení. Nejvíce 
se dařilo Jakubu Sikorovi, který 
se umísti l v kategorii starších 
žáků na 3. místě, stejnou pozici 
obsadil v mladší kategorii Samuel 
Forkert.

Silně obsazený turnaj odehráli 
i dospělí, v němž Varnsdorf mezi 
52 hráči zastupoval šestnácti le-
tý Matyáš Hrazdira. Po vynika-
jícím začátku zvolnil, nakonec 
obsadil v těžké konkurenci 
19. místo.                          Václav Halba

Maďarsko  Dobře rozjetý 
úvodní závod mistrovství Ev-
ropy skončil pro mladého zá-
vodníka z Varnsdorfu po chybě 
v semifi nálové jízdě. 

Jiří Šusta začal víkend pátým 
časem v tréninku divize Euro 
RX3. „V Nyirádu jsme byli před 
sezónou testovat, takže jsem 
o trati  měl určitou představu. Je 

to jedna z nejlepších tratí  z těch, 
na kterých jsem dosud startoval. 
Je dost technická s velkým podí-
lem šotoliny,“ řekl Jiří Šusta. Vý-
bornou jízdu převedl v první roz-
jížďce. Zajel druhý čas, před ním 
byl pouze Jan Černý. Druhou jízdu 
ovšem po kontaktu se soupeřem 
nedokončil a zůstal stát na trati  
s vylomeným zadním kolem. Přes-

to nebylo před druhým dnem nic 
rozhodnuto. 

Český závodník pokračoval 
opět druhým nejrychlejším ča-
sem ve třetí  rozjížďce a stejně 
dopadl i ve své jízdě v rozřazovací 
jízdě. Dobře rozjeté měl také se-
mifi nále, ovšem ve druhém kole 
udělal chybu a po nárazu do svo-
didel pro něj závod skončil. Získal 

body za deváté místo. „S koneč-
ným výsledkem nejsem spokoje-
ný. Za svou chybu se celému týmu 
omlouvám. Věřili jsme v umístění 
na stupních vítězů. Závod uká-
zal, že to bude letos ještě velký 
boj o přední pozice,“ uvedl Jiří 
Šusta. 

Petr Šulcík, 

www.rallycross.cz

Kadaň     V sobotu 29. května 
2022 se konala Velká cena Ka-
daně pro nejmladší kategorie 
judistů.

Oddíl judistů měl zastoupení 
v kategorii mláďat U9, jmenovi-
tě Michala Marti nce a v katego-

rii mláďat U11 Kláru Dostálovou 
a Aničku Gavurovou. 

Marti nec nedal svému sou-
peři vůbec žádnou šanci a jeho 
zápasy skončily před časovým li-
mitem nádhernými ippony. Také 
Gavurová předvedla skvělý výkon 

a zaslouženě si odvezla zlato. Na 
Dostálovou čekal hned na začátku 
náročný zápas. Ze začátku vyrov-
naný boj nakonec dopadl ve pro-
spěch soupeře. Další zápasy už 
Klára Dostálová zvládla výborně. 
Vyhrála krásnými hody a odvezla 

si stříbrnou medaili. „Moc gra-
tulujeme a děkujeme za skvělou 
reprezentaci našeho varnsdorf-
ského juda. Oddíl juda děkuje také 
městu Varnsdorf za podporu,“ zní 
z oddílu.

                                         Petra Marti ncová

Lidice     Varnsdorfský oddíl 
řecko-římského zápasu vyslal na 
turnaj do Lidic dva bojovníky. 
Mezi 260 závodníky z 31 klubů 
a šesti  zemí bojovali taky Jirka 
Müller a Marti n Němec. 

Oba ukázali bojovnost, získané 
zkušenosti . Jsou jedni z těch, kte-
ří byli při znovuobnovení varns-
dorfského klubu. Marti na Něm-
ce čekaly dva zápasy, které oba 
zaslouženě vyhrál. Z presti žního 

mezinárodního turnaje přive-
zl zlatou medaili.  Jirka Müller 
měl konkurenci o něco větší, 
čekaly ho čtyři zápasy. První 
dva s českými soupeři prohrál 
na body a další dva, s Chorva-

tem a Dánem, prohrál bohužel 
na lopatky. I přesto patří oběma 
klukům pochvala za bojovnost 
a snahu, klub se těší na další tur-
naje. 

                                                             Redakce
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Fotbalisté mají nového trenéra, stal se jím Miroslav Holeňák 

Triatlon vyhrál Knejzlík, Štěkatlon ovládl Synek s Falcem

Skvěle! Filip Hanzalík je mistrem České republiky

Miroslav Holeňák; foto FC Slovan Liberec

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 21

Varnsdorf      Fotbalisté mají 
nového trenéra. Skromný druho-
ligový klub přebírá Miroslav Ho-
leňák, ten střídá svého kamará-
da Pavla Drska, který naposledy 
s Varnsdorfem dlouho bojoval 
o postup do baráže a nakonec 
ho přivedl na skvělé šesté místo 
v druhé nejvyšší soutěži. 

„S Pavlem jsme velcí kamará-
di, taky jsem mu hned říkal, že mi 
tady nastavil laťku pořádně vy-
soko. Fakt se mu s týmem vedlo, 
a navíc hráli i fajn fotbal,“ řekl De-
níku Miroslav Holeňák, který tak 
končí ve funkci asistenta v prvo-
ligovém Slovanu Liberec. Sám už 
ve 46 letech cíti l, že se chce tre-
nérsky posunout dál, a pak přišlo 
laso z Varnsdorfu. „Pan Gabriel 
(šéf Varnsdorfu) mě oslovil už

 v minulosti , ale to jsem nabídku 
ještě odmítl. Tentokrát už jsem 
kývl, jsem pět let asistent trenéra 
a myslím, že bych se měl trenérsky 
zase posunout dál. Hrozně se na 
novou výzvu těším,“ doplnil Hole-
ňák, bývalý ligový obránce, který 
v elitní soutěži nasbíral neskuteč-
ných 404 startů a s Libercem v mi-
nulosti  slavil i ti tul. Teď bude do-
hlížet na to, aby Varnsdorf navázal 
tam, kde skončil. Kádr dobře zná.

„Místní kádr dobře znám, ně-
které kluky jsem trénoval a rád 
pracuji s mladými a pomáhám 
jim dostat se fotbalově výš. Samo-
zřejmě se těším i na spolupráci se 
zkušenějšími hráči. Ve Varnsdorfu 
je zajímavý tým a já se budu sna-
žit navázat tam, kde Pavel Drsek 
skončil,“ uzavřel Holeňák.    Redakce

Varnsdorf    Za podpory měs-
ta a generálního partnera TOS 
Varnsdorf se na Mašíňáku usku-
tečnil 17. ročník triatlonu.

Za proměnlivého počasí starto-
valo během dne okolo 100 závod-
níků od nejmenších v kočárku až 
po dospělé. Na start se postavilo 
i několik štafet, novinkou byla fi -
remní štafeta. Teplota vody byla 
přijatelná, závodníci se z trasy díky 
dešti  vraceli správně zabahnění 
a v cíli na všechny čekala odmě-
na v podobě švédského stolu, 
který fi nančně podpořila fi rma 
ABX. 

Vítězem se stal Marek Knejzlík 

(Česká Lípa), druhý byl Pavel 
Jindra (Multi sport Team) a třetí  
skončil Marti n Polesný (TRI-SPA-
CE). Nejlepší ženou byla Ivana 
Loubková (Tým Cyklotrenér). 

O den později se konal 7. ročník 
Štěkatlonu, triatlonu se psem, kdy 
se u rybníku shromáždilo okolo 
60 psů, kteří museli zdolat plavá-
ní, kolo a běh se svým páníčkem. 
Celý den doprovázelo slunečné 
počasí, které úplně není pro psí 
závodníky ideální. Trasa se však 
točí kolem rybníka a psi se s tí m 
krásně vypořádali. Součástí  dne 
byl i dětský závod, kterého se 
zúčastnily především místní děti , 

jež si vypůjčily psíky a vydaly se, 
někteří bez zkušeností , na svou 
trasu 1,34 km.

První tři místa obsadili závod-
níci z kategorie „Chrtí ci“. Vyhrál 
Rosťa Synek s Falcem, druhá byla 
Pavlína Poncerová s Charliem 
a třetí  skončil Tomáš Rosa. 

Závod stejně jako v předchozích 
šesti  letech fi nančně podpořilo 
město Varnsdorf a nově Severo-
česká voda, dále společnosti  Na-
ti via, s.r.o. a Bozita, jež věnovaly 
věcné ceny pro čtyřnohé závodní-
ky. „Velké díky patří všem z celého 
víkendu, kteří se zúčastnili. Také 
všem organizátorům, fotogra-

fům Mariánu Maštrlovi a Lukáši 
Hubálkovi, zdravotnici Marti ně 
Hladíkové a moderátorovi Milanu 
Roudnickému. Děkujeme i hasi-
čům z Dolního Podluží, kteří drželi 
stráž nad hladinou a dohlíželi na 
plavce, aby se vráti li bezpečně na 
břeh. Nesmíme opomenout stán-
kaře z Bohemian Coff ee House 
a Lidové zahrady, kteří tu během 
závodu byli. Poděkování patří 
i ostatním sponzorům, kteří závod 
podpořili fi nanční částkou nebo 
věnovali věcné ceny pro závodní-
ky,“ dodala na závěr Lucie Dospě-
lová, organizátorka závodů.

                                                                  Redakce

Praha     V pátek 3. června se 
v Praze na stadionu v Edenu za 
krásného slunečného počasí ko-
nalo Mistrovství České republiky 
ve vícebojích.

Z varnsdorfského oddílu se no-
minoval mladší žák Filip Hanzalík. 
Čekal ho pěti boj – 60 m, 60 m. 
př., skok daleký, hod kriketovým 

míčkem a 800 m. Už první dis-
ciplínou na 60 m. př. dal o sobě 
Hanzalík soupeřům vědět, časem 
9.09 s se stal lídrem v tabulkách 
České republiky v této disciplíně 
ve své věkové kategorii. Během 
závodu překonal 4x svá osobní 
maxima. Po závěrečném skvělém 
běhu na 800 m bylo jasné, že má 

Varnsdorf mistra České republiky 
a zlatou medaili. Filip Hanzalík je 
nadějným atletem, v atleti ckých 
tabulkách je na prvním místě 
v pěti  disciplínách. Na konci červ-
na ho čeká Olympiáda dětí  a mlá-
deže v Olomouci. Věříme, že i tam 
se mu bude takto skvěle dařit.

                             Atleti cký oddíl Varnsdorf


