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Mandrage chystají efektní
show na velkém jevišti
Příprava městských slavností vrcholí. Hodně se
organizátoři věnují chystanému vystoupení skupiny
Mandrage, které bude vrcholem oslav na stadionu
v Kotlině. „Letos vyrážejí Mandrage s úplně novou
jevištní show, kvůli které se musela zvětšit stage, aby
nápor techniky vůbec vydržela. Dominantou scény budou písmena ve 3D tvaru,“ přibližuje zákulisí příprav
Marie Kucerová z pořádající agentury Ma-Ja. Očekávat
můžeme také výrazné efekty, kvůli kterým bylo nutné
doobjednávat další CO2 tlakové lahve.
Vstup na sobotní program přijde dospělého na
80 Kč. Studenti, senioři a držitelé průkazek ZTP zaplatí
60 Kč. Děti do 150 cm výšky mají vstup zdarma. „Lidé
si mohou koupit vstupenky již ráno, předejde se tak
zbytečnému tvoření front na hlavní program. Dostanou
pásky na ruku, se kterými mohou prostor opouštět,“
doplňuje Marie Kucerová.
Součástí sobotního programu budou atrakce a
soutěže pro děti a také jarmark, který nabídne cukrovinky, trdelník, ručně vyráběné šperky, mýdla, sýry
nebo chutné perníky.
Parkovat bude možné na parkovišti u stadionu, kde
je ale míst velmi málo. „Je lepší nechat auto doma a
dát si raději dobré pivo, které zde bude točit i místní
Pivovar Kocour,“ doporučuje Kucerová. Parkovat bude
možné i na náměstí. Právě z důvodu parkování a také
průjezdu záchranných složek bude v sobotu ulice Moravská jednosměrná.
Podrobný program celých slavností, které pokračují
v neděli dopoledne na náměstí E. Beneše, najdete na
letáku uvnitř tohoto čísla Hlasu severu.
ha
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Kraj stanoviště záchranky
ve Varnsdorfu neplánuje

V minulých dnech obdrželo
město Petici za zřízení stanoviště zdravotnické záchranné
služby ve Varnsdorfu. Vedení
města proto iniciovalo jednání
jak s organizátory petice, tak
se zástupci Ústeckého kraje,
který je zřizovatelem ZZS. Pro
zájemce o hlubší pochopení
problematiky a souvislostí
předkládáme v plném znění
petici a otevřený dopis zastupitelům, následnou odmítavou
odpověď ZZS Ústeckého kraje
i historický pohled na vývoj této
služby v našem městě.

Petice za zřízení stanoviště
zdravotnické záchranné
služby ve městě Varnsdorf

My, níže podepsaní občané,

Zastupitelé přijali novou hlukovou vyhlášku
Čtěte na str. 4

www.varnsdorf.cz

žádáme vedení Ústeckého
kraje a Města Varnsdorf, aby
podnikla kroky ke zvýšení dostupnosti a kvality poskytování
neodkladné zdravotní péče
o obyvatele města Varnsdorf
a obcí jeho spádové oblasti
i okolních měst a obcí Šluknovského výběžku.

Otevřený dopis zastupitelům

My, občané města Varnsdorf,
se obracíme na zastupitele Města Varnsdorf ve věci podpory
iniciativy za zřízení stanoviště
zdravotnické záchranné služby
ve Varnsdorfu. Byla sepsána
petice adresovaná Ústeckému
kraji a Městu Varnsdorf. Dosud
ji podepsalo několik set občanů
Varnsdorfska.

K zápisu přišlo do školek 150 dětí
Čtěte na str. 4

Žádáme Ústecký kraj,
který zřizuje Zdravotnickou
záchrannou službu Ústeckého
kraje (ZZS ÚK), aby podnikl ve
spolupráci s Městem Varnsdorf
kroky ke zvýšení dostupnosti a
kvality poskytování přednemocniční neodkladné zdravotní péče
o obyvatele města Varnsdorf a
okolních měst a obcí.

Zdůvodnění

Sanitky ZZS ÚK do oblasti
Varnsdorfu dojíždějí průměrně
12 km z Rumburku či 26 km
z Velkého Šenova. Dojezdová
doba v některých případech
neumožňuje záchranu života
či odvrácení trvalých následků
na zdraví (infarkt, mrtvice).
Pokračování na str. 2

Tygr Michal Bulíř vyměnil hokej za nohejbal
Čtěte na str. 8

Příští číslo Hlasu severu vyjde 26. června 2015. Redakční uzávěrka 15. června 2015.
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Kraj stanoviště záchranky
ve Varnsdorfu neplánuje
Pokračování ze str. 1
Poloha Varnsdorfu nedovoluje
efektivní zálohu rumburské
ZZS z okolních stanovišť.
Záchranka do Varnsdorfu a
okolí vyráží cca tisíckrát ročně
(2014). Ve městě se nachází
několik sportovních a společenských zařízení s kapacitou
přesahující 500 míst. Konají
se zde významné události,
například sportovní utkání národní fotbalové ligy. Dále jsou
zde nákupní centra, řada významných továren s vysokým
počtem zaměstnanců, sjíždějících se do města ze širokého
okolí. Ve městě působí největší
střední škola v kraji s kapacitou
přesahující 2 000 žáků.
V současnosti činnost rychlé
záchranné služby při srdečnich
kolapsech a některých úrazovych stavech nahrazuje Městská policie Varnsdorf v rámci
systému First Responder a
ročně zachráni několik lidských
životů. ZZS supluje také úrazová
ambulance v nemocnici, kde lidé
hledají rychlejší ošetření.
Žádáme Zastupitelstvo města
Varnsdorf, aby své občany v této
snaze podpořilo vyvoláním jednání s Ústeckým krajem, možností finančního podílu města na
ročním provozu záchranářské
základny či poskytnutím prostor pro zázemí posádky ZZS
za výhodných podmínek.
Pavel Vodička,
iniciátor petice

Reakce ZZS
Ústeckého kraje

Petice je dle našich informací
organizována panem Vodičkou.
Její obsah není pro ZZS ÚK
novinkou. Zřízení výjezdové
základny ZZS ve Varnsdorfu
je p. Vodičkou iniciováno již poněkolikáté a je vyjádřením jeho
ideje, která nemá s racionálními
a odbornými argumenty nic společného. Obrací se na nás se
stejným tématem již několik let
a vždy mu byl stávající systém
Zdravotnické záchranné služby
objasněn a zdůvodněn, přesto
přetrvává v představě, že jeho
pojetí systému bude fungovat
lépe. V této petici je zřízení
nové výjezdové základny zdůvodňováno několika tvrzeními,
bohužel však bez uvedení
konkrétního případu, který by
bylo možné prověřit.
Dostupnost a rozmístění výjezdových základen ZZS jsou

určovány na základě Plánu pokrytí území kraje výjezdovými
základnami ZZS se stanovením
počtu a rozmístěním výjezdových základen v závislosti na
demografických, topografických a rizikových parametrech
území jednotlivých obcí, který
byl vydán na základě zákona
o zdravotnické záchranné službě z března 2013. Tento plán je
zpracován na základě výpočtů
doby dojezdu do jednotlivých
obcí. Pro území Šluknovska,
Rumburska a Varnsdorfska
vychází jako optimální pro
zajištění přednemocniční
neodkladné péče stávající
umístění výjezdových základen
v Rumburku, Velkém Šenově a
České Kamenici.
Konkrétně výjezdová základna v Rumburku je stanovena
jako optimální pro tuto oblast
z více důvodů. Jedním z nich
je koncentrace obyvatelstva
v dojezdové vzdálenosti výjezdové základny, a to zejména
v oblasti Rumburk (11 155
obyvatel), Krásná Lípa (3.560),
Jiříkov (3 875), Staré Křečany
(1 265) a případně i Šluknov
(5 618) s celkovým počtem
obyvatel 19 855 (příp. 25 473),
a tomu odpovídajícím počtem
výjezdů 1 692 (příp. 2 232) za
rok 2014. Varnsdorf je s 15 664
obyvateli druhým nejlidnatějším
městem okresu Děčín, případně
s přilehlými obcemi Dolním Podlužím (1 189), Jiřetínem pod Jedlovou (648) a Horním Podlužím
(775) s celkem 18 276 obyvateli
a 1 346 výjezdy. Také z tohoto
hlediska je umístění v Rumburku
jednoznačně výhodnější.
Dalším z podstatných důvodů
pro umístění výjezdové základny
je geografické umístění stávající
výjezdové základny. Rumburk
je jednoznačným geografickým
středem této oblasti, s dojezdovými časy v celé spádové oblasti
do 15 min. a s výhodnými dojezdovými časy i do přilehlých
oblastí. V případě umístění
základny např. v Nemocnici
Varnsdorf by pro některé obce
došlo k podstatnému zhoršení
doby dojezdu (Staré Křečany,
Doubice a Jiříkov), nehledě na
podstatné prodloužení doby
dojezdu na hranicích spádové
oblasti.
V neposlední řadě je skutečně třeba zohlednit také umístění
sportovních, průmyslových,
obchodních a vzdělávacích

center, jak je v petici uvedeno,
ale zejména také léčeben dlouhodobě nemocných, domovů
sociální péče, domovů pro
seniory, centra pro osoby se
zdravotním postižením apod.
Tato zařízení se nenacházejí pouze na území města
Varnsdorf, ale na území celé
spádové oblasti (např. Krásná
Lípa, Šluknov, Brtníky). Dále je
však třeba zdůraznit, že zajišťování zdravotnické asistence
při sportovních, kulturních a
jiných společenských akcích
je zodpovědností pořadatele a
v žádném případě není základní
činností a povinností ZZS. Zásahy ZZS při těchto akcích by tedy
měly být pouze velmi výjimečné
nebo žádné.
Z celkového počtu se jedná
dlouhodobě o cca 0,2 %, kdy byl
dojezdový čas delší než 20 min.,
a to i přes celkový nárůst počtu
výjezdů do Varnsdorfu. K těmto
případům dochází zejména při
souběhu výzev, při nutnosti zajistit transport pacienta do specializovaného centra k ošetření,
z důvodu nepřesnosti označení
místa události volajícím a ve
výjimečných případech při výjezdu ovlivněném nepříznivými
okolnostmi (počasí, doprava).
Dojezdová doba do oblasti
města Varnsdorfu je dlouhodobě plněna v cca 99 %
případů, a dokonce v téměř
96 % je dojezdová doba do 15 min.
Vzhledem k velikosti města je
tedy zabezpečována přednemocniční neodkladná péče ze
spádové výjezdové základny
v Rumburku se značnou rezervou proti zákonem stanovené
době.
S ohledem na výše uvedené
je třeba zdůraznit i to, že v době
od zřízení krajů a Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého
kraje je oblasti zajištění přednemocniční neodkladné péče
věnována Ústeckým krajem
mimořádná pozornost a např.
v dané oblasti došlo k postupnému rozšiřování počtů výjezdových skupin ZZS, ke zlepšování
jejich zázemí a postupnému
vybavení jak moderními vozidly, tak zdravotnickými přístroji
a vybavením. Tímto došlo k postupnému rozšíření služby přednemocniční neodkladné péče
v dané oblasti.
S ohledem na zákon o zdravotnické záchranné službě a
k výše uvedenému tedy v sou-

Počet výjezdů ze základny
Rumburk do Varnsdorfu
čas
2010
do 20 min. 898
nad 20 min.
4
celkem
902

2011
911
2
993

časné době Ústecký kraj ani
Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje neuvažují
o změně rozmístění výjezdových
základen ani výjezdových skupin
ZZS ÚK v této oblasti. Z tohoto
hlediska je nutné připomenout,
že služba přednemocniční neodkladné péče je zajištována ZZS
ÚK pro celé území Ústeckého
kraje, a to finančně vymezenými prostředky, a při tom je
nutné obsáhnout pokud možno
rovnoměrně celé území našeho
kraje. Rozmístění výjezdových
základen ZZS ÚK do Rumburku, Velkého Šenova a České
Kamenice v současné době
představuje optimální řešení
jak z hlediska zákonem stanovené dostupnosti, ale i z hlediska ekonomického.
Dostupnost přednemocniční
neodkladné péče, kterou zabezpečuje ZZS ÚK z výjezdových základen v Rumburku pro
město Varnsdorf, splňuje tedy
veškeré předepsané normy a
zákonné předpisy a je srovnatelná s dostupností této služby
v dalších oblastech našeho kraje. Musíme tedy tvrzení uváděné
v první části petice odmítnout
jako neopodstatněné.

First Responder

ZZS je službou zajišťující
přednemocniční neodkladnou
péči při stavech ohrožujících ži-

2012
1056
2
1058

2013
1070
3
1073

2014
1121
4
1125

vot a poškození zdraví obyvatel.
Tato služba nemůže z podstaty
celého zdravotnického systému
nahrazovat jiné jeho části. Její
dostupnost je stanovena zákonem a v případě požadavků
na její dostupnost v kratších
časech, než je dáno, by exponenciálně vzrostly náklady na
její zajištění.
Systém First Responder v žádném případě nenahrazuje
služby ZZS. Tento systém
rozšiřuje možnosti záchrany
životů obyvatel při poskytování
první pomoci a to přítomností
automatických elektronických
defibrilátorů (AED) na místech
větší koncentrace obyvatel
(velká obchodní centra, nádraží, velké podniky), případně
s větším rizikem (turisticky
exponovaná odlehlá místa,
domovy důchodců a sociální
péče).
Ústecký kraj je jedním z prvních, který takovýto systém ve
spolupráci se ZZS ÚK podporuje, buduje a rozšiřuje. Následně
a nadále i v budoucnu jsou a
budou tyto přístroje umísťovány
také stacionárně na vytipovaná
místa v celém Ústeckém kraji,
vč. regionu Šluknovského výběžku.
Na základě výše uvedeného
je zřejmé, že spolupráce ZZS
ÚK s Městskou policií Varnsdorf
Pokračování na str. 3
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Kraj stanoviště záchranky
ve Varnsdorfu neplánuje
Dokončení ze str. 2
(ale i dalšími MP, hasiči, policisty a dalšími subjekty) je vedena
snahou napomoci záchraně lidských životů v době před příjezdem ZZS při poskytování první
pomoci. Není tedy relevantní
argumentovat tím, že Městská
policie Varnsdorf nahrazuje
činnost ZZS ÚK.
Z uvedených důvodů je tedy
nutné uvést, že toto tvrzení je
neopodstatněné. Avšak je nutné
potvrdit velký přínos proškolených strážníků při poskytování
první pomoci, což je v případě
MP Varnsdorf dokumentováno
zachráněnými životy.

Systém zdravotní péče ambulance, nemocnice

Další argument, že „ZZS je
suplována místní úrazovou ambulancí Nemocnice Varnsdorf“
a to bez uvedení konkrétních
případů, je také naprosto nerelevantní. Nemocnice Varnsdorf, se
svými pohotovostními a běžnými
ambulancemi včetně úrazové
má ve zdravotním systému ČR
naprosto nezastupitelnou úlohu.
Tyto ambulance jsou učeny pro
ošetření běžných zdravotních
komplikací, úrazů a dalších
zdravotních problémů občanů.
ZZS v žádném případě nemůže
nahradit běžnou ambulantní péči
poskytovanou v nemocnicích,
případně v rámci pohotovostní
péče. Pro takovéto případy není
ani určena, ani vybavena.
ZZS ÚK tedy v současné
době o zřízení výjezdové základny ve Varnsdorfu z výše
uvedených důvodů neuvažuje.
Martin Repko a Pavel Šebesta, Zdravotnická záchranná
služba Ústeckého kraje

Historie neodkladné
zdravotní péče

Období do doby vzniku
neodkladné zdravotní péče
dominovala v péči pro občany
tzv. LSPP (lékařská služba první
pomoci). Ta měla své výjezdové
stanoviště v Rumburku. Lékaři
sloužili na této službě pohotovost buď v ambulanci samé, kam
pacient přišel nebo byl přivezen
rodinou, nebo v charakteru výjezdu k pacientovi. Nebyl dán
časový limit dojezdu.
O každém nahlášení výjezdu
a nutnosti rychlosti zásahu proto
rozhodovala na místě dispečerka, zkušená zdravotní sestra
se znalostí možnosti ohrožení
života, znalostí terénu, lokalit i

jednotlivých obvodů.
Obdobné stanoviště se sanitou na vysílačce ve Varnsdorfu
a dispečerem v Rumburku
fungovalo na stejném principu.
S rozvojem hustoty dopravy
na hlavních tazích docházelo
však k častějším nehodám,
kde tato služba již nesplňovala
svůj úkol.
Vlastní prvopočátky zdravotnické záchranné služby
spadají do roku 1974. Tehdy
formulovalo zásady rychlé záchranné pomoci (RZP) ministerstvo zdravotnictví. Vznik RZP
v Rumburku pak uspíšila vážná
hromadná dopravní nehoda na
kopci Šébr v srpnu 1984. Vlastní
vznik služby u nás se datuje od
září roku 1985.
Vznik tohoto zabezpečení byl
skromný, výjezdovou skupinu
tvořili lékař a řidič. Prvým vozem
byla Škoda 1203 s modifikací
pro zásahy anesteziologicko-resuscitační a traumata.
V dalších letech se rozrostla
výjezdová posádka o zkušenou
ARO sestru. Modernizace vozového parku pak následovala
zakoupením vozu Mercedes
s mobilním defibrilátorem, infusní pumpou, vakuovou matrací a
modernějším lehátkem. (Teprve
v roce 1997 došlo k obnově vozového parku typem vozů jako
známe dnes.)
Na základě ministerské
vyhlášky z roku 1992 o zdravotnické záchranné službě vniklo
pak pracoviště zřizované krajem
jako samostatná síť neodkladné
přednemocniční péče. V okrese
Děčín se podařilo tuto vyhlášku
realizovat až v roce 1999, kdy
jako samostatný právní subjekt
zřizovaný OÚ Děčín vzniklo
Okresní středisko ZZS v Děčíně,
do něhož bylo včleněno i výjezdové stanoviště ZZS Rumburk.
V důsledku další změny zákona došlo v roce 2002 k převodu
ZZS ze státu pod kraje. Rozhodnutím zastupitelstva kraje byla
od začátku roku 2004 zřízena
samostatná příspěvková organizace Zdravotnická záchranná
služba Ústeckého kraje p.o.
Slučuje všechna výjezdová pracoviště ZZS v Ústeckém kraji,
tedy i Rumburk. Pod vedením
ZZS UK dochází v roce 2005
ke zrušení dispečinku v Rumburku, jeho činnost přebírá do
roku 2009 dispečink v Děčíně,
který je pak také zrušen. Nyní
činnost RLP a RZP Rumburk

řídí Operační středisko v Ústí
nad Labem.
Protože byl již tenkrát
vznášen požadavek na zřízení
výjezdového stanoviště RZP
ve Varnsdorfu, došlo ještě v
době před zrušením působnosti
okresních úřadů k dislokaci jednoho vozidla RZP ve Varnsdorfu.
Vzhledem k tomu, že dojezdové
časy byly nadlimitní, v severní
části Šluknovského výběžku
byla zřízena ve Velkém Šenově
další výjezdová skupina RZP.
Zánikem působnosti okresních úřadů skončilo na přelomu
let 2011-12 zajištění této služby
okresem Děčín. Kraj přispěje na
APP (Ambulantní pohotovostí
péče - nevýjezdová lékařská
péče) tam, kde bude zřízena.
Proto došlo při jednání s vedením Nemocnice Varnsdorf a
vedením města prakticky v rozmezí několika hodin k vytvoření
střediska této zdravotní péče
APP tak, aby mohla od 1. ledna
fungovat bez dopadu na potřeby
občanů Varnsdorfu a spádových
obcí.
Město Varnsdorf si je vědomo

nutnou nadstavbou k dikci zákona o dojezdu k lékaři osobním
vozem v rozmezí 1 hodiny. Jedná
se o službu konanou varnsdorfským občanům a lidem
z okolních obcí. Nesupluje RZP,
pouze ji svou činností službu
odlehčuje.
Vedení města si je vědomo
nákladovosti zdravotních služeb obecně. Financuje modernizaci polikliniky, podpořilo
modernizaci nemocnice LDN
ve Varnsdorfu. V letošním roce
má v plánu zajistit přípravné
kroky pro opravu střediska
„U Peršinků“. K problematice řešení přistupuje jako zodpovědný
zřizovatel.
Z téhož důvodu je mu také
jasná nákladovost provozu
stanoviště RZP ve Varnsdorfu. Jedná se ročně o částku
cca přes 7 mil. Kč, kterou by
Ústecký kraj musel sanovat.
Z pohledu zákonných norem je
si město vědomo skutečnosti,

že zřizovatel svou činností
splňuje zákonem požadované
podmínky (pokrytí a dojezdové
časy).
Z tohoto úhlu pohledu bychom
si pak měli spíše položit otázku,
jak by mohl být v budoucnu
v rámci EU ošetřen pacient kvalitním zdravotnickým zařízením
v příhraniční lokalitě sousedního
státu? Např. plně vybavená nemocnice v Ebersbachu hraničí
ve vzdálenosti 1 m od státní
hranice s ČR. Zásadní je také
vytvoření legislativních podmínek státu a zdravotních pojišťoven tak, aby zde v odlehlých
regionech byl dostatek lékařů a
zdravotnického personálu.
Z tohoto pohledu se problematika jeví daleko komplexněji a postavení další výjezdové skupiny ve
skutečnosti mnohdy neřeší finální
záchranu pacienta. Václav Jára,
lékař, člen městské rady
a zastupitelstva
Foto Michal Šafus

Ošetření pacienti na ortopedické a chirurgické ambulanci
ROK / počet ošetřených

Chirurgická ambulance
(nepřetržitý provoz)

Ortopedická
ambulance

2010
2011
2012
2013
2014

5810
6272
6687
6595
6755

2542
1897
1427
1572
1387

nutnosti zabezpečit zdravotnické
služby v regionu. Svým postojem
se již v minulých letech postavilo
k této problematice čelem. Nenechalo si zrušit velká zdravotnická
zařízení. Zakoupilo 2 polikliniky a
nemocnici v rámci privatizačního
procesu za cca 24 mil. Kč. Vytvořilo příspěvkovou organizaci
Nemocnice Varnsdorf p.o. Díky
této skutečnosti pak toto zařízení může poskytovat následnou
péči a ambulantní zdravotní péčí
v oborech původně lůžkových.
V našem případě ortopedická,
chirurgická a gynekologická
ambulance.
Zastupitelstvo již před lety
schválilo podporu nepřetržitého
provozu chirurgické ambulance
ve Varnsdorfu a podporuje tuto
činnost (až na výkyvy v minulých letech) částkou 1,5 mil. Kč
ročně. Tato služba je skutečně

Pohotovost

(úhrada krajským úřadem)

748
523
463
651
530
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Zastupitelé schválili novou
hlukovou vyhlášku

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku
o regulaci hlučných činností. Nový dokument reguluje jak hlučné
činnosti, tak používání zábavní pyrotechniky podle nejnovějších
právních předpisů pro tuto oblast.
Zastupitelé debatovali dvě varianty. Jedna počítala s omezením
hluku v neděli a ve svátky od 6 do 14 hodin, druhá pak do 22 hodin.
Nakonec vyhrála ta mírnější. Vyhláška nově pojmenovala činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek a občanské soužití, a prodloužila
dobu na podání žádosti o výjimku na 30 dnů, a to zejména proto, aby
úřad po schválení výjimky v Radě města stačil vydat rozhodnutí dle
správního řádu. Následují vybrané pasáže z nové vyhlášky. Kompletní
znění nejdete na úřední desce a na městském webu.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o regulaci hlučných
činností
Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek a občanské
soužití ve městě Varnsdorf (dále jen „město“), jsou:
jednorázové, nahodilé používání strojů a zařízení způsobujících
hluk v nevhodnou denní dobu,
používání hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů způsobujících hluk.
Každý je povinen zdržet se v neděli, státní svátek a ostatní svátky,
a to v době od 6:00 hodin do 14:00 hodin, používání strojů a zařízení
způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových
pil a kos, křovinořezů, brusek, kompresorů, drtiček větví apod.).
Používání hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů způsobujících hluk je zakázáno:
a) na veřejných prostranstvích v zastavěném území města zcela;
b) na jiných místech v zastavěném území města - jen pokud hluk
v intenzitě způsobilé narušit veřejný pořádek přesáhne mimo jím
vlastněnou (popř. na jiném právním základě užívanou) nemovitost.
Zákaz neplatí ve dnech 1. ledna, 30. dubna a 31. prosince. ha

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v ulici 5. května běží na plné obrátky
Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další plánovanou investiční akci roku 2015 - rekonstrukci 117 let starého
vodovodu a 116 let staré kanalizace ve Varnsdorfu v ulici 5. května.
„V rámci naší investiční akce provádíme v ulici 5. května výměnu
nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace, na které je připojeno
56 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou obnovou
povrchu komunikace ve správě SÚS Ústeckého kraje,“ uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.
Kanalizace je dnes vlivem stáří ve velmi špatném technickém
stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, protože materiál potrubí je zkorodovaný nad 50 %. Stávající vodovod v téže ulici tvoří
úseky z litinových trub vnitřního průměru 175 a 100 mm. Řad vedený
v těsném souběhu s kanalizací byl uveden do provozu roku 1898.
V rámci této akce bude vyměněno 814 metrů vodovodů. Stavba
byla zahájena 4. května a podle schváleného harmonogramu má
být dokončena do 15. června.
Jiří Hladík, mluvčí SVS

O zeleň ve městě se budou
starat technické služby
Městští radní rozhodli o přidělení veřejné zakázky Údržba vybrané
veřejné zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce zadané v nadlimitním
otevřeném řízení o veřejných zakázkách uchazeči Technické služby
města Varnsdorf. Rada města zároveň pověřila starostu uzavřením
smlouvy s touto společností, která je ve stoprocentním vlastnictví
města.
O údržbu zeleně ve Varnsdorfu se ucházelo 5 firem. Dvě byly
vyřazeny kvůli nesplnění základních kvalifikačních předpokladů.
Ze tří zbývajících nabízely TS Varnsdorf nejnižší cenu.
r

Ve školkách je
letos místa dost
Přestože zápisy do mateřských škol ještě dobíhají, už teď
je jisté, že se nebude opakovat
problém s nedostatkem míst.
Do uzávěrky tohoto vydání bylo
zatím do školek přijato 150 dětí.
Umístěny by měly být všechny
děti, včetně tříletých.
Stále pokračuje zápis do
přípravných tříd na IZŠ Karlova.
Tyto třídy jsou zřizovány pro děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná
jejich vývoj. Přednostně jsou do
nich přijímány ty, kterým byl
povolen odklad povinné školní
docházky.
Současná kapacita míst ve
varnsdorfských MŠ je 469. Od
1. září dojde k jejímu navýšení
o 25 dětí. Buduje se totiž druhé
oddělení MŠ při ZŠ Bratislavská.

Kvůli požáru
v národním parku
zahynula sokolí
mláďata
U Dolského mlýna v národním
parku České Švýcarsko došlo
v neděli 31. května k lesnímu požáru. Hořel porost ve skalnatém
svahu nad turistickou stezkou
v prostoru mezi jezem a soutokem Kamenice s Jetřichovickou
Bělou. Shořelo zhuba 0,75 hektaru lesa. Hasební práce byly zahájeny v neděli, zcela zlikvidován
byl oheň v pondělí. Na hašení se
v náročném terénu podílelo více
než 60 hasičů, nasazeny byly
dva vrtulníky. Drobná ohniska
byla likvidována i s nasazením
lezecké techniky, kdy hasiči slaňovali a dohašovali zbytky ohně
ve skalních štěrbinách. Požár
vznikl lidským přičiněním, patrně od nedopalků cigaret, které
byly nalezeny na místě, odkud
se oheň šířil.
Negativní dopad měl požár
na poblíž hnízdící a zvláště
chráněné sokoly stěhovavé. Při
víkendové kontrole hnízda byla
zaznamenána ještě tři mláďata,
v pondělí ráno již dvě chyběla.
Následkem nevyhnutelného
ruchu v oblasti dvě vyplašená
mláďata z hnízda vypadla. Jedno
mrtvé mládě později pracovníci
národního parku pod hnízdem
našli. Hnízdo budou pracovníci
národního parku v následujících
dnech monitorovat, aby zjistili
schopnost dospělých sokolů
postarat se o zbývající mládě.
Tomáš Salov, mluvčí Správy
NP České Švýcarsko
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Společnost REGIA a.s. vyhlašuje
výběrové řízení na místo
ředitel/ředitelka společnosti REGIA a. s.
Základní náplň práce:

Řízení společnosti - zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí
(realitní kancelář), služby v oblasti provozování a údržby sportovišť,
ubytovací služby, služby v oblasti správy bytových a nebytových
prostor, služby v oblasti provozování informačního centra.
Stanovení a naplňování vize a strategie rozvoje společnosti.
Management služeb, produktů, financí, lidí, procesů a projektů.
Požadavky na uchazeče:
Dosažené vzdělání - minimálně úplné střední odborné (ekonomika, technické obory).
Praxe v oboru výhodou.
Znalosti oboru - problematika ekonomických agend, reklama a
marketing, obchodní schopnosti a dovednosti.
Jazykové znalosti - znalost jednoho světového jazyka výhodou.
Znalost práce na PC (MS Word, Excel, Internet, Outlook,
Powerpoint).
Dobré komunikační schopnosti.
Řidičské oprávnění skupiny B.
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2015
Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Varnsdorf
Sekretariát starosty
nám. E. Beneše 470
407 47 VARNSDORF
nebo osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf
obálku je nutno výrazně označit: „NEOTVÍRAT - výběrové
řízení REGIA a.s.“
Lhůta pro podání přihlášky: do 7. 7. 2015

Krajské autobusy nabízejí nový tarif
Od nového roku je na všech autobusových linkách objednávaných
Ústeckým krajem používán nový zónově-relační tarif, který počítá
výši jízdného dle vzdálenosti tarifních zón a nikoliv dle ujetých kilometrů jako v roce 2014. Jedna zóna zpravidla obsahuje všechny
zastávky na katastrálním území jedné obce. Nezáleží tedy na tom,
jaká zastávka v dané zóně bude pro výpočet jízdného použita. Nový
zónově-relační tarif byl zvolen zejména z důvodu zavedení nabídky
výhodného časového a přestupného jízdného uznávaného vzájemně mezi různými dopravci Ústeckého kraje, což původní kilometrický
tarif neumožňoval.
Městem Varnsdorf nyní projíždí krajské linky číslo 402, 403,
407, 409 a 410. Jízdenku lze zakoupit ve formě papírového kuponu
nebo ji uložit na bezkontaktní čipovou kartu. Časové kupony lze
využít i vícekrát za den a o víkendech. Kupony jsou prodávány
ve variantách 7denní, 30denní a 90denní. Například 7denní jízdné
pro zónu Varnsdorf pro dítě od 6 do 15 let stojí 30 Kč, studenta
68 Kč a dospělého 98 Kč.
V současné chvíli probíhá jednání mezi Ústeckým krajem, městem Varnsdorf a dopravcem Autobusy Karlovy Vary, zajišťujícím
městskou autobusovou dopravu, o začlenění do systému Dopravy
Ústeckého kraje. Možností současně využít oba dopravní systémy
na jednu jízdenku se rozšíří nabídka přepravy po Varnsdorfu. r
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Omluva za zpožděné sekání trávy

Řádková inzerce

Loni v listopadu bylo připraveno nadlimitní výběrové řízení podle
zákona o veřejných zakázkách na údržbu zeleně ve Varnsdorfu.
Jeho vyhlášení a ukončení se ale z důvodů, které jsme nemohli příliš
ovlivnit, protáhlo až do letošního roku. Rozhodnutí o výběru vítězné
firmy bylo provedeno 28. května a smlouvu je možné podle zákona
podepsat až 15. června.
Do té doby je třeba na každé sekání trávy zvlášť vypisovat poptávku a vybírat firmu, která jednotlivé posekání provede. Poptávka
na sekání sídlišť se ale naší chybou protáhla proti předpokládanému harmonogramu asi o 10 dní. Tráva na některých sídlištích
proto narostla tak vysoká, že zelené plochy vypadaly nepřijatelně
a vůbec se nedaly užívat. Omlouváme se proto obyvatelům pozdě
posekaných sídlišť a věříme, že po nástupu nové firmy bude již další
sekání probíhat v řádných termínech.
OŽP

Nemovitosti

Z POLICEJNÍHO DENÍKU
• Agresor si vysloužil pouta

Jen několik málo minut před 18. hodinou obdrželi strážníci
městské policie telefonické oznámení o podivně se chovajícím
muži, který měl před marketem Lidl na ulici Pražská vulgárně
pokřikovat na kolemjdoucí. Vyslaní strážníci toto oznámení
potvrdili a vzhledem k tomu, že pětatřicetiletý muž z Varnsdorfu
ve svém jednání pokračoval, jejich zákonné výzvy neuposlechl
a svoji agresi obrátil i proti nim, využili svého oprávnění a proti
této osobě použili donucovací prostředky a následně ji předvedli
na služebnu Policie ČR.

• Chycena při krádeži

O další výjezd hlídky městské policie se v rámci záchytů neplatících zákazníků postarala pětadvacetiletá žena z Varnsdorfu,
která byla v marketu Albert na ulici Národní zadržena ostrahou
při krádeži zboží. Strážníci ženu po provedení všech potřebných
úkonů předvedli na obvodní oddělení policie.

• Opil se do bezvědomí

Na ležícího a zřejmě opilého muže telefonicky upozornila
oznamovatelka z Varnsdorfu. Hlídka na udaném místě v ulici Krkonošská nalezla šestadvacetiletého muže, který jevil známky silné
podnapilosti a nereagoval na žádné vnější podněty. Strážníci
proto ihned přivolali osádku RZS, do jejího příjezdu muži poskytli
první pomoc a průběžně kontrolovali jeho životní funkce.

• Kuna navštívila hasiče

Na základě telefonického oznámení příslušnice sboru dobrovolných hasičů Varnsdorf vyrazila hlídka městské policie do objektu
stanice HZS v ulici Husova, kde se měla nacházet nepřirozeně
se chovající kuna lesní a oznamovatelka se obávala možného
pokousání. Po ověření oznámení byla celá věc konzultována
s pověřeným mysliveckým hospodářem, který uvedl, že zvíře
vykazuje známky možné otravy. Strážníci proto společně s profesionálními hasiči agresivní zvířátko odchytili a následně předali
vyslanému zástupci myslivců.

• Spolupráce se zdravotníky

Telefonická žádost operátora zdravotnické záchranné služby
nasměrovala hlídku městské policie do ulice Sportovců, kde se
měl nacházet muž ležící tu po pádu z jízdního kola. Strážníci
z důvodu možného ohrožení života neprodleně vyjeli na uvedenou ulici, kde objevili šedesátiletého muže z Varnsdorfu, který
z kola opravdu upadl, ale nezpůsobil si žádné poranění. Dle svého
vyjádření necítil žádné zdravotní obtíže a lékařské ošetření odmítl.
Po konzultaci se zdravotníky byl výjezd RZS odvolán a muž se
odebral domů.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

SKZ REALITY Varnsdorf,
osvědčená realitní kancelář,
www.skzreality.cz/referenceklienti, tel. 603 536 548.

Služby
Výcvik psů všech plemen
Nabízíme základní i rozšířený
výcvik pod vedením zkušených výcvikářů v ZKO
Studánka. Informace na tel.
777 155 429.
DEKYPERI Rumburk
(u nádraží), čistírna peří, nové
přikrývky a polštáře. Telefon
412 332 462.
GEPARD FINANCE Varnsdorf, nejvýhodnější hypotéka,
www.gpf.cz/rumburk-snp, tel.
603 536 548.
Kadeřnictví Kamila Křivohlavá, Legií 3197, rozšiřuje své
služby o pedikúru. Objednávky
možné na tel. 607 858 533.
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Různé
Prodám nové autopotahy, šité na míru zn. vozidla
RENAULT THALIA v černočervené barvě. Informace
na tel. čísle 723 820 515 po
16.00 hod.
Nabízíme místo učiteli AJ
od září 2015 na ZŠ Edisonova,
Varnsdorf. Kontakt: 412 371
740, info@zsedisonova.cz.

PLASTON GROUP je mezinárodní společnost s výrobními a distribučními společnostmi ve Švýcarsku, České republice, Číně a USA.
Vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme vysoce a technicky inovativní
obalové systémy a vzduchotechnická zařízení. Poskytujeme lidem
kvalitní zázemí. Celosvětově zaměstnáváme více než 450 zaměstnanců. Z důvodu zvyšujícího se objemu výroby a pro posílení jednotlivých interních oddělení hledáme pro naši pobočku v České
republice spolehlivé a pracovité zaměstnance na pozice:

• Nástrojař
• Technolog
• Konstruktér
• Referent technické přípravy výroby
• Vedoucí projektů
• Referent nákupu
• Vedoucí zákaznického servisu
• Mistr
• Zástupce mistra
• Tiskař
Další informace
V případě zájmu o bližší informace, prosím, kontaktujte paní
Ing. Zuzanu Dinhovou
PLASTON CR, s.r.o., Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová,
e-mail: zuzana.dinhova@plaston.com
tel. 412 314 411, www.plaston.com
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Dnešní mládež není lhostejná
„Ti mladí jsou čím dál horší“ nebo „to za našich let nebývalo“ tahle rčení jdou napříč mnoha generacemi. Ani v současné době se
nevyhneme tomu, abychom tyto věty nezaslechli. Upřímně, mládež
bude vždy jiná než její rodiče, ale to je normální běh života. Vždy
se mezi mladými najde jedinec, který se svým chováním odlišuje
od ostatních, ale podle toho nemůžeme charakterizovat celou
skupinu. Přes všechny zaznívající kritiky není ta dnešní mládež
tak špatná, už jen proto, že se dokáže vcítit do situace jiných a
případně jim pomoci.
Například v průběhu školního roku jsme se mohli setkat s žáky
VOŠ a SŠ Varnsdorf, kteří pomáhali s prodejem dárkových předmětů, jehož finanční výtěžek byl směřován k nemocným dětem nebo
slepým lidem. Pořádání celostátních sbírek, které pomáhají konkrétním skupinám lidí, vnímají naši žáci jako samozřejmou pomoc.
Lhostejní nejsou ani ke čtyřnohým kamarádům, pro které každoročně pořádají sbírku v prostorách školy. Spolupráce s psím útulkem
Azyl pes v Krásném lese se stala tradicí, na kterou se žáci připravují
v průběhu zimních měsíců. Útulek a jeho obyvatele přibližují prostřednictvím informačních panelů, které vytvářejí v domově mládeže
a následně vystavují v prostorách školy. Sami pak oslovují jednotlivé
spolužáky a pedagogy s žádostí o příspěvek.
Rozhodně nelze o mladých říct, že jsou lhostejní.
Ilona Tesařová,
vedoucí domovů mládeže při VOŠ a SŠ Varnsdorf

Poděkování studentům za pomoc
Když mě před třemi roky požádali žáci VOŠ a SŠ, zda bych jim
pro jejich časopis Yntrák poskytla rozhovor o našem psím útulku
Azyl Pes Krásný les, trochu mě to překvapilo. Byli správně všeteční
a všechno je zajímalo. Když mi ale oznámili, že by rádi ve své škole
uskutečnili sbírku pro naše psí svěřence, byla jsem trochu skeptická.
Přeci jen od nápadu k realizaci bývá někdy trochu dlouhá cesta a
je otázkou, zda je během té doby nenadchne něco jiného, třeba
víc adrenalinového. O to větší radost jsem měla, když k nám za
dva měsíce přijeli autem, ze kterého začali vykládat krmení a věci
nakoupené z peněz vybraných ze sbírky.
Také letos k nám žáci a studenti zavítali na návštěvu a ani
tentokrát nepřijeli s prázdnou. Naši pejsci se na každou návštěvu
těší. O to více, když zjistili, že tentokrát pro ně mají návštěvníci
v ruce i pamlsky. Některé pejsky žáci vzali na procházku, s jinými
se pomazlili po vypuštění v areálu útulku.
Chtěla bych touto cestou poděkovat studentům a učitelům VOŠ
a SŠ a také všem, kteří do této sbírky přispěli, za podporu a pomoc
našemu útulku. To, že nejsou mládeži osudy těchto zvířat lhostejné,
je pro mě dostatečnou odměnou. Už teď se těším na další slíbené
setkání s nimi, které se bude konat 13. června, kdy náš útulek pořádá
den otevřených dveří.
Kateřina Vojáčková,
majitelka psího útulku Azyl Pes Krásný Les

Stipendia na biskupském gymnáziu
Biskupské gymnázium Varnsdorf, které v příštím roce oslaví 20 let
své existence, umožnilo přístup k nadstandardnímu všeobecnému
vzdělání již prakticky celé generaci mladých lidí. Poprvé v historii
však od 1. února 2015 může nadaným žákům a žákům, kteří se nacházejí dočasně v tíživé existenční situaci, poskytovat z prostředků
zřizovatele Biskupství litoměřického stipendia.
Tento vzácný krok zřizovatele je zcela v souladu s jeho koncepcí
investovat finanční prostředky prioritně do projektů sociálních, charitativních, zdravotnických a v neposlední míře i vzdělávacích. Díky
této podpoře mají studenti možnost kromě vzdělávání v jedinečné
atmosféře, charakteristické pro většinu církevních škol, investovat
finanční prostředky do svého osobního rozvoje.
Hezky vyjádřila tuto skutečnost jedna z nejlepších studentek
školy: „Stipendium odměňuje snažící se žáky, ale pomáhá také
v těžké životní situaci. Je hezké mít alespoň chvíli nějakou jistotu.“
Gymnázium Varnsdorf
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Studenti a handicapovaní bořili mýty
V dubnu pořádala VOŠ a
SŠ Varnsdorf soutěž s názvem
Zručnost je můj kamarád.
Hlavním cílem bylo tzv. boření
mýtů - začleňování zdravotně

postižených lidí mezi zdravé,
porozumění a vzájemná komunikace.
Účastnili se žáci oboru
Zahradnické práce a klienti In-

tegrovaného centra pro osoby
se zdravotním postižením Horní
Poustevna. Navzájem mezi sebou soutěžili v naučených dovednostech, které vlastně hned
předávali ostatním. Jednotlivá
kola soutěží se skládala z pletení koberečků a papírových
košíků, tašek nebo aranžování
košíků s jarní tematikou. Velmi
zajímavou dovedností byla výroba upomínkových předmětů
z hlíny.
Každý si přišel na své a odnesl domů nějaký ten výrobek.
Bylo velmi příjemné a zároveň
i dojemné vidět, jak spolu handicapovaní s žáky komunikují a
navzájem si pomáhají. Ukázali
jsme ostatním přihlížejícím, že
vše jde, když se chce. Rozloučili jsme se s tím, že takováto
setkání budeme organizovat
každý rok a snad z toho vznikne i tradice.
Vlasta Korencová učitelka odborného výcviku

Hana Těšitelová
je krajskou
přebornicí
Každoročně pořádá Městská
policie Varnsdorf okresní kolo
Dopravní soutěže mladých
cyklistů. Tento závod je u žáků
velmi oblíben pro svou výjimečnost a hlavně velkou štědrost.
Každý zúčastněný závodník si
odnáší spoustu dobrot, ohromné perníkové srdce a vítězové
své dary nemohou ani pobrat
včetně obrovského dortu.
Po velmi úspěšné reprezentaci v okresním kole, kde obě
družstva varnsdorfských gymnazistů získala prvenství, jsme
postoupili do krajského finále.
Družstvo starších bojovalo po
celou dobu soutěže o prvenství,
nakonec o pár bodíků skončilo
na krásném druhém místě.
Ale ze Staré Olešky jsme si
přece jen odvezli jedno velké
prvenství. Hanka Těšitelová se
stala krajskou přebornicí v kategorii děvčat, což je velký
úspěch v tak silné konkurenci.
Pepa Železný skončil po velmi
vyrovnaném souboji druhý
a Jarda Bělina třetí. Čtvrtou
členkou stříbrného týmu byla
Eliška Žáková. Všem velké
díky a blahopřání.
Radka Holubářová,
učitelka TV
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Knížky nás baví aneb společně v knihovně Pirátská oslava ve Sluníčku
Již po druhé s odstupem tří
let připravili studenti biskupského Gymnázia Varnsdorf v rámci
svého projektového vyučování
netradiční výukový program
pro žáky čtvrtých tříd varnsdorfských základních škol. Šlo
o lekci čtenářské a dramatické
výchovy realizovanou ve dnech
19. a 26. května ve spolupráci
s dětským oddělením městské

knihovny. Pozvání přijaly ZŠ
Bratislavská, Seifertova a
Karlova.
Obě úterní dopoledne strávená s knížkami Ericha Kästnera
a tématy vztahů dvojčat, dětí a
rodičů a prázdnin dříve a dnes
uběhla v krásném prostředí
knihovny za laskavé péče a
pozornosti milých knihovnic
dětského oddělení rychleji, než

se všichni zúčastnění nadáli.
Velký respekt zaslouží gymnazisté, kteří zvládli pedagogickou
práci s mladšími žáky na téměř
profesionální úrovni. Zejména
kvartán Ondřej Novotný v roli
moderátora zaujal svou autoritou, řečnickým i organizačním
talentem.
Čtvrťáky pak chválíme za
nadšení a nasazení, s jakým
se celého programu účastnili,
a věříme, že si odnesli nový
pohled na čtenářství, knížky a
knihovnu. Učitelkám čtvrtých
tříd děkujeme za důvěru, se
kterou svěřily své žáky do
péče našich studentů. Těší
nás dlouhodobá a smysluplná
spolupráce gymnázia a městské knihovny a děkujeme za ni
všem zúčastněným. Slibujeme
pokračování v příštím školním
roce.
Městská knihovna Varnsdorf

Ve čtvrtek 4. června jsme společně s dětmi a jejich rodiči oslavili svátek dětí na školní zahradě. Všichni včetně rodičů jsme se
proměnili ve vládce moří a soutěžili o pirátský poklad. Bitva mezi
dětmi a rodiči skončila vítězstvím malých pirátů. Nechyběl skákací
hrad, opékání špekáčků, ledová tříšť, společný zpěv malých pirátů,
vyhlášení nejlepších masek rodičovských pirátů a tombola. Na akci
se svými sponzorskými dary, ozvučením celé akce i cukrovou vatou
podílela firma OVB Allfinanz. Pirátské odpoledne jsme si všichni moc
užili a těšíme se na další společnou akci. Kolektiv MŠ Křižíkova

Nová zahrada v přírodním stylu
v MŠ Zahrádka

Naše MŠ Pražská využila výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí a
prostřednictvím města zažádala o dotaci na dětské hřiště v přírodním
stylu. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace, kterou vypracovala Jaroslava Křivohlavá. S celým záměrem byli seznámeni
i rodiče naší školky na mimořádné rodičovské schůzce, kde jim byl
celý projekt představen na interaktivní tabuli.
Environmentální výchovu považujeme za důležitou součást předškolní výchovy. Cílem projektu je vytvořit pro děti zahradu plnou
kvalitních trvanlivých prvků z přírodních a ušlechtilých technických
materiálů. MŠ Zahrádka je ze všech stran obklopena panelákovým
sídlištěm, a právě proto je vybudování zahrady v přírodním stylu
pro školku přínosem.

Školáci z náměstí ukázali, že umí

3. června proběhl na požární stanici Děčín již 5. ročník
soutěže Mladý záchranář 2015
Ukaž, že umíš o putovní pohár
ředitele děčínských hasičů.
Akce je určena pro žáky 6. až
8. tříd základních škol. Družstva
jsou smíšená - vždy dvě dívky
a dva chlapci. Soutěž směřuje
zejména k prověření znalostí

žáků z oblasti požární ochrany
a ochrany obyvatelstva. Úkolem bylo i prověřit fyzickou
zdatnost žáků, prohloubit
znalosti a dovednosti ze
záchranářské problematiky,
zejména v oblasti poskytování
první pomoci, sebeochrany
a pomoci osobám v ohrožení
s prvky branné výchovy.

Podorlický chléb ve Varnsdorfu
Býval pravidelně prodáván nejen v našem městě, ale pochutnávali si na něm i obyvatelé Rumburku a České Lípy, ale to je již
dávno. Tak dávno, že ani většina z vás, kdo budete tyto řádky číst,
jste ještě nežili.
Jak to tehdy opravdu bylo, jsem se dočetl v publikaci vydané
v roce 1998 Obecním úřadem v Nekoři u příležitosti oslav 700.
výročí vzniku obce. Mezi uvedenými obchodníky a řemeslníky je
jmenováno i pekařství pana Klementa Luxe, který za první republiky
zaměstnával až sedm zaměstnanců a peklo se ve třech pecích na
dvě směny. Hlavním výrobkem byl kulatý chleba o hmotnosti 4 kg
a dvoukilové veky.
Chléb zasílal vlakem do Rumburku, Varnsdorfu a České Lípy,
neboť v této oblasti byl o něj velký zájem. Upečený ještě teplý chléb
se dával do zvláštních klecí po 10 až 15 kusech. Na nádraží do
Kyšperka, dnes Letohradu, ho vozil koňským potahem. Až později
si pořídil pro urychlení nákladní auto s řidičem. Takto zásoboval
naše město a okolí až do začátku druhé světové války.
Ještě dnes cítím vůni toho nádherného Božího daru, jak
se tehdy chlebu říkalo. Nikdy jsem neviděl, že by nám zplesnivěl, i když jsme ho jedli po celý týden. Snad pro orientaci
upřesním, že obec Nekoř leží na úpatí Orlických hor nedaleko
města Žamberk a do jejího katastru zasahuje i část údolní přehrady Pastviny. Z Nekoře pocházel i politik Josef Lux, který se
narodil právě v této budově, o níž je psáno.
Milan Šebek

Z celkové počtu 11 přihlášených škol se na 1. místě umístila
ZŠ Varnsdorf nám. E. Beneše,
která do soutěže přihlásila
družstvo ve složení Natálie
Quaiserová, Tereza Nováková,
Daniel Pípa a Vojtěch Hofman.
Na 2. místě skončila ZŠ Velký
Šenov Mírové nám. a třetí byla
ZŠ Děčín VI Na Stráni.
Na organizaci soutěže se
podílely všechny složky integrovaného záchranného systému a
také studenti Trivisu. První dvě
vítězná družstva budou pozvána do Žatce, kde se 17. června
bude konat krajské kolo.
Růžena Dudková,
HZS ÚK ÚO Děčín

Připravila se projektová dokumentace, shromáždily se podklady pro
podání žádosti a vše se odeslalo na ministerstvo životního prostředí.
Po dvou měsících čekání jsme se dozvěděli, že naší žádosti bylo
vyhověno a dotaci na novou zahradu jsme dostali. Hurá! Vše jsme
tedy spolu s dětmi řádně oslavili a teď už se těšíme, až se věci dají do
pohybu a budeme se moct těšit z nové zahrady pro sto dětí.
Poděkování patří projektantce Jaroslavě Křivohlavé, projektovému manažerovi Marku Hartychovi a vedení města. MŠ Zahrádka
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Blahopřání
Milá maminko Maruško Sobková, přeji
ti k narozeninám všechno nejlepší, hodně
štěstí, zdraví, lásky a spoustu elánu do
dalších let. Mám tě moc rád.
Tvůj syn Lukáš

Vzpomínka
Jen vzpomínky zůstaly na roky kdysi
šťastné, jen v srdcích ukryté, jsou hluboké
a krásné.
Dne 3. června uplynulo 13 let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný syn Vladimír
Janáček.
S láskou stále vzpomínají rodiče a
sestra Jindřiška s rodinou.

Dne 23. června uplyne 7 let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný syn Jaroslav
Budina.
5. července by se dožil 60 let.
S láskou vzpomínají rodiče, bratr a
synové s rodinami.

Uplynulo již 20 let od odchodu naší maminky Marie Křečkové
a 15 let táty Františka Křečka.
Vzpomínají dcery s rodinami.

Narození
♣ Adam Zahradník
Iva Ločárková
Václav Zahradník
♣ David Konecký
Kateřina Flašinská
David Konecký
♣ Andrej Streiftau
Helena Toufarová
Antonín Streiftau

SVOZ ZÁKAZNÍKŮ
do OC FORUM Liberec

ZDARMA

20. 6. 2015

Tam: Varnsdorf AN
v 9.30 hod.
Zpět: OC FORUM
v 15.40 hod.
(stanoviště č. 3)

Svozy pytlového
tříděného
odpadu

18. 6. 2015

Poděkování
26. května měla naše ZŠ
Seifertova možnost slavnostně předat šek MŠ Čtyřlístek,
která v divadle pořádala
krásné vystoupení pro rodiče.
Poděkování patří nejen všem
pečícím osůbkám a dětem
naší ZŠ, ale hlavně paní učitelce Aleně Smetanové, která
se o svačinkové dny stará. Ještě jednou všem zúčastněným
děkujeme.
Kolektiv 1. st. ZŠ Seifertova

Z ubní

pohotovost
13.-14. 6. 2015
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270
Jílové
Tel. 412 550 343
20.-21. 6. 2015
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 153/7
Děčín VI
Tel. 412 539 928
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Tygr Bulda si nohejbálek u Kocoura užíval
Obavy z nepříznivého počasí se záhy rozplynuly a šestice
přihlášených týmů si mohla
užít nádherný nohejbalový
den. Třikrát museli dokonce
pořadatelé turnaj přerušit a za
pomoci supermoderního zavlažovacího systému prašnou
antuku skropit. Počasí vyšlo
jako na objednávku.
Také samotný turnaj měl
grády. Týmy se nejprve utkaly
každý s každým a podle výsledku ve skupině pak byly nasazeny
do play-off. Zápas střídal zápas,
o dramatické i akrobatické momenty na obou kurtech nebyla
nouze.
Ozdobou turnaje byla účast
opor y extraligových Bílých
Tygrů útočníka Michala Bulíře,
který navštívil Varnsdorf poprvé
a očividně se u Kocoura dobře
bavil. „Jsem velmi rád, že jsem
přijel. S přítelkyní si to užíváme
a moc se nám tu líbí,“ prozradil
populární Bulda. Samozřejmě
si nenechal ujít prohlídku
pivovaru v doprovodu osoby
nejpovalanější a zároveň dalšího účastníka turnaje Josefa
Šusty. Jako dárek si odvezl
domů do Liberce bochník domácího kocouřího chleba, který
ho uchvátil.
Tým Bílých Tygrů doplněný
o varnsdorfského místostarostu
Josefa Hambálka se nakonec
musel spokojit se 3. místem,
když v semifinále nestačil na
pozdějšího vítěze družstvo
DDR. První tři týmy získaly
nádherné poháry od Miroslava Kuči. Vítězné DDR navíc
hlavní cenu - sud lahodného
kocouřího moku. Každý hráč si
odvezl turnajové tričko, dárkový
balíček od Kocoura a dvě volné
vstupenky na kterýkoliv domácí zápas Bílých Tygrů Liberec
v základní části extraligy. Cenu
útěchy vybojovali Kliďasové,

Varnsdorfské
prodejní
trhy
(parkoviště
na Národní ul.)

Středa
17. 6. 2015

8.00 - 16.30 hod.

kteří v nervydrásajícím souboji zahnali na strom domácího
Kocoura.
Nesmíme zapomenout na
vydařenou after party, kterou
zpříjemnil liberecký zpěvák,

kytarista a textař Petr Gabara.
Třešinkou na dortu byl pravý
gruzínský šašlik v dokonalém
provedení kuchařského virtuosa Zazy Imerlišviliho.
Michal Haller

Pozvánka na slavnostní
bohoslužbu
Farní obec Starokatolické církve ve Varnsdorfu vás zve
na slavnostní bohoslužbu v neděli 21. června od 10 hod.
do starokatolického kostela. Bohoslužbě předsedá biskup
Dušan Hejbal. Účinkovat budou Vilémovský chrámový
sbor, Mikulášovický sbor, Pěvci ze Sebnitz a Neustadtu
a Rumburský komorní orchestr. Zazní Missa Solemnis
beatae Mariae Magdalenae od Igora Heinze.
r

Soutěž o nejkrásnější zahradu
Zúčastnit se mohou všichni obyvatelé Varnsdorfu.
Stačí pořídit fotografii na jedno z daných témat:
zahrada, předzahrádka a balkon.

Do soutěže mohou být přijaty fotografie pořízené ve Varnsdorfu a na Studánce.
Každý autor se může zúčastnit maximálně se 4 snímky.
Fotografie (min. 300 dpi, JPG min. 13x18 cm) zasílejte na e-mail
varnsdorf@varnsdorf.cz nebo doručte osobně na sekretariát MěÚ na CD či DVD v obálce označené slovem „soutěž“.
Ke každému snímku je nutné uvést jméno autora, datum a
místo pořízení fotografie. Vítaný je i krátký text. Účastník
soutěže dále vyplní následující údaje: jméno, adresu trvalého
bydliště, e-mail a telefonní kontakt.
Vítězné snímky vybere porota a na jejich autory čeká odměna.
Uzávěrka soutěže bude v pondělí 31. srpna ve 12 hodin.
Více informací najdete na městském webu.
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Kadety čeká juniorská soutěž U19
Atletika žáků 1. stupně ZŠ

Za příjemného, skoro již letního počasí odstartovala v pátek
29. května Olympiáda pro 1. stupeň ZŠ. A jakoby sluníčko poznamenalo i výkony, které v letošním již 14. ročníku byly více než dobré.
Mgr. Věra Víšková: „Některé děti byly hodně nervózní, protože na
opravdovém stadionu a před zraky fanoušků, kterých tentokrát přišlo
opravdu hodně, soutěžily poprvé.“ Z prvenství v kategorii chlapců
se nakonec radovala ZŠ Edisonova, v kategorii dívek pak ZŠ nám.
E. Beneše. Největší skok v kvalitě výsledků však zaznamenala ZŠ
Seifertova, kde se pod výkony žákyň podepsala především Blanka
Plocarová, sama úspěšná závodnice. Organizačně a pořadatelsky
zajišťovala olympiádu ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf.
V. Zemler, ZŠ náměstí, foto Ivo Šafus

Běžci si nakládají stále více
Jaro je v plném proudu a závody o různých distancích a v různých
koutech republiky lákají také běžce z Varnsdorfu. Pavel Vodička se
zúčastnil 350 km dlouhého štafetového závodu Vltava Run na trase
Kvilda na Šumavě (od pramene řeky) do Prahy. Startovalo se brzy
ráno a v každém týmu mohlo být max. 12 běžců bez rozdílu pohlaví.
„V týmu motejlek.com/Vitalyte jsme každý běželi minimálně tři úseky
(cca 10 km) ve dne v noci. Z téměř 180 týmů jsme nakonec dosáhli
7. místa s časem 26:10 hod. První dvě družstva v cíli dokázala
výsledný čas stlačit pod 24 hodin, na třetího jsme ztratili hodinu a
půl,“ uvedl k závodu Pavel.
O prodlouženém víkendu na počátku května se nechal Karel
Valenta zlákat hned ke třem závodům. V Kamenickém Šenově si
na silniční 6 km dlouhé trati doběhl ve své kategorii pro prvenství
s časem 22:04 min. Z dalších varnsdorfských účastníků nutno zmínit
Ondru Zajíčka na 3. místě v kategorii žáků do 7 let a Adam Richter
skončil těsně za ním. Dále byli první Matěj Janda v žácích do 9 let a
Jakub Zajíček v kategorii do 11 let. O den později se vydal Karel na
dlouho plánovaný závod seriálu RunTour do Olomouce, kde si mezi
téměř šesti sty běžci zaběhl 10km trať. Skončil tam 33. celkově a
5. v kategorii s časem 39:34 min. Víkend pak ukončil spolu s přáteli
vyzkoušením si hodně náročné trati Moldavského půlmaratonu do
Krušných hor. Všechny čekala krosová trať s řádným převýšením,
na mnoha místech tak těžká, že na ní zůstávaly běžcům v blátě
boty. Každý však všechny nástrahy zdolal. Karel dopadl ze skupiny
přátel nejlépe. Doběhl si pro třetí místo celkově a byl první v kategorii výkonem 1:38:42 min. Dalším, kdo z party překonal přes 550
metrů převýšení, byl rumburský Jakub Conk (14. místo v kategorii
za čas 2:04:50) a dále Tomáš Novotný z Varnsdorfu. Ten skončil
16. a výborné výsledky měla děvčata Lucka Dospělová se stříbrnou
medailí (2:08:42) a Šárka Rybářová s bronzovou (2:10:30). Víkend
byl u konce, nohy bolely, a tak to u běžců má být.
BK Varnsdorf

Velmi dobře si v uplynulé
sezoně 2014-2015 vedli také
kadeti (hráči do 17 let - U17)
oddílu basketbalu TJ Slovan
Varnsdorf. Jejich konečné druhé místo v krajském přeboru
Středních Čech je lichotivým
vysvědčením letité snahy
celého kolektivu pod vedením
trenéra Adama Cedrycha a jeho
asistenta Jaroslava Frolíka.
Oba byli požádáni o rozhovor,
který se týkal nejen skončené
sezony, ale i předchozích a také
té nastávající.
Jak se v minulosti utvářel
tým vašich svěřenců?
A. C.: „Začali jsme s převážnou většinou současných hráčů
v nejútlejším basketbalovém
věku a dosud procházíme
společně všemi dalšími kategoriemi.“
J. F.: „Od určitého věku
mladých hráčů bývá složitější
je ukočírovat, a tak jsme se
před pár léty dohodli na mém
působení v roli druhého trenéra
či asistenta. Bylo třeba klukům
vštípit trochu více disciplíny.
Aby si uvědomili povinnosti
v pořadí škola, rodina, basketbal a až pak vše ostatní. Bylo
i období, kdy se museli prokazovat výsledky ze školy. Ale
respektovali tento požadavek
a nebyl vůbec na škodu.“
Mládež v průběhu let přichází na chuť mnoha lákadlům, která nemusí souviset
se sportem. Ztratili jste tak
nějaké hráče, kteří vystavili
basketu stop?
A. C.: „Určitě ano. Pokud to
však nejsou opory, tak to tolik
nemrzí. Za těch několik let
můžeme litovat odchod snad
pouze jednoho mladého a
nadějného basketbalisty.“
Dosáhli jste na druhé místo. Ze čtyřiadvaceti utkání jen
pět prohráli a za vítězným
Brandýsem zaostali o pouhé tři body. To není špatná
bilance.
A. C.: „BK Brandýs je klub
s bohatými ligovými zkušenostmi a i tým U17 našich soupeřů
to dokládal. Ale dokázali jsme
jej jednou porazit a čtvrté vzájemné střetnutí prohráli doma
o pouhý bod. Ovšem utkání
mělo skvělou úroveň, a tak
neúspěch celkem nemrzel.
Já si cením, že hráči už v tomto věku mají basketbalové
myšlení, dokáží se individuálně
správně rozhodnout ve vypja-

tých momentech. Nebo když
se dohodneme na nějakých
herních variantách, akcích,
namaluji jim je na tabuli a oni
je pak bez chyby zrealizují do
zakončení při hře, to je skvělý
pocit.“
J. F.: „ Kluci se opravdu
předváděli ve skvělém světle,
a nejen v uvedených utkáních.
Také nás těší divácká podpora. Na utkání doma chodilo
i 80 diváků. To nám záviděly
všechny týmy, a i rozhodčí,
kteří rozhodují v plno vyšších
soutěžích, tuto skutečnost
vyzdvihují.“
Naskytla se nyní možnost
hrát kvalifikaci o ligu. Uvažovali jste o ní?
A. C.: „Lákavá záležitost
by to byla. Ale my bychom
k tomu i případné vyšší soutěži
potřebovali mít alespoň 14 až
16 hráčů. Což nemáme. Takže
raději dále trénujeme a těšíme
se nejen na letní streetball,
ale i jiné společné akce, které
konáme.“
J. F.: „Právě i ty nám pomáhají udržet kamarádskou atmosféru v týmu. Vrátím se ještě
k ukončené soutěži. Po každém
utkání provádíme jeho rozbor
na následujícím tréninku. A nehovoříme jenom my trenéři. Kluci mají možnost, a využívají ji,

ke svému náhledu, vyjádření se
ke kladům i záporům naší hry.
To má svůj přínos m. j. v tom, že
si vše mezi sebou vyříkáme a
není, alespoň doufám, nijakých
postranních projevů.“
Co vás s tímto týmem v nadcházející sezoně čeká?
A. C.: „Budeme hrát krajský
přebor junioru U19 Středočeského kraje. Nebude to opět
lehká sezona, neboť soupeři
by měli být ve většině věkově
starší. Ale na to jsme si již zvykli v kategorii žáků U15. První
sezona „na oťukání“ a druhá
už zdařilá, tehdy jsme přebor
vyhráli. Podobně tomu bylo
i nyní dva roky v kadetech. Kluci
si jsou této skutečnosti vědomi,
případné počáteční neúspěchy
by je neměly nějak deprimovat.
Už mají nějaké zkušenosti.“
J. F.: „Také vědí, že pomalu
dorůstají do mužského basketu
Varnsdorfu. Vždyť jeden z nich,
Šimon Ježek, si už za muže
zahrál. Takže jakási výměna
generací započala.“
Popřejme trenérům i budoucím juniorům hodně zdaru
v duelech vyšší věkové kategorie a varnsdor fskému
basketu vytváření si a udržení
silné hráčské základny, ze které
lze čerpat do dalších let.
ZdS, foto TJ Slovan - basket

Šachové střípky
Na 35. ročníku Memoriálu Pavla Šimíčka pořádaném šachovým
oddílem TJ Lokomotiva Liberec usedli za šachovnicemi také někteří vyznavači hry na 64 polích z našeho regionu. Krásnolipský
Jiří Průdek i varnsdorfský Václav Vladyka, který startuje za ŠK
Česká Lípa, dosáhli shodně na pět bodů. Při použití pomocného
hodnocení to znamenalo pro Průdka páté a pro Vladyku šesté
místo. Zvítězil J. Kadeřábek z ŠK Jičín s 8 body před D. Bradáčem (Turnov, 7,5) a Z. Jouklem (Rokytnice n. J., 7,5 bodu). VV

Divák by uvítal 1. ligu od podzimu v Kotlině...
Bronz na krajském
finále poháru rozhlasu
V úterý 19. května se náš atletický tým starších žáků zúčastnil
krajského finále Poháru rozhlasu v Mostě. Postup si vybojoval na
okresním kole ve Varnsdorfu za účasti 11 týmů. Kluci odjížděli
s bojovnou náladou a odhodláním poprat se o stupně vítězů. Soupeřem jim bylo 7 škol z Ústeckého kraje. Zpočátku byla znát na
našich borcích nervozita a únava z ranní cesty, ale potom většina
z nich podala maximální výkony na hranici svých osobních rekordů.
Kluci působili doopravdy jako tým a navzájem se během celého dne
podporovali. Nechci proto vyzdvihovat jednotlivce, ale celý kolektiv.
Seznam bronzových medailistů: Lukáš Burda, Jan Křivohlavý, Lukáš
Lisý, Zdeněk Žalský, Vladimír Bihari, Michal Tran, Jaroslav Jelínek,
Martin Vaňák, Jindřich Diviš, Radek Kolda, Petr Veselý
Bc. Aleš Ondráček, ZŠ náměstí

Cyklisté sbírají dobrá
umístění na mnoha akcích
Ve druhé polovině května se konal třetí a čtvrtý závod seriálu
Kola pro život. Na TOUR ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi (56 km)
se v hlavní kategorii Elite držel Jan Strož až do 45 km ve vedoucí
pětičlenné skupince. Nakonec dojeli s týmovým kolegou Hudečkem
na 4. a 5. pozici se zhruba dvouminutovou ztrátou za prvními třemi.
Vyhrál Boudný před Hynkem a Ulmannem. Jan Novota předvedl
výborný závěrečný spurt mezi desítkou jezdců a vybojoval si celkové
18. místo, které znamenalo vítězství v kategorii M30. Na dalším
závodu JESTŘEBÍ HORY V Havlovicích nad Úpou zopakoval Strož
čtvrté místo a vyhrál zde Ulmann před Hudečkem a Boudným. Vítěz
závodu byl poté i na čele průběžného pořadí KPŽ před Boudným a
Procházkou. Strožovi patřilo 9. pořadí, odjel ale jen tři závody.
Na sportovně - kulturní akci pro širokou veřejnost v srdci Lužických hor, X-duatlonu v Kytlicích, také nechyběli zástupci Šluknovského výběžku.V žákovských kategoriích si dobře vedli krásnolipští
D. Lhoták (2. v kat. do 8 let ) a M. Hofman (3. v kat. do 9 let). Na
třetí místo dosáhl i varnsdorfský J. Zajíček v kat. 10-11 let. V open muži vyhrál M. Spurný (CC Varnsdorf) před V. Zemlerem (Kiwi
Varnsdorf). Mezi ženami se na 3. -4. pozici výsledkové listiny umístili
J. Kovářová (Rumburk) a L. Dospělová (Varnsdorf). Ve štafetách mix
si pak dvojíce Z. Kohout - Z. Šťastná (ReTos Varnsdorf) vybojovala
druhé pořadí.
O závodů AUTHOR KRÁL ŠUMAVY MTB, který se jel v Klatovech a kde si počínali dobře další varnsdorfští cyklisté, přineseme

Euforii z historicky největšího
úspěchu varnsdorfského FK vystřídaly v klubu předpokládané
starosti. Důvodem jsou fotbalovým svazem již léta stanovená
kritéria na vybavení prvoligových
stadionů. A z pohledu mnohých
příznivců příliš náročná v našich
podmínkách. Pochopení má
potřebné zázemí pro hráče,
rozhodčí nebo bezpečnostní
opatření včetně všech míst k sezení. Ovšem vyhřívaný trávník a
umělé osvětlení? Pokud nastane
sněhová kalamita, zpravidla se
zápasy nebo i celá soutěžní kola
obyčejně odkládají. A kdo by ve
Varnsdorfu chodil na fotbal v zimních měsících, řekněme od 18.00
či 19.00 hod.? Neděle odpoledne
je léta zavedený termín. Je také
vhodné připomenout ústupy
z pozic kdysi prvoligových týmů
Benešova, Uherského Hradiště,
Lázní Bohdaneč, Drnovic, Blšan
nebo z nedávna Mostu, Kladna,
Ústí či Znojma. Zdá se, že kritéria
svazu uvádí prvoligové nováčky
na sestupný trend. A hrozí
i sankce při nedodržení termínu
rekonstrukce stadionů do jednoho roku. Úroveň a jejich vybavenost shrnují dokumenty Stadiony

Tradiční rituál domácího týmu před utkáním s Olomoucí
2003 a Stadiony 2012. Možná
by si zasloužily oživení směrem
k menším možnostem klubů
mimo velká města. Současný
náhled z ohlasů bývalých varnsdorfských fotbalistů a mnohých
příznivců lze tedy shrnout takto:
nejvyšší soutěž ano, ale chceme
na ni chodit ve Varnsdorfu. Pokud
ještě platí, že se fotbal hraje pro
lidi, bylo by to nejvítanější řešení.
Současně i odměna těm, kteří
v posledních pěti letech do Kotliny
na duely áčka pravidelně chodili.
Další starost vyvstala po více
či méně očekávaném ohlášení
odchodu strůjce celého úspěchu, trenéra Zdenko Frťaly. Po

čtyřech úspěšných letech se
nelze divit, i tak ale mnohým
slzička ukápla. Trenérů však má
„trh“ dostatek. Otázkou je, jak
kvalitních a ceněným hráčským
přístupem, jako měl Frťala.
Ten nakonec získal s velkým
náskokem cenu pro nejlepšího
trenéra FNL sezony 2014-2015.
Nová anketa, ve které volili
trenéři a kapitáni všech šestnácti účastníků ligy nejlepšího
kouče a fotbalistu přinesla také
vítězství mezi hráči pro pětadvacetiletého záložníka Varnsdorfu
Radima Breiteho. A to už jsou
nějaké pocty pro zdejší fotbal!
ZdS

Basketbalové naděje se neztratily

Družstvo chlapců U13, ročník
2002 a mladší, se zúčastnilo
tradičního turnaje SLUNETA
CUP 2015, což byla „generálka“ na kvalifikaci o ligu a další
sezónu v kategorii U14. Kluci
nejdříve podlehli BA Roudnice
n. L. 54:44 (12:9, 24:20, 37:32).
Dvouměsíční pauza od posledního mistrovského zápasu se
projevila. Vázla souhra, obrana
byla nedůrazná, nedařila se ani
střelba. Poté náš tým porazil BK

Ústí n. L. 31:38 (18:6, 20:10,
26:18), ale duel zahájil v podobném duchu jako celý zápas
s Roudnicí. Až ve druhém
poločase hráči zlepšili obranu,
z rychlých protiútoků začali
postupně náskok domácích
snižovat, ale k obratu došlo až
v závěru posledních čtvrtiny. Posledním soupeřem byl BK Děčín,
kterého naše U13 porazila 18:31
(5:8, 7:14, 15:25). I přes výhru
byl k vidění slabý výkon ovlivně-

ný především velkým množstvím
zmařených střeleckých pokusů.
Po vzájemných utkáních soupeřů nakonec vykrystalizovalo
konečné pořadí: 1. Roudnice,
2. Varnsdorf, 3. Ústí, 4. Děčín.
V součtu bodů z odehraných
střetnutí (celkem 113) se nejvíce
prosadili tito hráči TJ Slovan: Josef Nechanický 31, Tomáš Petrla
22, Antonín Jarábek 18, Tomáš
Effler 16 a Pavel Kozák 12
bodů.
TJ Slovan - basket
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provoz sportovišť
správa bytů pro SVJ
prodej nemovitých věcí
prohlášení vlastníka budovy
zprostředkování ocenění (tržní/administra�vní)

rekonstrukce bytů a bytových jader
pronájem nebytových prostor
údržba bytového fondu
vedení účetnictví
ubytování
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