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Varnsdorf koupí od Správy železnic budovu „starého“
nádraží včetně pozemků, zaplatí za ni 3 miliony korun
Varnsdorf
Správa železnic,
co by vlastník budovy „starého“
nádraží v ulici Boženy Němcové,
nabídla městu odkup jak budovy, tak okolních pozemků.
V současné době je objekt veden jako bytový dům, ve kterém
doposud bydleli nájemníci. Budova má také pár let novou střechu,
ovšem současný technický stav
není ideální. Pro budoucí užívání
je tak nutná nákladná rekonstrukce.
„Správa železnic nám budovu
včetně pozemků nabízí za částku
3 miliony korun. Komise správy
majetku a výstavby a rada města
nabídku zvažovali, nakonec zvítězil názor, že je pro město lepší tento objekt vlastnit s tím, že
osud budovy bude v rukou města.
Město ho může zrekonstruovat a
nabídnout další byty k pronájmu.
Zároveň koupí chceme zabránit
např. obchodu s chudobou,“ okomentovala situaci místostarostka
města Ladislava Křížová.
O koupi nakonec rozhodovalo
městské zastupitelstvo na svém
březnovém zasedání. To se jednohlasně shodlo, že budovu Varnsdorf koupí.
Budova má pro město také his-

O koupi budovy „starého“ nádraží rozhodlo zastupitelstvo na březnovém zasedání; foto Tomáš Secký

torickou hodnotu.
V roce 1873 dobudovala a otevřela společnost Jiholužické dráhy železniční spojení z již existující
trati v Žitavě do Seifhennersdorfu
vedoucí přes Varnsdorf. Protože starší hlavní stanice s názvem
Warnsdorf Nordbahn patřila České severní dráze, postavila si Jiholužická dráha zhruba dva kilometry od hlavní stanice svoji vlastní
budovu nádraží s názvem Warns-

dorf Lausitzer Bahnhof, později
Altwarnsdorfer Bahnhof.
Nádraží bylo otevřeno v září
roku 1876, kdy do Warnsdorfu
přijel saský osobní vlak s hosty. Na
základě smlouvy zde jezdily saské
vlaky bez celních formalit s tím, že
se na nádraží nesmělo nastupovat
nebo vystupovat. Na trať byly vypravovány převážně nákladní vlaky
s uhlím, případně vlaky smíšené.
Po roce 1918 přebraly správu

místních tratí Československé státní dráhy. Úseky k německým hranicím přešly pod správu ČSD až po
druhé světové válce.
Pravděpodobně díky špatnému
překladu došlo po druhé světové
válce ke zkomolení prvorepublikového názvu Nádraží Starý Varnsdorf, a došlo k zažití nového pomístnímu názvu – Varnsdorf Staré
nádraží neboli „Starák“.
Tomáš Secký, Jiří Sucharda
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Tragédie: Varnsdorfští hasiči zasahovali u požáru chaty
v Rumburku, v objektu nalezli osobu bez známek života
Rumburk
Profesionální hasiči ze stanice Varnsdorf a dobrovolní hasiči obcí Rumburk a Jiříkov likvidovali v úterý 5. dubna
večer požár chaty v Rumburku.
Hasební zásah byl proveden
vodními proudy a v dýchací technice. Jedna osoba nadýchaná kouřem byla předána k ošetření Zdravotnické záchranné službě. Pro
vstup do objektu hasiči z výškové
techniky rozřezali část střechy.
Hasiči dostali oheň pod kontrolu
za necelou hodinu. Uvnitř objektu
byla nalezena jedna pohřešovaná
osoba bez známek života. Případem se nyní zabývá policie.
Studánka byla bez proudu
Zatímco kolegové ze záchranky
poprosili hasiče o pomoc s transportem pacienta, ze Studánky
bylo zároveň hlášeno, že na elektrické vedení spadl strom a začal
hořet. Operační důstojník tedy
rychle přeorganizoval cisterny,
a zatímco na Studánku vyjela
profesionální jednotka, povolána byla i jednotka dobrovolná.
Terrno bylo posláno pomoci na
Studánku, další skupina hasičů
s Unimogem a Dustrem vyjela do
Poštovní ulice ke zdravotníkům.
Když profesionální hasiči dojeli
k hořícímu stromu na Studánku,
zjistili, že spadl přes hlavní elektrické vedení a hoří nejen on, ale
i porost o několik set metrů dále
směrem nahoru. Proto na místo

Na hasiče čekal šok, po uhašení požáru nalezli uvnitř objektu lidské tělo bez známek života; foto miw.cz

byly vyžádány další cisterny s hasiči, hadicemi a hlavně vodou, vyjel Rumburk a Horní Podluží.
Hasiči rychle zahájili hasební zásah a po ujištění, že napětí už do
elektrických drátů nejde, začali
hasit naplno. Nejprve lokalizovali hořící strom, následně zdolali
horizont a zabránili rozšíření plamenů směrem dál k motokrosové trati. Pokračovalo dohašování
a prolévání vodou tak, aby hasiči na místo nemuseli jet znovu.
Zbytek prekérní situace s elektřinou na Studánku řešili pracovníci
ČEZu. Aby toho nebylo málo, dob-

rovolná jednotka cestou „domů“
ještě vyjížděla za nemocnici, kde
vítr nebezpečně rozfoukával neuhašené ohniště.
Požár komínu
Do Novoměstské ulice ve
Varnsdorfu vyjížděli profesionální
i dobrovolní hasiči. Nahlášeno
bylo, že hoří komín a zakouřené
jsou i prostory domu. Hasiči v dýchací technice s termokamerou
nejprve prozkoumávali vnitřní
prostory, dostali se až na zakouřenou půdu ke komínu.
Následně byl přistaven automobilový žebřík, z něhož jedna

skupina hasičů komín čistila a druhá skupina dole vybírala otvorem
všechno spadané. Díky rychlému
zpozorování a nahlášení nedošlo
k větším škodám, stav komínu si
bude muset vyřešit majitel.
Auto skončilo na boku
Profesionální jednotka zasahovala u dopravní nehody. Na křižovatce ulic Bjarnata Krawce a Seifertova, v podstatě jen na vedlejší
křižovatce než minule, skončilo
po střetu dvou vozidel jedno na
boku. Hasiči provedli protipožární opatření a zasypali menší únik
provozních kapalin. Hasiči Varnsdorf

Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
1.3.2022 v 7:36 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf bylo telefonicky oznámeno občankou města, že v křižovatce ulic Západní a Husova došlo
k dopravní nehodě dvou osobních vozidel bez zranění. Hlídka
městské policie ihned vyjela do
udané lokality, kde byl zjištěn
čelní střet dvou vozidel. Strážníci
usměrňovali dopravu do příjezdu přivolaných policistů, kteří
si celou záležitost převzali
k dalšímu šetření. Pozemní komunikace byla poté zprůjezdněna
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a strážníci místo opustili.
2.3.2022 v 10:30 hod.
Dozorčí směny přijal žádost ostrahy marketu skrze příjezd hlídky
do jejich prodejny, kde mají zadrženého zákazníka podezřelého
z krádeže, který navíc fyzicky napadá ochranku. Na místo byla
ihned vyslána hlídka městské policie, která zajistila muže podezřelého z krádeže. Strážníci provedli
kontrolu totožnosti, dále byla provedena lustrace osoby v centrální
evidenci přestupků. Muž byl poté
převezen a předveden na služeb-

nu Obvodního oddělení Policie ČR
k dalším úkonům.
3.3.2022 v 17:20 hod.
Na základě žádosti dozorčí směny Obvodního oddělení Policie ČR
byla vyslána hlídka městské policie do marketu Lidl, kde se dle
sdělení měla pohybovat zmatená
žena. Strážníci před marketem
ženu nalezli a po vzájemné komplikované domluvě byla převezena do místa bydliště, kde byla
předána příbuzným.
4.3.2022 ve 13:18 hod.
Hlídka městské policie vyjížděla

do městské knihovny, kde se měl
pohybovat muž zřejmě ruské národnosti, který si chtěl půjčit knihy
na údajně neplatný průkaz. Strážníci ve spolupráci s knihovnicí zjistili muže ruské národnosti, který
se prokazoval českým průkazem
totožnosti a strážníkům sdělil, že
ho nalezl. Muž byl předveden na
služebnu Obvodního oddělení
Policie ČR k prokázání totožnosti
včetně podezření na přestupek na
úseku občanských průkazů.
Martin Špička,
velitel městské policie
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Informace z varnsdorfské radnice: 13. a 14. týden
13. týden na radnici
Pondělí začalo jako obvykle videokonferencí s hejtmanem a oddělením krizového řízení, dále starosta města Roland Solloch jednal
s novým vedoucím Odboru sociálních věcí Miroslavem Valčíkem
a preventistou kriminality Václavem Lacinou o možnosti zavedení
služby senior taxi ve městě. Odpoledne bylo vyhrazeno zastupitelům v rámci pravidelné přípravy

zdroje tepla pro město. Tyto dva
týdny byly také ve znamení představování dílčích, či celkových
výsledků projektů, které město
v nejbližší době čekají. Jako první
byly ﬁrmou N2D představeny další
varianty možného vzhledu náměstí. Jelikož náměstí je nejdůležitější
součástí každého města, strhla se
k jeho návrhu poměrně značná
diskuze, a tak projektanty čeká
ještě mnoho úprav a návrhů.

V pátek 1. dubna se slavnostně otevřel sběrný dvůr; foto Tomáš Secký

na zastupitelstvo. V úterý navštívil
místostarosta Jiří Sucharda ČVÚT
pracoviště fakulty dopravní v Děčíně, kde jednal o zadání nového
generálního plánu (studie) dopravy ve Varnsdorfu. Odpoledne proběhlo na Lidové zahradě dlouho
očekávané veřejné projednávání
nového Územního plánu města,
který se připravoval téměř 10 let,
a který po schválení umožní řadě
občanů výstavbu či jiné využití pozemků.
Středeční dopoledne zahájil
starosta jednáním se zástupci
SVS, zatímco místostarosta jednal
o dalších možnostech vlastního

V odpoledních hodinách se otevřenými dveřmi prezentovaly
hned tři školy. ZŠ Náměstí, do
Dolního Podluží vyrazil starosta
města, školu Edisonova zastupovala místostarostka Ladislava Křížová, která se druhý den
ráno zúčastnila jednání s MAS
Český sever, kde se probíraly
dotační možnosti na další programové období. Dopoledne se
vedení města zúčastnilo další
videokonference s hejtmanem
a dále zasedání rady města, odpoledne pak proběhlo zastupitelstvo
města.
V pátek dopoledne se staros-

ta města sešel s místními dobrovolníky, kteří zajišťují pobyty
ukrajinských uprchlíků, dále byla
představena ﬁrmou Domy jinak
dokončená studie školy ve Východní ulici a zastupitele čekalo
slavnostní otevření nového sběrného dvora. Zatímco starosta
města se v sobotu zúčastnil jízdy
starostů do Bad Schandau, oba
místostarostové přijali pozvání na
oslavy 30. výročí založení městské
ﬁrmy REGIA a.s. na Lidové zahradě.
14. týden na radnici
Čtrnáctý týden byl zahájen plánovaným výjezdem delegace starosty města a pracovnice správy
školství na krajský úřad, kde jednali s radní pro školství o možném
převodu ZUŠ Varnsdorf pod město, jak navrhuje kraj. Odpoledne
se vydal starosta města, na osobní pozvání starostky, do sousedního Seifhennersdorfu, kde jednali
o přeshraniční spolupráci a o problémech s provozováním letního
koupaliště Silberteich. V úterý
se setkal místostarosta města na
nádraží se zástupci Správy železnic a dohodli umístění dvou
informačních tabulí – pochod
smrti a turistická hřebenovka.
Dalším tématem úterního dne
byly dvě videokonference, nejprve na téma senioři a bydlení a následně konference s hejtmanem
o úhradách za ubytování běženců. Večer se konala společná večeře vedení města s klavíristkou
Jitkou Čechovou. Ta si druhý den
kromě zkoušek na koncert našla

i čas na prohlídku města, zakončenou na Hrádku. V rámci jednání
Komise správy majetku a výstavby
byla také představena studie využití rekreačního areálu u rybníku
Mašíňák, kde bylo také domluveno, jakým směrem by se zde
měly uskutečňovat vize a aktivity
města.
Středeční odpoledne si starosta města vyhradil na besedu se
seniory v klubu Pohádka, středeční večer pak strávilo vedení
města na klavírním koncertě Jitky Čechové, který se uskutečnil
v rámci slavnostního uvedení nového koncertního křídla Blüthner
v ZUŠ Varnsdorf, které je jediným klavírem tohoto typu v České republice. Ve čtvrtek se vydal
místostarosta města na jednání
s vedením katedry dopravy na pracovišti ČVÚT v Děčíně, cílem vedení města je zpracování nového
projektu dopravy v našem městě,
zejména s ohledem na nárůst počtu vozidel a nákladní dopravu.
Starosta města dopoledne zahájil
a odpoledne ukončil tradiční soutěž oboru číšníků místní střední
školy.
Poslední pracovní den čtrnáctého týdne byl věnován natáčení
dalšího dílu Varnsdorfského magazínu s regionální RTM Tv, videokonferenci Panel humanitárních
organizací s Ústeckým krajem
a jednání místostarosty s výborem
zastupitelstva pro hospodaření
s odpady. I zde byla hlavním bodem jednání výstavba nového
zdroje tepla pro město.
Vedení města

Představitelé města jednali se zástupci teplárny
Varnsdorf
V pondělí
11. dubna se v teplárně sešli starosta města Roland Solloch, místostarosta města Jiří Sucharda
s předsedou dozorčí rady VELVETA Varnsdorf a.s. Josefem Velíškem, členkou představenstva
a ředitelkou Teplárny Varnsdorf
a.s. Alenou Hlávkovou a členem
dozorčí rady Rolandem Pfeiferem.
Jednání s Josefem Velíškem
iniciovalo vedení města v reakci
na dlouhodobé neshody, které
jsou mezi městem a teplárnou.

Během téměř dvouhodinového
jednání si obě strany vyslechly
argumenty protistrany. V podstatě jediným výsledkem schůzky byla dohoda na společném
postupu v otázce jednání s ERU
(energetický regulační úřad)
ohledně výše částky za pronájem
horkovodu.
Na jednání o nájmu, resp.
o jeho výši, se obě strany „zasekly“ již před několika lety. Stanovení výše pronájmu brání i uzavření
nového dodatku smlouvy, který
by mohl lépe speciﬁkovat práva

a povinnosti obou stran, a tak odstranit další nejasnosti a neshody. O žádné další návrhy města,
jako například možnost odkupu
pozemků po bývalé Burze na
náměstí, prodej areálu teplárny
a další, neprojevil majitel pozemků zájem.
Město Varnsdorf, jako vlastník
potrubních rozvodů a výměníkových stanic, dlouhodobě deklaruje svůj zájem o horkovod
a snaží se pro odběratele tepla
sjednat co nejvýhodnější cenu
tepla. Právě cena tepla a zároveň

snaha o udržení celistvé soustavy
(bez odpojování zákazníků) je tím
hlavním důvodem, proč město
nyní nechává zpracovat projekt
na vlastní tepelný zdroj. „Rádi
bychom požádali vedení samospráv a připojených podniků, aby
nepodléhali mediální kampani
teplárny a vyčkali. V nejbližší době
vás seznámíme s plány města, jak
udržet kvalitu současného vytápění za rozumnou a přijatelnou
cenu,“ dodal místostarosta Jiří Sucharda.
Redakce
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Nemocnice Varnsdorf za rok provozu očkovacího centra
aplikovala přes dvanáct tisíc dávek vakcíny, zájem klesá
Varnsdorf Očkovací centrum
v Nemocnici Varnsdorf zahájilo
činnost 2. února minulého roku.
Od skromných počátků, kdy se
dařilo očkovat 30 lidí týdně, přes
postupný nárůst, když v květnu
2021 bylo aplikováno přes 1 000
prvních dávek vakcíny, k vrcholu
očkování v červnu 2021, kdy za
měsíc bylo podáno 1 851 dávek
až k poklesu zájmu – v září jen
260 dávek.
Opětovný zájem se objevil
v říjnu, kdy se začaly podávat
třetí dávky vakcíny. Vrchol nastal
v lednu letošního roku, kdy bylo
podáno skoro 1 200 třetích dávek
(ale jen 58 prvních). Poté nastal
prudký pokles zájmu v souvislosti
s ukončením kovidových restrikcí
až k absolutnímu minimu v březnu 2022 s pouhými 137 zájemci
o očkování. V současné době
očkovací místo stále funguje, ordinační doba je však omezena
na jeden den v týdnu (čtvrtek od
8 do 10 hodin).
„Celkem jsme za dobu fungování očkovacího centra v Nemocnici Varnsdorf od února 2021 do
konce března 2022 podali přes
12 000 dávek vakcíny Comirnaty (Pﬁzer). Z toho asi 4 600 osob
dostalo základní dvě dávky a přes
2 800 osob třetí posilující dávku.
Nezažili jsme žádnou vážnější reakci, jen asi 3 kolapsy vyvolané
spíše strachem z injekce než samotnou vakcínou,“ shrnuje uplynulý rok Ivan Sucharda, který měl
očkovací centrum na starost.
„Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří umožnili, abychom mohli očkovat bezpečně

Graf ukazující zájem o očkování v Nemocnici Varnsdorf podle jednotlivých měsíců; zdroj Nemocnice Varnsdorf

a se splněním všech podmínek.
Tedy vždy s přítomností lékaře, který se všemi očkovanými před podáním vakcíny mluvil, a s vedením
předepsané dokumentace, kdy
kopie zprávy byla vždy předána
i pro praktického lékaře pacienta.
Vedení nemocnice nám vytvořilo
vhodné podmínky zprvu v přízemí
v nepoužívané ordinaci neurologie, pak s nárůstem výkonů jsme
se přestěhovali do třetího podlaží,
kdy bylo k dispozici více prostoru,“
dodává Sucharda a pokračuje: „Dík
patří především lékařům, kteří se
dobrovolně zapojili do očkování.
Z nemocnice Varnsdorf vypomáhali Adina Nová a Petr Knobloch.
Jako první se nám přihlásila Zdena
Střídová, dětská lékařka z Prahy,
čerstvě v důchodu pobývající na
chalupě na Studánce. Pak se přidali
další, tentokrát místní dětští lékaři

Hana Böhmová, Hana Albrechtová a Kateřina Palacká a Karel
Strachoň z Rumburku. Za zmínku
stojí, že ačkoliv jsme se opakovaně
pokoušeli získat povolení očkovat
děti s tím, že máme zajištěnou
přítomnost dětského lékaře (který ve své zcela izolované ordinaci mohl očkovat bez omezení),
nikdy jsme souhlas nedostali. Na
podzim, kdy začalo očkování třetími dávkami, nám neocenitelně
pomohli další dva lékaři v důchodovém věku Zdeněk Havelka
a Zdeňka Černá“.
Sesterskou práci, tedy přípravu
(včetně dokumentace) a následnou aplikaci vakcíny, po celou
dobu očkování zajišťovaly jen čtyři zdravotní sestry: Eva Galbavá,
Hana Faltová, Markéta Holubová
a Olga Vondrovská. Logistické zajištění měla na starost sociální pra-

covnice nemocnice Ella Vajdová.
Všichni výše uvedení se podíleli
na tom, že Nemocnice Varnsdorf
byla schopna občanům Varnsdorfu a okolních obcí zajistit potřebné očkování v místě bez nutnosti
dojíždění. „V některých okamžicích
byl ze strany žadatelů obrovský
přetlak, hlavně když vláda uvolňovala další a další rizikové skupiny
ve dvoutýdenních intervalech. Registrace v počítačových systémech
byla složitá a mnohým špatně
dostupná, kapacitu očkovacího
pracoviště nebylo také možné navyšovat do nekonečna. Maximální
počet týdně naočkovaných byl až
470 osob,“ řekl závěrem Ivan Sucharda.
Nemocnice Varnsdorf je v případě potřeby stále připravena
v očkování a testování pokračovat.
Nemocnice Varnsdorf

Co vedlo ke změně otevírací doby v novém sběrném dvoře
Varnsdorf
Velkým tématem
u veřejnosti je otevírací doba
u nového sběrného dvora. Jaké
pro to byly důvody?
Původní sběrný dvůr sloužil jak
podnikatelům, tak občanům města. Otvírací doba však byla výhodně nastavená spíše pro podnikatele. Většina občanů si tak musela
brát na odvoz odpadu ve všední
den dovolenou nebo si v sobotu
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přivstat.
Nový dvůr byl z velké části pořízen
z dotačního titulu, a proto slouží výhradně pro občany. Zatímco
u původního společného sběrného dvora stačila jedna obsluha,
v novém odděleném areálu musí
být v průběhu otvíracích hodin
přítomna další vyčleněná obsluha.
„Pokud bychom chtěli zachovat
otevírací dobu v původním roz-

sahu, zvýšily by se náklady města
na odpadové hospodářství ročně
o více než milion korun,“ přibližuje
místostarosta Jiří Sucharda.
„Abychom vyšli občanům maximálně vstříc a zároveň udrželi náklady na provoz pod půl milionem
korun, přistoupili jsme ke změně
otvíracích hodin sběrového dvora. Nové otvírací hodiny jsou posunuty více do odpoledne a jsou

posíleny v sobotu, naopak některé
dny zůstává dvůr zavřený,“ dodává
Sucharda.
Sběrný dvůr má otevřeno v pondělí od 8 do 14 hodin, ve středu a v pátek od 14 do 18 hodin
a v sobotu od 8 do 14 hodin.
V úterý, ve čtvrtek a v neděli je
zavřený. Výstavba areálu vyšla na
43 milionů korun.
Tomáš Secký
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Paneláky v Hrnčířské ulici mají nového majitele,
do lokality chce vrátit klid a slušné nájemníky

Paneláky v Hrnčířské ulici mají nového majitele. Místu chce vrátit klid a slušné nájemníky; foto Tomáš Secký

Varnsdorf
Dva panelové
domy v Hrnčířské ulici mají nového majitele. Problémovou lokalitu, kam se v minulosti sestěhovávali sociálně nepřizpůsobiví
lidé, chce proměnit na důstojné
bydlení pro slušné nájemníky.
Novým majitelem téměř stovky bytů v Hrnčířské ulici se stala
společnost KTZ Realinvest s.r.o. Ta
má s pronájmy bytů, především
v severních Čechách, zkušenosti.
Zároveň odmítá politiku obchodu s chudobou. Místu chce vrátit
klid a vytvořit důstojné bydlení
pro slušné nájemníky. „Nájemní smlouvy na byty pro pracovní
agentury spojené s předchozím
vlastníkem byly postupně rozvázány. Počet bytů pronajímaných
právnickým osobám se tak snížil ze
čtyřiceti na nulu. V minulém roce

zároveň docházelo k postupné obměně nájemců. I na úkor výnosu
z pronájmů jsme ukončili nájemní
vztahy s nepřizpůsobivými nájemci. Je pro nás podstatné, aby nebylo narušováno společné soužití
v domě a rovněž nebyl rušen klid a
pořádek v okolí domů,“ říká jeden
z jednatelů společnosti David Tenora.
Zvýšit kvalitu bydlení chce společnost i díky průběžným opravám a celkovým rekonstrukcím
jednotlivých bytů. První investice
již spolkly přes dva miliony korun,
opraveno je téměř třicet bytů
a část fasády na jednom z domů.
„Technický stav bytů při převzetí nemovitosti nebyl dobrý. Jde
o nákladný a postupně realizovaný
proces. Veškeré výnosy z nájmů, po
odečtení provozních nákladů, in-

vestujeme zpět do domů,“ dodává
Tenora a pokračuje. „V panelákách
jsou většinou garsoniéry a malometrážní byty. V blízké budoucnosti se zaměříme na spojování bytů
a vytvoření jednotek 2+1 a větších,
abychom stabilizovali obsazenost
nemovitosti. Čeká nás také práce
na zvelebení společných prostor
domů, chceme zlepšit i jejich okolí.“
Že nepůjde o obchod s chudobou dokazuje i výše nájmu. Holý
nájem u starších garsonek začíná
na 2 500 korunách. Kompletní
náklady na bydlení včetně tepla,
energií, vody, internetu a poplatků
se tak mohou dostat i těsně pod
šest tisíc korun za měsíc. „Realizujeme pravidelný úklid společných
prostor a okolí nemovitosti. V provozu už je také kamerový systém
zajišťující větší bezpečnost nájem-

ců. Do paneláků navíc dvakrát týdně dochází správce, samozřejmostí
je stálá přítomnost domovníka. Pro
budoucnost nemovitosti je klíčový
způsob práce s novými nájemci,“
vysvětluje Tenora z KTZ Realinvest
s.r.o.
Zájemci o byt prochází tzv. sítem. To pro společnost zajišťuje
realitní kancelář EU – Grand s.r.o.
„Máme propracovaný systém
výběru nájemců a zjišťujeme si
o nich dostupné informace. Tím
je vyloučen příliv sociálně nepřizpůsobivých lidí do Hrnčířské
ulice. Novým nájemcům nabízíme nájemní smlouvu na dobu
určitou o délce tři měsíce s možností prodloužení, a to v případě,
že nájemce plní sjednané smluvní
podmínky,“ dodává na závěr Tenora.
Tomáš Secký

Na školách proběhly zápisy do prvních tříd, přišlo 172 dětí
Varnsdorf
Ve čtvrtek
7. dubna proběhly v základních
školách ve Varnsdorfu zápisy do
prvních tříd. Do lavic zasedne přibližně 140 prvňáčků.
Děti musely u zápisu prokázat,

že jsou na školní docházku dostatečně připravené, aby zvládly
výuku. Zkušeným pedagogům odpovídaly na nejrůznější otázky, nechyběly ani úkoly týkající se kreslení, barev a skládání různých tvarů.

Na ZŠ Bratislavská přišlo k zápisu
18 dětí, na ZŠ Edisonova 47 dětí,
na ZŠ Náměstí 31 dětí, na ZŠ Východní 45 dětí a na IZŠ Karlova 31
dětí. Celkem tedy přišlo k zápisu
172 dětí, z nichž 32 čeká odklad

povinné školní docházky. Do lavic
by tak v září mělo usednout 140
prvňáčků.
IZŠ Karlova zároveň pořádala zápis do přípravných tříd. K němu se
dostavilo 22 dětí.
Tomáš Secký
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Jan Bříza z TEUKROS Varnsdorf: Lukostřelbě se věnuji sedm let
Varnsdorf
Věděli jste, že
ve Varnsdorfu funguje již necelé dva roky lukostřelecký klub
TEUKROS? Všechny podrobnosti
jsme zjistili od předsedy klubu
Jana Břízy, který se lukostřelbě
věnuje už sedm let.
Zeptali jsme se ho, co na návštěvníky čeká, co spolek nabízí
a také pro koho je lukostřelba
vhodná. Název lukostřeleckého
klubu TEUKROS si vybrali sami
spoluzakladatelé spolku. Toto
jméno nosila postava z řecké mytologie, syn salamínského krále,
který v trojské válce vynikl jako
nejlepší lukostřelec.
Jak dlouho se věnujete lukostřelbě?
Lukostřelbě jsem se začal věnovat před sedmi lety při mém
pracovním působení na Kladně ve
Spolku Evropských Bojových Umění (SEBU), kde mě naučili zacházet
s lukem, bezpečnost lukostřelby
a vše ostatní. Po mém návratu
do Varnsdorfu, někdy kolem roku
2019, mi začala lukostřelba chybět. Na zahradě jsem střílet nemohl kvůli bezpečnosti okolí, a tak
jsem začal hledat vhodnější prostory. Když ale přijde jeden člověk
někam o něco prosit, je to vždy
horší, než když prosí spolek, klub,
nebo jakákoliv organizace.
Kdy vznikla myšlenka založit ve Varnsdorfu lukostřelecký
klub?
Ze začátku mě podporoval
v mém snažení o rozšíření povědomosti lukostřelby i spolek SEBU

Kladno a pod jeho záštitou jsem
vlastně s lukostřelbou zde ve Varnsdorfu začal. Známý mě přivedl na
myšlenku s využitím střelnice Biatlonového Klubu pod Hrádkem. Na
té střelnici jsem si asi před patnácti lety dělal zbrojní průkaz a chodil
tam střílet. Se správcem střelnice
panem Ševců jsem se znal z té
doby, a tak jsem ho navštívil a vysvětlil mu svou situaci. Domluvili
jsme se, že mohu využívat prostory střelnice v době, kdy není využitá dalšími zájemci.
Přes známého mi bylo umožněno představit lukostřelbu pod
TJ Slovan Varnsdorf, a i když další
působení pod touto hlavičkou nevyšlo, pár návštěvníků to zaujalo
a ozvali se mi. Se skalními příznivci jsem se pak rozhodl založit náš
spolek. Oﬁciálně to bylo koncem
září 2020, kdy byl spolek registrován. První představení lukostřelby
však proběhlo o rok dříve pod záštitou SEBU Kladno za pomoci TJ
Slovan Varnsdorf.
Co na zájemce čeká?
Návštěvníci si mohou vyzkoušet
lukostřelbu tradičními luky, tedy
luky bez mířidel a dřevěnými šípy.
Na výběr máme dlouhé luky, reﬂexní luk a hybridní luky. Zájemce
seznámíme s bezpečností na střelnici, co je nutné dodržovat a jak
se musí chovat. Dále pak učíme
základní manipulaci s lukem, dozví
se základní postoj a ukážeme, jak
zasáhnout terč bez míření. Pak dle
konstituce zájemce nabídneme luk
odpovídající pro snadné první stří-

lení. Od šikovnosti se také odvíjí,
na jakou vzdálenost se bude střílet. Začínáme na vzdálenosti deseti metrů pro dospělé, pro malé
děti pak je pět metrů.
Poté si již budete moci vychutnat ten pocit úspěšného lovce
a lukostřelce při zásahu terče.
V průběhu střelby pak opravujeme základní chyby, a hlavně
je brán zřetel na bezpečnost. Při
první návštěvě má zájemce poskytnutý plný servis při přípravě
od natažení tětivy, přes výběr
šípů, umístění terčovnice a další.
Může si vyzkoušet lukostřelbu
každý? Jsou nějaká omezení?
Lukostřelba je vhodná pro
všechny, doporučená dolní hranice je od 7-8 let. Lukostřelbě je
možné věnovat se rekreačně,
nebo je možné ji brát jako způsob
určité meditace. Dále pro akčnější
zájemce jsou možné různé soutěže pořádané jinými spolky nebo
přímo v našem spolku, kde jsou
různé disciplíny zaměřené na pohyblivé terče, letící terče, lovecké
i bojové disciplíny.
Vyzkoušet si lukostřelbu může
každý, ale za dodržení základních
podmínek pro návštěvu střelnice.
To znamená bez užití alkoholu,
drog a jiných omamných látek
před a v průběhu lukostřelby –
stále je to zbraň a na to se nesmí
zapomínat.
Je pro návštěvu nutné být
členem lukostřeleckého spolku?
Musím mít nějaké vybavení?
Není nutné být členem spolku.

Rádi umožníme vyzkoušet si lukostřelbu každému zájemci. Jestli
se v budoucnu rozhodne k nám
přidat, rádi ho v našich řadách
uvítáme, ale není to podmínkou.
Vše potřebné zapůjčíme. Nabízíme nově i využití prostoru střelnice pro zájemce s vlastním vybavením, kteří mají stejný problém,
jaký jsem měl zpočátku já.
Na sebe doporučujeme obléknout těsné oblečení vrchní části
oděvu a hlavně rukávů, aby nedocházelo ke kontaktu oblečení
s tětivou při výstřelu. Obuv je samozřejmě také lepší zvolit ve sportovnějším provedení – lukostřelba
je sport a lodičky na podpatcích
nejsou vhodné.
Na koho se mohou zájemci
obrátit? Je třeba se dopředu objednat?
Ano, zájemce si musí zajistit
volný termín a čas na střelnici.
Všechny informace o kontaktech,
místu střelnice a ceník jsou dohledatelné na našich webových
stránkách www.teukros.cz.
Rád bych doplnil, že nabízíme
tradiční lukostřelbu jako oblíbenou činnost v rámci ﬁremních
akcí, dětských dnech, či slavnostech. Můžeme zajistit předváděcí
akci i mimo střelnici, vše záleží
na individuální domluvě. Samozřejmostí jsou také dárkové poukazy, které u nás můžete svým
blízkým zakoupit a připravit jim
tak nevšední zážitek. Těšíme se na
vás.
Barbora Hájková

VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf pořádala soutěž v masírování
Varnsdorf Ve čtvrtek 7. dubna se v pivovaru Kocour konala
netradiční soutěž středních škol,
kterou pořádala místní VOŠ, SPŠ
a SOŠ Varnsdorf.
Jedná se o soutěž pro žáky
středních škol, které vyučují obor
Sportovní a rekondiční masér.
V masírování se utkalo hned několik týmů středních škol ze všech
koutů naší republiky. V Ústeckém
kraji šlo o ojedinělou akci, která
nemá obdoby, a byla první svého
Varnsdorf hostil soutěž v masírování Masér bez hranic; foto Ivo Šafus
druhu.
Skládala se ze dvou částí. První formou vědomostního kvízu. Sou- školou v Ústeckém kraji, kde se
část byla praktická ve sportovní těž zrealizovala VOŠ, SPŠ a SOŠ obor Sportovní a rekondiční mamasáži, druhá část byla znalostní Varnsdorf, která byla vůbec první sér začal vyučovat. Studenti této
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školy se každoročně umisťují na
stupních vítězů a nezklamali ani
tentokrát. Tým VOŠ, SPŠ a SOŠ
Varnsdorf obsadil první místo
v kategorii „Vědomostní kvíz“.
V kategorii „Sportovní masáž“
bral prvenství tým z Mostu. Velká
gratulace patří také několika soutěžícím z Brna, kteří se i přes svůj
handicap nevidomosti, zhostili
úkolů na výbornou. Výkony soutěžících hodnotila porota složená
z odborníků. Všichni účastníci si
akci užili a odnesli si drobné ceny,
které věnovali sponzoři akce.
Marie Kucerová,
VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf
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Žáci ZŠ Náměstí se zapojili do akce Ukliďme Česko
PÍŠETE NÁM
Varnsdorf
Ani déšť nás neodradil 6. dubna 2022 od realizace úklidu některých částí našeho
města.
Na akci jsme se vyzbrojili nejen
ochrannými pomůckami (rukavicemi), ale i dalšími pomocníky
– magnety, napichováky, prodlouženými chapadly. Ze školy jsme
vyrazili do parku v ulici Legií. Nestačili jsme se divit, kolik odpadků, zbytků jízdních kol, různých
sklenic a nedopalků cigaret poho-

„Kurťák“ – odpadkový ráj. Během
několika chvil jsme naplnili další pytle. Zabráni do práce jsme
si ani nevšimli, že přestalo pršet
a chvílemi svítilo i sluníčko. Dopoledne uteklo a my vyrazili zpět ke
škole – poslední zastávka – zimní
stadion. I zde bylo zapotřebí několika pytlů.
Ze školy jsme odcházeli s pocitem opravdu dobře vykonané
práce a s radostí, že jsme alespoň
U „Kurťáku“ bylo potřeba několik pytlů; foto ZŠ Náměstí
trochu přispěli ke zkrášlení a zvezených po zemi jsme tam našli.
ných pytlů vším možným jsme lebení našeho města.
žáci 5. A, ZŠ Náměstí
Po naplnění několika ohrom- se přesunuli na kopec zvaný

Varnsdorf poslal na pomoc uprchlíkům čtvrt milionu
Varnsdorf Celkem čtvrt milionu korun poslalo město na
pomoc válečným uprchlíkům
z Ukrajiny. Rozhodli o tom zastupitelé na březnovém zasedání.

Celkem 150 tisíc korun poukázalo zastupitelstvo místní Apoštolské církvi. Peníze jsou určeny
na pomoc uprchlíkům před ruskou agresí, jež jsou ubytovaní

přímo ve Varnsdorfu a o které
se církev a dobrovolníci starají.
Finance poslouží pro zajištění základních životních potřeb.
Dalších 100 tisíc korun pak

zastupitelé odsouhlasili pro nadační fond Nehemia, který organizuje humanitární sbírku pro
Ukrajinu.
Tomáš Secký

Ukrajinci mají o jazykové kurzy zájem, hlavně dospělí
Varnsdorf
Město ve spolupráci se školami začalo od dubna
nabízet jazykové kurzy češtiny
pro uprchlíky z Ukrajiny. Zájem
je především mezi dospělými.
Kurzy jsou rozděleny do tří kategorií. Pro žáky prvního stupně,
druhého stupně a dospělé. Po
zveřejnění nabídky byl největší

zájem mezi dospělými. Těch na
první kurz přišlo rovnou 35, podruhé 25. Slabší účast byla u dětí
prvního stupně. Na první termín
dorazili pouze 4 zájemci, podruhé
jich však dorazilo 10. Téměř nulový zájem je ale mezi dětmi druhého stupně. Během dvou kurzů
dorazil pouze jeden zájemce.

Nabídka kurzů
Pro žáky I. stupně ZŠ každé úterý od 15.00 - 17.00 hodin v budově ZŠ Bratislavská 994, Varnsdorf.
Kurz zajišťuje ZŠ a MŠ Bratislavská, Mgr. Bc. Petr Šmíd, tel.: 770
102 595. Pro žáky II. stupně ZŠ každé úterý od 15.00 - 16.00 hodin
v budově ZŠ Východní 1602, Varns-

dorf. Kurz zajišťuje ZŠ Východní,
Mgr. Helena Šmídová, tel.: 737
205 470. Pro dospělé každou
středu od 15.00 - 16.00 hodin
v budově Městské knihovny
Varnsdorf, Otáhalova 1260, Varnsdorf. Kurz zajišťuje ZŠ Edisonova,
Mgr. Bc. Ladislava Křížová, tel.:
412 371 740.
Tomáš Secký

ZUŠ Varnsdorf se pyšní jedinečným křídlem značky Blüthner
Varnsdorf Koncertní sál základní umělecké školy nově
zdobí jedinečné piano od světoznámé ﬁrmy Blüthner. U příležitosti jeho představení proběhl
slavnostní koncert mezinárodně
uznávané klavíristky Jitky Čechové.
Jde o piano od světoznámé ﬁrmy Blüthner, tedy o nástroj nejvyšší kvalitativní třídy, v provedení vysoký černý lesk. Zvláštností
křídel Blüthner je tzv. alikvótní v diskantu. Všechna ostatní piana
systém, kdy je přidaná 4. souzně- mají v chóru struny jen tři. Důvojící struna v chóru pro každý tón dem je dosažení větší zpěvnosti

a znění vysokých tónů, které bývají často u pian krátké. Blüthnerův
zvuk je skutečně zcela svébytný,
na první poslech rozpoznatelný a
bývá označován jako „zlatý tón“.
Varnsdorfská umělecká škola
křídlo pořídila díky příspěvku od
svého zřizovatele – Ústeckého kraje, který doplnila vlastními zdroji. „Velké poděkování za pomoc
patří Petru Šmídovi, bývalému
radnímu kraje pro školství, který
nám pomohl získat příspěvek od
kraje. Jsme moc rádi, že takový
klavír tady máme,“ řekla Jarmila

Šenová, ředitelka ZUŠ Varnsdorf.
Žádná jiná škola a ani instituce
v republice dosud nevlastní nové
křídlo od ﬁrmy Blüthner.
U příležitosti představení klavíru proběhl slavnostní koncert
mezinárodně uznávané klavíristky
Jitky Čechové. Ta je v hudebním
světě známa nejen jako vynikající
sólistka, ale také jako členka proslulého Smetanova tria. Důkazem
byl beznadějně vyprodaný koncertní sál varnsdorfské umělecké
školy.
Redakce
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Společnost,
inzerce
Zprávy
Společnost
VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 26. dubna uplynou 2 roky od úmrtí
Izoldy Jáchymstálové.
S
bolestí
v srdci vzpomíná
přítel Jan Vaněk,
vnučky Irenka s rodinou, Lucka s rodinou a ostatní příbuzní a známí. Nikdy nami a příbuzní.
na Tebe nezapomeneme.
Navždy utichlo srdce,
zůstal jen smutek a žal,
ve vzpomínkách však
milý člověk bude žít dál.

míná rodina.

Dne 28. dubna uplyne 5 let, kdy nás
opustil
manžel,
otec a dědeček pan
Vladimír Vakulenko. S láskou vzpo-

Dne 16. dubna oslavila paní Božena
Hovorková
86.
narozeniny. Pevné
zdraví a hodně radosti do dalších let
přejí dcery s rodi-

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou chceme poděkovat neznámému občanovi, který se dne
31. 3. 2022 kolem 14.45 hod. na lince 403 směr Varnsdorf zastal našeho
vnuka, který byl fyzicky napaden spolužáky. Oceňujeme odvahu, kdy neváhal zasáhnout. Nebuďme lhostejní před jakoukoli agresí a fyzickým
násilím. Je to pro dobro nás všech.
Manželé Sochorovi

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
Stálou vzpomínku na naše rodiče Ingrid a Josefa Jančekovi věnují děti
Josef, Jan a Dagmar. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Dne 22. dubna to
bude již 5 let, co
nás navždy opustil
pan Bedřich Hovorka. Stále vzpomínají manželka Božena
a dcery s rodinami.
Dne 27. dubna to
bude už dlouhých
smutných 18 let, co
navždy od nás odešel můj syn Pavel
Šulc. Pavlíku, kdo
Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene! Já v srdci stále jizvu
mám, denně na Tebe vzpomínám. Nešťastná máma.

ZUBNÍ POHOTOVOST
23.-24.4.2022
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
412 539 298
30.4.-1.5.2022
MUDr. Plyushchakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I
Tel. 732 329 007
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích:
08:00 - 10:00 hod.
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28.04. a 05.05.2022 od 9.00 hod.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983,
e-mail: josef.knourek@post.cz.
Opravy vodo, elektro, práce
se dřevem, montáž a opravy nábytku, drobné zednické
práce, ořez stromů a keřů.
Hudba Berger. Hraji svatby,
narozeniny. Cena dohodou.
Tel: 778 035 858

Rybniště má od roku 2020
zrekonstruovaný kulturní dům,
taneční sál a spolkové klubovny. Vše lze krátkodobě pronajímat k soukromým účelům.
Letos byly dokončeny úpravy
restaurace a obec hledá nájemce prostor.

Více info na webu
wwww.obecrybniste.cz
nebo Facebooku obce.

Mateřská škola Zahrádka děkuje
PÍŠETE NÁM
Varnsdorf
V měsíci březnu
jsme s našimi předškoláky měli
možnost navštívit v základních
školách první třídy a přípravnou
třídu. Jde o dlouholetou spolupráci, při které se budoucí prvňáci
z naší školky seznámí před zápisem do první třídy s prostředím
školy. Možná právě té, do které
šly k zápisu.
Děti měly při návštěvách škol
možnost zasednout k prvňáčkovi do lavice, zapojit se do ukázkové hodiny, vyprávět si s paní
učitelkou, pozorovat a vyzkoušet
si své dovednosti u tabule. Rády
bychom touto cestou poděkovaly vedením škol a učitelům.
Vaše práce, připravenost, nápady

a nadšení jsou obdivuhodné. Pokaždé jsme s dětmi z návštěvy
školy odcházely plni dojmů, nabiti novými zkušenostmi a děti
měly doma jistě o čem vyprávět.
A až z nich budou prvňáci, školáci, budou jistě tak šikovní jako
ti, kteří nás ve svých třídách přivítali. Přejeme učitelům i žákům
krásné dny.
Jana Čiháková

MŠ Zahrádka zve v dubnu
na den otevřených dveří
Varnsdorf
Mateřská škola
v Pražské ulici, známá pod názvem Záhradka, zve na den otevřených dveří.
Ten se koná ve čtvrtek 28. dubna od 10.00 do 14.00 hodin v pro-

storách školky (Pražská 2812,
Varnsdorf). Zájemci si budou
moci prohlédnout jednotlivé třídy, zahradu a ochutnat zdravé
dobroty připravené dětmi.
Redakce

Kruh přátel muzea Varnsdorf
Úterý 26. dubna v 18.00 hod.
v Městském divadle Varnsdorf
NAD DOBOVÝMI FOTOGRAFIEMI VARNSDORFU (VIII) - Továrny, 2. část
Besedou s promítáním fotograﬁí
provede Mgr. Josef Rybánský.

Automobilový zájezd do Míšně byl přeložen na 21. květen. 1
Zájemce o účast a podrobnější
informace prosíme o registraci
v muzeu na čísle 737 603 352
nebo na e-mailu kpmvvdf@
gmail.com.

cena za kus 86,-

Inzerce

PŘEZUTÍ - VYVÁŽENÍ - NOVĚ MYTÍ KOL
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Tour de Feminin v ohrožení! Rozhodne se na konci dubna
Varnsdorf
Jan Novota
v krátkém rozhovoru přibližuje plány a změny v Teamu CykloTrener Varnsdorf. Hlavně
se ale dotýká dalšího ročníku
závodu Tour de Feminin, který
poprvé vedl s dalšími kolegy
v roce 2021.
Team CykloTrener má za sebou
dlouhé soustředění v Andalusii.
„Byli jsme tam tři a půl týdne po
dvou skupinách. Takže první tam
byla deset dní a ta druhá dalších
deset dní. Nevyšlo nám ale počasí, bylo to stejné, jako před čtyřmi
lety. Vždy tam je krásně, jen tyhle

roky to nevyšlo. Všechno jsme
odjezdili, ale chyběl ten příjemný
pocit z tepla a sluníčka,“ kroutil
hlavou Jan Novota.
V týmu se zrodily zajímavé změny. „Hodně jsme posílili. Přibral
jsem šest elitních závodníků do
všech oborů. Hlavně do triatlonu
a horských kol. Tak trochu upouštíme od silnice, více se budeme
soustředit na horská kola. Sezóna
nám právě začíná, máme za sebou závod v Ústí nad Labem. Kromě regionálních závodů to budou
české poháry nebo mistrovství republiky. Sám chystám na podzim

s kolegou jednu velkou věc. Bude
to překvapení a je to zatím tajné,“
usmál se.
Starosti mu ale dělá jiná věc.
V létě by se měl odjet další ročník tradičního mezinárodního
cyklistického závodu žen Tour de
Feminin, který se jezdí po celém
výběžku. „Teď ještě nevíme, zda
se letos pojede. Problémem jsou
ﬁnance. Operujeme se stejným
rozpočtem, ale prostě potřebujeme více peněz. Je to logické,
důvodem je zdražování. Potřebujeme o třetinu vyšší rozpočet.
Už minulý rok jsme dávali ze své-

ho sto tisíc. Teď čekáme na rozhodnutí Ústeckého kraje, na konci
dubna to musíme rozseknout. Já
jsem trochu pesimista, ale je to
zatím padesát na padesát,“ prozradil.
Kolik peněz je tedy potřeba na
Tour de Feminin sehnat? „Minulý rok to bylo 1,4 milionu, teď je
potřeba sehnat dva miliony. Kraj
jsme požádali o 600 tisíc. Samozřejmě poptáváme partnery, zjišťujeme ceny všech položek. Do
konce dubna ale musíme rozhodnout,“ dodal Novota.
Redakce

Mladí hokejisté ovládli domácí turnaj, z Turnova s bronzem
Varnsdorf
Druhý dubnový
víkend byl pro hráče a hráčku
II. třídy HC Varnsdorf ve znamení turnajů. V sobotu 9. dubna pořádal tamní klub turnaj
O pohár starosty města Varnsdorf. Šest týmů ročníku 2004 a
mladší bojovalo o konečné pořa-

dí do posledního utkání.
Domácí Varnsdorf nakonec
ukázal velkou bojovnost. Dvakrát
vyhrál, dvakrát remizoval a jednou prohrál. Tahle bilance stačila na celkové prvenství. Druhý
byl Smíchov, třetí Mělník, čtvrtá Roudnice, pátý Děčín a šesté

Louny, které byly nejmladším týmem celého turnaje. Individuální ceny byly určovány trenéry
týmů po jednotlivých zápasech.
V celkovém součtu hlasů
byl nejlepším hráčem turnaje
zvolen domácí Jan Levý, nejlepším brankářem domácí Dominik

Němec.
V neděli 10. dubna vyjel
varndorfský tým na turnaj do
Turnova, který byl kombinací
hokeje a fotbalu. Varnsdorfské
naděje domů přivezly bronzové
medaile.
Stáňa Vaňková, HC Varnsdorf

V šipkovém turnaji U Šimků byl nejlepší Michal Stárek
Varnsdorf
V restauraci
U Šimků se konal v průběhu měsíců únor a březen turnaj v šipkách jednotlivců. Klání se zúčastnilo 21 hráčů, z toho 19 mužů
a 2 ženy.
Hrálo se systémem 701 DO na
dvě kola každý s každým. Suverénním vítězem se stal Michal

„Párek“ Stárek, stříbro bral Jan
Brož, bronz Jan Bárta. Při stejném počtu bodů rozhodovaly
o druhém a třetím místě sety. Příjemným překvapením bylo čtvrté
místo Terezy Křížkové. Boje byly
mnohokrát velmi vyrovnané. Vyhodnocení turnaje a závěrečný
ceremoniál proběhl 2. dubna

v herně, kde bylo připraveno občerstvení a předání cen vítězům
a dalším účastníkům turnaje dle
kategorií.
Zápolení mělo nejenom sportovní, ale i společensko-kulturní
část. „Minutou ticha jsme uctili oběti války na Ukrajině. Další pokračování turnaje bude na

podzim, kdy odstartujeme další ročník. Turnaj má svá pevná
pravidla, není otevřený pro široké okolí,“ dodali organizátoři.
Ředitel turnaje Jan Brož ukončil
setkání šipkařů v odpoledních
hodinách s pozdravem „Světu
mír“.
Milan Hindrák

Dospělová: Triatlon čekají změny, chceme zapojit celou rodinu
Varnsdorf Na začátku června
si všichni milovníci závodění přijdou na své. Budou se totiž konat
dvě populární akce. TOS triatlon
Varnsdorf (17. ročník) je na programu 4. června, o den později se
bude konat Štěkatlon (7. ročník).
Obě akce má pod palcem Lucie
Dospělová. „Oba závody jsou vlastně stejné. Liší se pouze vzdáleností
jednotlivých disciplín – plavání,
kolo, běh. U Štěkatlonu závodník
navíc vše absolvuje se svým psem,“
připomněla.

Letošní ročník si přichystal několik změn. Pojďme na ně. „Především tedy TOS triatlon, kde jsme
k hobby závodníkům zařadili kategorii 60 a zkušenější. Dále jsme
rozšířili kategorii v běžeckém závodě dětí, kde si mohou zaběhnout
vzdálenost 1 340 metrů. Další novinkou je ﬁremní štafeta, kde mohou závodníci reprezentovat svou
ﬁrmu, společnost nebo školu. Poslední novinkou je závod kočárků.
Co se v mládí naučíš, ve stáří jako
když najdeš. Cílem je zapojit celou

rodinu. Většinu závodníky doprovází rodinní příslušníci. Po skončení
závodu nám k poslechu a tanci zahraje DJ Roura,“ prozradila Dospělová opravdu hodně novinek.
Zájemci o oba závody se mohou přihlašovat už teď. „Startovní
listina není omezena. Ideální by
bylo, aby se závodníci přihlásili
předem a já jim mohla zařídit vše
potřebné. Navíc nám to pomůže
k rychlejšímu odbavení závodníků v den prezentace,“ vyzvala všechny případné zájemce.

Ti se mohou přihlásit na stránkách
www.stekatlon.cz v sekci triatlony.
Termíny závodů se kvapem blíží,
přípravy jsou tak v plném proudu.
„Teď je to spíš práce s počítačem
a telefonování. Ta náročnější část,
kdy se začnou zavážet a pořizovat
věci, teprve přijde. To hlavní si zařizuji sama. Jinak mám po ruce
opravdu úžasný tým, který mě
podporuje na dálku, ale podá také
pomocnou ruku,“ chválí všechny
pomocníky.
Redakce
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Černou sérii porážek zastavili fotbalisté výhrou v derby
Varnsdorf
Po skvělém jarním vstupu do druhé ligy se fotbalisté Varnsdorfu zasekli. V prvních dvou kolech vyhráli shodně
3:0, jenže další tři zápasy ztratili.
Navíc nedali ani branku.
Menší krizi zastavili v domácím
derby proti Ústí nad Labem. Hádáte správně, opět výhrou 3:0.
Hodně špatný výkon předvedl Varnsdorf v Drnovicích, kde
zaslouženě podlehl nováčkovi
z Vyškova 0:2. „Celkové hodnocení
je jednoduché. Domácí byli do zápasu lépe nastaveni. My jsme od
první minuty nebyli ve hře. Chtěli jsme hrát nějakým způsobem,
který tady hrát nešel, ale hlavně
jsme si naběhli vlastními chybami. Domácí vyhráli zaslouženě,
a také proto, že se těžkému terénu
přizpůsobili líp. Nedokázali jsme
se prosadit kombinační hrou a ve
vzduchu nám to domácí zavřeli,“
přiznal sportovně Pavel Drsek,
kouč Varnsdorfu.
V nabitém dubnovém programu Varnsdorf cestoval do Vlašimi, která bojuje o medailové

Bojan Dordič (vlevo) si proti Ústí nad Labem připsal dvě trefy; foto Tomáš Secký

pozice. Už to vypadalo, že si tým
z Kotliny odveze bod, v nastaveném čase ale bezbrankový stav
rozsekl domácí Broukal. „Od
první minuty bylo tempo zápasu vysoké se spoustou osobních
soubojů. Postupně jsme si vytvořili slibné šance ke vstřelení
branky, ale nutno dodat, že
soupeř měl také příležitosti,
ze kterých mohl vstřelit branku. Hrál se vyrovnaný zápas.
Nastolené tempo pokračovalo
i ve druhé půli, kdy jsme bohužel
znovu nevyužili slibné příležitosti,

a naopak jsme smolně inkasovali
v posledních minutách utkání. Byl
to remízový zápas, šance byly na
obou stranách, takže pochopitelně odjíždíme zklamaní,“ ohodnotil vše Dominik Žák, varnsdorfský
záložník.
Střelecká mizérie pokračovala
i v domácí dohrávce proti Brnu.
Zbrojovka vyhrála 2:0. Obě branky vstřelila v prvních deseti minutách. Porážka byla pro Varnsdorf ještě milosrdná. „Bohužel jsme od první šance soupeře
působili na hřišti podělaným do-

jmem. Po půl hodině to mohlo být
klidně 0:5, podržel nás brankář
Richter. Náš výkon byl naprosto
příšerný, v poločase si hráči museli převléknout trenky,“ zlobil se
Pavel Drsek.
Výsledkový sešup Varnsdorf rázně zastavil v derby proti Ústí nad
Labem. Hrdinou byl Bojan Dordič,
který obstaral první dvě branky.
V nastavení pak výsledek kosmeticky upravil Ondráček. „Ani jeden
tým nebyl v lehké situaci. První
poločas byl nervózní, rozháraný,
nemohli jsme se do obrany Ústí
pořádně dostat. Po změně stran
jsme byli čím dál tím víc lepší na
míči. Bojan to tam pak prokopl.
Od první branky jsme byli pány
na hřišti a zbytek zápasu zvládli.
Byli tam i další šance, za tři body
jsem moc rád,“ usmál se Pavel Drsek.
Ve středu 13. dubna hrál Varnsdorf v dalekém Třinci (1:1).
V dalším domácím zápase pak
v neděli 17. dubna přivítal Chrudim (1:2).
Redakce

Boj o bronz? Basketbalisté v prvním duelu proti Mostu vyhořeli
Varnsdorf Basketbalisté bojují v Severočeské lize s Mostem
o konečné třetí místo. V sérii,
která se hraje na dva zápasy a na
součet skóre, začínali doma. Bohužel, utkání skončilo ostudnou
porážkou 48:71.
„První zápas o třetí místo
v Severočeské lize jsme nezvládli
úplně dle představ. Tým z Mostu
přijel s jasným plánem – vnutit
nám svou pomalou hru, což se

mu povedlo. Navíc praktikoval
zónovou obranou a ucpal podkošový prostor. Do toho naše
střelba byla vyloženě mizerná.
Treﬁli jsme dvě trojky z 36 pokusů, celkově to bylo 19 úspěšných střel z 83 pokusů. Opravdu mizérie. Pokud se proti
zónové obraně neprosadíme
z dálky, tak nemůžeme vyhrát. Ale
s takto špatným výkonem bychom
nevyhráli ani proti holkám z kate-

gorie U15,“ hodně se zlobil Jakub se s nimi v posledním domácím
Relich, trenér basketbalistů Varns- utkání rozloučit daleko lepším výdorfu.
sledkem. Děkujeme jim za přízeň
v letošní sezóně,“ pokračoval ReTJ Slovan Varnsdorf
48
lich.
Baník Most
71
Odveta se hraje v Mostě v pátek 22. dubna od 18 hodin. „Je
„Velikou omluvu za nejhorší jasné, že do odvety si vezeme
výkon sezóny si zaslouží hlavně hrozný výsledek. Ale nevzdáme to
fanoušci, kterých dorazilo zhruba a budeme bojovat o velký zázrak,“
dvě stovky a vydrželi až do závě- dodal Relich.
rečného klaksonu. Chtěli jsme
Redakce

Šipky na Kovárně: Série Gigatour má za sebou oblastní ﬁnále
Hrálo se nejenom o poháry
a věcné ceny, ale také o postup do velkého ﬁnále. Tam se
dostalo 16 mužů a čtyři ženy.
U terčů se objevili, krom domácích hráčů, také šipkaři z Jab-

lonce nebo ze Semil. Vítězkou
mezi ženami se stala Václavíková
před Elfmarkovou a třetí Stárkovou. Čtvrtá skončila Neumannová.
Mužský
turnaj
ovládl Gerhardt před Piets-
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chem a Valerianem. Čtvrtý byl
Novotný, na 5.-6. místě skončil Burmeister a Zadina. Sedmé
a osmé místo pak vybojovali Fedurco a Hach.
Redakce
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6 Kč

Varnsdorf
V sobotu
9. dubna bylo ve varnsdorfské
Kovárně rušno. Dorazilo tam celkem 45 hráčů (38 mužů + 7 žen).
Důvodem bylo oblastní ﬁnále
série Gigatour.

