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Vážení čtenáři, 
milí Varnsdorfáci! 
Všední život se opět 

překulil silvestrovsko-
-novoročním rozhraním 
a my jsme ve sváteční 
pohodě vstoupili do 
dalšího desetiletí. Napl-
něni potřebnou lidskou 
vzájemností předcháze-
jících vánočních svátků 
a odhodláním potrápit ducha i tělo celou řadou novoročních 
předsevzetí udělali jsme první krůčky roku 2011. Pro někoho 
to byly kroky vratké a nejisté, které teprve dalšími týdny 
získají na odvaze, jiný vykročil rázným nekompromisním 
pochodem. Jeden jde obtěžkán přílivem starostí, druhý do 
nových dní vtančil s grácií lehkonohých gazel. Ano - kolik 
lidí, tolik osudů, tolik každodenních příběhů. Příběhů, které 
píše život lidí našeho města - život, který přináší radosti 
a úspěchy, život, který s sebou nese i problémy a zklamání. 
Chtěl bych vám tedy na prahu nadcházejícího roku popřát, 
aby vaše všední dny provázely úsměvy a radost, aby 
problémy osobního i pracovního života neobrousily vaše 
odhodlání a nezmenšovaly vaše osobní štěstí. Našemu 
městu přeji, abychom dokázali vždycky srovnat krok při 
řešení závažných problémů a společně najít tu nejsprávnější 
cestu. Hodně zdraví, pohody a spokojenosti všem! 

 Martin Louka   

SLOVO STAROSTY

INZERCE

INZERCE

Pokud byla v posledním čísle 
Hlasu severu nedávno skon-
čeného roku položena otázka, 
zda budou silvestrovská klání 
opět na sněhu, tak nám příroda 
odpověděla kladně a zařídila 
jeho bohatý příděl. Těsně před 
vánočními svátky sice zahrozila 
lehká obleva, avšak následné 
dva noční vločkové příděly
a posléze také mrazivé počasí 
bílé závody na Silvestra potvrdi-
ly. Kdo chtěl z bohatě zaplněné-
ho chodníku uprostřed náměstí 
E. Beneše současně sledovat 
starty jednotlivých běžeckých 
disciplín a pouhým otočením 
zároveň i vložené technické dis-
ciplíny, měl smůlu. Pohodlnému 
přehledu bránily navršené bari-
éry sněhu, ale i ty dokrášlovaly 
pohodovou atmosféru tradič-
ních varnsdorfských závodů, 
které střídavě v roli moderátorů 
doprovázeli Zbyněk Šimák a Ja-
roslav Frolík. Vedle organizátorů 
z Komise pro tělovýchovu a sport 
Rady města Varnsdorf, TJ Slo-
van - oddíl atletiky, ZŠ náměstí, 
ČČK zdárný průběh na tratích 
zajišťovaly MP s SDH Varnsdorf 
a nemocniční sanitkou. 

Vítězové jsou známí, vyhráli 
ovšem všichni, kteří se aktivně 
do závodů zapojili, a spokojeno 
jistě bylo opět i početné obecen-
stvo přihlížejících. Výsledky uvá-
díme ve sportovní části tohoto 
čísla HS.        redakce, foto rm

Vánoční období je každoroč-
ně příležitostí ke slavnostním 
hudebním prožitkům v chrámo-
vém prostředí. Ohlédněme se 
za letošní - pro čtenáře HS již 
loňskou - nabídkou pro varns-
dorfské posluchače.

Do starokatolického kostela 
u divadla zamířily na Štědrý den 
odpoledne hlavně rodiny s dětmi 
na „živý betlém“. Po venkovním 
účinkování Svaté rodiny, tří krá-
lů, zvířátek a sboru andělů se 
v interiéru představila pěvecká 
sešlost Náhodou s pásmem 
koled. Mnohé tváře jejích členů 
z veřejného vystupování jinak 
neznáme, ale je dobře, že je 
můžeme vidět a slyšet aspoň 
o Vánocích. S ohledem na nepří-
jemný mrznoucí déšť byla účast 
překvapivá.

Na tomtéž místě se o dva dny 
později konal Svatoštěpánský 
koncert, jehož program obstaral 

Vyhráli všichni, kteří se zúčastnili.

VÁNOCE, CHRÁMY, MUZIKA...
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

• Vrtulník přistál ve městě
Na základě žádosti operačního důstojníka IZS byla vy-

slána hlídka MP na ulici Západní, aby zabezpečila přistání 
záchranářského vrtulníku na prostor vedle plaveckého 
bazénu. Po přistání dopravila městská policie lékaře na 
ulici Poštovní, kde se nacházela starší paní s mozkovou 
příhodou. Po uvedení pacientky do stabilizovaného stavu 
byla tato dopravena sanitkou rumburské nemocnice, nalo-
žena a vrtulníkem převezena do děčínské nemocnice. Celá 
záchranná akce netrvala déle jak 30 minut, za což náleží dík 
všem zúčastněným.                       Martin Špička, velitel MP

• Výrobce pervitinu se dočkal
 Léky potřebné k výrobě pervitinu včetně drogy samot-

né našli rumburští kriminalisté při domovní prohlídce 
u sedmapadesátiletého muže ve Varnsdorfu. Úspěšně 
tak završili případ, který měli rozpracovaný od března 
loňského roku. Pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a jedy  zahájili po-
licisté proti němu trestní stíhání. Za tento trestný čin by 
mohl obviněný strávit až deset let v nápravném zařízení. 
V současné době je umístěn ve vazební věznici.

• Trafika se ubránila
 Útoku neznámého zloděje musela druhého ledna čelit 

jedna varnsdorfská trafika. Útočník poničil mříž, dva zámky 
a vypáčil dřevěné dveře, přičemž poškodil zárubeň. Jeho 
námaha ale úspěchem korunována nebyla, neboť poté, co 
dovnitř prostrčil ruku a vytrhl telefon, spustil alarm. Ne-
zbývalo tedy, než se rychle „zdekovat“. Hrozí mu obvinění 
v podobě krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Případ 
šetří místní policisté.

Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR

Dokončení ze str. 1

Ve čtvrtek 16. prosince byla 
slavnostně zahájena meziná-
rodní linka z Varnsdorfu do 
Rumburku přes Seifhennersdorf.  
Její trasu si projeli představitelé 
kraje, zástupci měst a provozo-
vatelelé, kteří společně ocenili 
realizaci mezinárodní linky, 
jež - jak vyplynulo z diskuze 
přítomných - fungovala již ve 
třicátých letech. 

Autobusové linky objedná-
vané krajem dlouho nemohly 
prostoupit státní hranice, 
přestože je Česko již součástí 
Schengenského prostoru. To 
se ale konečně změnilo – nová 
legislativní úprava veřejné do-
pravy od 1. 7. 2010 umožňuje 
krajům objednávání výkonů 
i na přeshraničních linkách. Ús-
tecký kraj toho využil jako první 
v republice a spolu se změnou 
jízdních řádů ode dne 12. 12. 2010 
připravil změnu trasy dvou linek 
na Šluknovsku.

„Příprava provozu nebyla 
jednoduchá. Jsme první kraj, 
který žádal o licenci na minis-
terstvu. Toto licenční řízení se 
ukázalo jako velmi složité. Ještě 
9. prosince jsme řešili problémy 
a licence byla nakonec vydána 
dva dny před zahájením provozu,“ 
vysvětlil vedoucí oddělení doprav-
ní obslužnosti Jakub Jeřábek.

První změnou je odklon linky 
410 Varnsdorf – Rumburk – Velký 
Šenov do trasy přes saský Seif-
hennersdorf. Města Rumburk, 
Seifhennersdorf a Varnsdorf tvo-
ří prakticky souvislou zástavbu, 

MEZINÁRODNÍ LINKY BYLY SLAVNOSTNĚ ZAHÁJENY 
Z VARNSDORFU JEZDÍME BEZ HRANIC

ideální pro přirozenou dopravní 
osu linky příměstské dopravy. 
Po mnoha desetiletích došlo 
mezi těmito městy, která spolu 
jinak těsně sousedí, ke spojení 
veřejnou dopravou, která dopo-
sud k plnohodnotnému propojení 
chyběla. Nová trasa je stejně 
dlouhá jako ta původní cesta 
přes Studánku, nabízí však větší 
potenciál využití. Linka 410 bude 
nadále jezdit každou hodinu, 
o víkendech každé dvě hodiny. 
Nová trasa bude příležitostí pro 
vzájemné návštěvy a spojení bu-
dou moci výhodně využít jak čeští, 
tak němečtí cestující. Změna trasy 
nemá mít vliv ani na cenu, jízdné 
bude ve stejné výši a hradit jej 
nadále bude možné v českých 
korunách.

Linka 409 nyní vede do Ji-
říkova přes Filipov a dále po-
kračuje na nádraží v saském 
Ebersbachu. Je to jen pár set 

metrů za hranicemi, ale cestu-
jícím to umožní dobré přestupy 
na spěšné vlaky do Dráždan. 
Celková cestovní doba Rum-
burk– Drážďany bude jen hodina 
a 43 minut.

Provoz linek zajišťuje doprav-
ce BUS LINE,  který od 12. pro-
since 2010 vznikl sloučením 
ČSAD Semily a ČSAD Jablonec 
nad Nisou. „Jsme rádi, že právě 
my můžeme spolupracovat na 
prvním přeshraničním spojení 
v Ústeckém kraji,“ uvedl mana-
žer společnosti J. Novotný.

Více informací ke všem změ-
nám jízdních řádů k 12. 12. 2010 
na http://doprava.kr-ustecky.cz. 
Ústecký kraj zároveň vydal 
knižní jízdní řád celého kraje, 
v němž je poprvé v historii spo-
jení autobusové i železniční 
dopravy v jednom vydání.
Čerpáno z tiskové zprávy ÚK, 

text a foto rm

ve Varnsdorfu již dobře zave-
dený děčínský soubor SoliDeo. 
Jeho specialitou je hra na repliky 
historických hudebních nástrojů 
a samozřejmě tomu odpovídají-
cí (gotický, renesanční, barokní) 
repertoár. Kromě toho - přičině-
ním kapelníka M. Rejmana-
také obstojná dávka humoru 
v průvodním slově.

Cestou na Svatoštěpánský 
koncert bylo možné se stavit 
v bývalém evangelickém, tj. Čer-
veném kostele. Byl na toto odpo-
ledne zpřístupněn pro zájemce 
zvědavé na skutečný rozsah de-
vastace památky. Na koncertní 
produkce v těchto prostorách si 
i při těch nejoptimističtějších vý-
hledech budeme muset nějakou 
dobu počkat. 

Završením koncertní nabídky 
byla o další dva dny později, 
28. prosince, Česká mše vánoční 
J. J. Ryby v kostele na náměstí. 
K jejímu provedení se spojili 
profesionálové ze Severočes-
kého filharmonického sboru 
Česká Lípa - Liberec s místními 
hudebními tělesy: Chrámovým 
sborem kostela sv. Petra a Pavla 
a Varnsdorfskou komorní filhar-
monií. Dirigent Josef Zadina se 
s hostujícím sborem vrátil na 
místo půl roku po výtečném 
červnovém uvedení Beetho-
venovy Missy solemnis. Také 
„Rybovka“ byla zážitkem. Kostel 
ale mohl být pro tuto sváteční 
příležitost více zaplněn, na 
vině je tak trochu nedostačující 
propagace.

Tím zdaleka není výčet hudeb-
ních aktivit konce roku vyčerpán. 

Městské divadlo v abonentním 
cyklu „Hudební setkání“ pozvalo 
do auly v budově varnsdorfské-
ho gymnázia trio japonských hu-
debnic s vánočním repertoárem 
klasické hudby (10. 12., Japonské 
Vánoce). Tamtéž 19. prosince se 
svým samostatným programem 
vystoupila Varnsdorfská komor-
ní filharmonie. ZUŠ pořádala též 
přehlídku vystoupení svých žáků 
v divadle a navíc dva vánoční 
žákovské koncerty přímo ve 
škole. Vánočními přehlídkami se 
v divadle prezentovala také sku-
pina Stars a Dům dětí a mládeže 
Varnsdorf. 

Za zmínku stojí ještě jedna 
milá tradice – štědrovečerní 
skautské dechovkové koledo-
vání přímo v ulicích města, pod 
panelákovými okny... 

Vy jste to všechno stihli?
ham

VÁNOCE, CHRÁMY, MUZIKA...

ZÁCHRANNÉ SLOŽKY SE 
V PROSINCI NEZASTAVILY

U záchranářů to v prosinci vypadalo, jako by se vše mělo 
dohnat za poslední měsíc. Hasiči a policisté si „užívali“ 
řadu technických zásahů, většinou vyprošťování zapadlých 
vozidel. Nechyběly však ani požáry. Zatímco zkraje měsíce 
se jednalo pouze o drobné zahoření elektrických spotřebičů 
v základní škole a požár zábavní pyrotechniky v jednom z pro-
dejních stánků, závěr první dekády poznamenal rozsáhlý požár 
bývalého hotelu (dnes ubytovny) Sport v Žitavské ulici. Zde 
došlo k úplnému vyhoření jedné místnosti, poškození řady 
dalších bytů, ale také rozvodů elektrické energie a vody. 
Tento stav byl nakonec příčinou tragického úmrtí jednoho 
z obyvatel domu v přízemních prostorách v noci z 30. na 
31. prosince. Závěr měsíce a začátek nového roku poznamena-
ly dva požáry rodinných domů. Nad ránem druhého svátku vá-
nočního vypukl požár ve velkém podstávkovém domě v Dou-
bici, kde pravděpodobně závada na topidle, resp. kouřovodu, 
způsobila jeho totální zkázu. Druhý velký požár vznikl na Nový 
rok již hodinu po půlnoci a s největší pravděpodobností jej má 
na svědomí rovněž topení. Na požár kotelny rodinného domu 
v ulici Pod Strání ve Varnsdorfu vyjíždělo 5 jednotek hasičů 
z celého okolí spolu se záchrannou službou, která převezla do 
nemocnice na další ošetření dvě poraněné děti a seniorku se 
šokem. I v tomto případě se stal dům neobyvatelný, a město 
tak prostřednictvím své sociální sítě řešilo náhradní ubytování 
jeho obyvatel. Doufejme tedy, že máme na delší dobu vystará-
no a že v našem případě nebude platit přísloví: „Jak na Nový 
rok, tak po celý rok.“                                                                        JS
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Splatnost místních poplatků 
ze psů a za komunální odpad

Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2011.
Místní poplatek za komunální odpad je splatný ve dvou shodných 

splátkách, první ve výši poloviny poplatku do 15. 2. 2011 a druhou 
splátkou do 15. 8. 2011.  Poplatek lze rovněž zaplatit jednorázově, 
a to do 15. 2. 2011. Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte 
se e-mailem (jana.matuskova@varnsdorf.cz) nebo telefonicky 
(412 372 241/124) na J. Matuškovou. Sazba místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a od-
straňování komunálních odpadů pro rok 2011 činí 500 Kč/osoba/rok.

Poplatek lze zaplatit:
• na pokladně městského úřadu,
• poštovní poukázkou A směrovanou na č. ú. 35-0921 388 329/

0800 pod přiděleným var. symbolem, 
• bankovním převodem na č. ú. 35-0921 388 329/0800 pod 

přiděleným var. symbolem.                                   Jana Matušková

Již tradičně přinášíme pře-
hled dokončených investičních 
akcí ve 2. pololetí 2010 a také 
akcí, jejichž realizace začala 
a přechází do roku 2011.

 V současné době stále pro-
bíhá I. a II. etapa rekonstrukce 
plaveckého bazénu. V jejím 
rámci bude provedena kom-
pletní rekonstrukce stávajícího 
bazénu včetně výstavby haly 
atrakcí, ve které bude umístěn 
tobogán, whirpooly a část nové 
strojovny. Je dokončena sanace 
bazénových van a ochozů, od-
izolování objektu, rekonstrukce 

        Město Varnsdorf vyhlašuje
         výběrové řízení na obsazení funkce 

        ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
          Městské divadlo Varnsdorf

           na období 2011-2014
Požadavky na uchazeče:
• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání humanitního směru    
• příslušná znalost legislativy týkající se oblasti kultury, příspěv-
  kových organizací a obce
• občanská a morální bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• organizační a řídící schopnosti
• znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B
Výhodou uchazeče je:
• vysoké pracovní nasazení, komunikativní schopnosti, flexibilita, 
samostatnost, organizační schopnosti (zkušenosti s organizo-
váním kulturních akcí)
• zkušenosti v řízení příspěvkové organizace
• znalost cizích jazyků
• orientace v oblastech dotační politiky státu, EU a dalších 
subjektů
Předpokládaný nástup do funkce 1. 4. 2011
Termín podání přihlášek: 14. 2. 2011
Náležitosti přihlášky najdete na www.varnsdorf.cz
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
nebo předejte v zalepené obálce na podatelnu MěÚ Varnsdorf.

Na obálce uveďte „NEOTVÍRAT-KONKURZ-MD“

  

Rada města rozhodla: • Neposkytnout finanční příspěvek 
Severočeskému filharmonickému sboru Česká Lípa – Liberec 
na vánoční koncert. • Odsouhlasit snížení počtu zaměstnanců 
úřadu. Rada města rozhodla schválit: • Plán kulturních akcí 
Města Varnsdorf na rok 2011 dle návrhu Kulturní komise. • Plán 
sportovních akcí Města Varnsdorf na rok 2011 dle návrhu Ko-
mise pro tělovýchovu a sport. Rada města rozhodla pověřit: 
• Starostu města uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na 
akci „Rekonstrukce a dostavba pl. bazénu ve Varnsdorfu“, kte-
rým se navyšuje cena díla o 848.878 Kč bez DPH. • Starostu 
města Martina Louku jako člena rady města funkcí zástupce 
vydavatele Hlasu severu. • Rada města rozhodla jmenovat: 
• Do komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. Irenu Poláčkovou, 
Ing. Soňu Novotnou, Ing. Miloše Říhu, Renátu Hambálkovou, 
Mgr. Václava Zemlera, Evu Tesařovou do funkce členů, Hanu 
Jonášovou do funkce předsedy a Mgr. Ladislavu Ondráčkovou 
do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010- 2014. 
• Do Kulturní komise ThMgr. Rolanda Sollocha, Ivanu Jägro-
vou, Milana Šebka, Mgr. Josefa Zbihleje, Hanu Jonášovou, 
Ing. Ilonu Martinovskou do funkce členů, Jiřího Suchardu do 
funkce předsedy a Jiřinu Trebatickou do funkce tajemníka 
s účinností na volební období 2010-2014. • Do komise pro 
tělovýchovu a sport Ing. Milana Hindráka, Zdeňka Damaška, 
Jiřího Žďárského, Mgr. Jana Novotu, Ing. Ondřeje Švarce, 
Mgr. Kateřinu Markovou do funkce členů, Zbyňka Šimáka 
do funkce předsedy a Nikolu Krátkou do funkce tajemníka 
s účinností na volební období 2010-2014. • Do sociální komise 
– doplňkové péče Lenku Kovalevovou, RSDr. Miloslava Hocha, 
Janu Panesovou, Janu Šolcovou, Danu Mrkáčkovou, Václava 
Zemlera st. do funkce členů, Evu Brejchovou do funkce předsedy 
a Alenu Sobotkovou do funkce tajemníka s účinností na volební 
období 2010-2014. • Do zdravotní komise MUDr. Václava Járu, 
MUDr. Jakuba Bártla, MUDr. Lubomíra Svobodu, MUDr. Ri-
charda Šebka, Jana Cibulku, Hanu Cupalovou do funkce členů, 
PharmDr. Jindřicha Šmída do funkce předsedy a Danu Hykšovou 
do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010-2014.  Do 
komise správy majetku a výstavby Ing. Václava Hynčicu, Jiřího 
Pavlů, Pavla Hrušku, Františka Čelka, Zdeňka Müllera, Jiřího 
Swadosche do funkce členů, Ing. Václava Moravce do funkce 
předsedy a Evu Kunčarovou do funkce tajemníka s účinností na 
volební období 2010-2014. • Do bytové komise Oldřišku Jiřišto-
vou, Pavla Grygu, Hanu Školníkovou, Renatu Riedelovou, Miladu 
Černou do funkce členů, Miluši Gabrielovou do funkce předsedy 
a Irenu Hrabákovou do funkce tajemníka s účinností na volební 
období 2010-2014. • Do dopravní komise Jiřího Žďárského, 
Zdeňka Becka, Jana Cibulku, Evu Novákovou, Jiřího Suchardu, 
Jana Hájka do funkce členů, Tomáše Klimeše do funce předsedy 
a Michaelu Frkalovou do funkce tajemníka s účinností na voleb-
ní období 2010- 2014. • Do aktivu pro občanské záležitosti 
Kristu Jahodovou, Dagmaru Jančekovou, Jaroslavu Křížovou, 
Věru Hrnčalíkovou, Helenu Hermannovou, Zoru Homanovou 
do funkce členů, Soňu Hladíkovou do funkce předsedy a Evu 
Kutovou do funkce tajemníka s účinností na volební období 
2010-2014. • Do komise pro posuzování a hodnocení na-
bídek Ing. Evu Hamplovou, Pavla Hrušku, Ing. Petra Jakubce, 
Ing. Milana Hindráka, Zdeňka Faru, Ing. Vladimíra Bartoně 
do funkce členů, Ing. Františka Hricze do funkce předsedy 
a Evu Kunčarovou do funkce tajemníka s účinností na volební 
období 2010-2014. • Do komise prevence kriminality Oldřišku 
Jiřištovou, Ing. Pavlínu Šafusovou, Martina Špičku, Ilonu Tesařo-
vou, DiS., npor. Ing. Jaroslava Strože, Hanu Cupalovu do funk-
ce členů, Mgr. Zdeňku Vajsovou do funkce předsedy a Lenku 
Holubovou do funkce tajemníka s účinností na volební období 
2010-2014. • Do komise pro cestovní ruch a přeshraniční spo-
lupráci Ing. Evu Hamplovou, Ing. Miloše Říhu, Vieru Bortlovou, 
Mgr. Bc. Margitu Kolkovou, Ing. Danu Vorlovou, Ing. Vladimíra 
Reibera do funkce členů, Lubomíra Lukeštíka do funkce předsedy 
a  Jiřinu Trebatickou do funkce tajemníka s účinností na volební 
období 2010-2014. Rada města rozhodla uložit: • Zdravotní 
komisi zmapování situace zdravotní péče ve městě Varnsdorf. 

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

stropních konstrukcí a střešního 
pláště, rozvodů vody, kanalizace 
a elektřiny. Probíhají montáže 

nové prosklené stěny, dokonču-
je se přístavba, nová horkovodní 
přípojka, rozvody technologií 
a ÚT. V letošním roce se pro-
stavělo 30 mil. Kč a dokončení 
celé stavby se předpokládá 
v pololetí 2011.

Úspěšně byla také dokončena 
I. etapa rekonstrukce Městského 
divadla Varnsdorf, kdy se za 
4 mil. Kč zrealizovala přístavba 
k objektu divadla a vybudovala se 
nová sociální zařízení.  

O prostředcích vynakláda-
ných na rekonstrukce a opravy 
škol a školských zařízení jsme 
již v HS průběžně informovali, 
proto si ke konci roku dovolíme 
jen číselné shrnutí: Na investice 
ve školách se v letošním roce 
vynaložilo přes 8,1 mil. Kč a větší 
opravy byly provedeny za téměř 
1,5 mil. Kč. 

Dokončeny byly opravy 
chodníků - ul. 5. května, Polní, 
Legií, Husova, Národní, Kos-
telní, Seifertova, v parku mezi 
ul. Otáhalovou a Národní celkem 
za více než 3 mil. Kč. Proběhly 
také celoplošné opravy komu-
nikací - ul. Dvořákova a Polní 
za 1 mil. Kč, ul. J. Wolkera za 
600 tis. Kč a ul. Kollárova za 
1,1 mil. Kč.

Za více než 18 milionů cel-
kových nákladů probíhá dokon-
čování oprav vodních nádrží 
„U Billy“ (oprava opevnění bře-
hů, břehové zdi, vtokového  a vý-
tokového objektu, oprava dna 
a břehů přívodního koryta), „Val-
cha“ (oprava hráze a vtokového 
a výtokového objektu) a „Kočka“ 
(oprava opevnění břehů, vtoko-
vého a výtokového objektu). Na 
všechny akce přispělo Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR dotací 
ve výši 14,5 mil. Kč. 

Fotografie a další informace 
z větších akcí si můžete prohléd-
nout v powerpointové prezentaci 
zveřejněné na webových strán-
kách města pod odkazem: 
http://www.varnsdorf.cz/mesto/
investice-mesta/.

Text a foto OSMI

Ohlédnutí za investicemi ve 2. pololetí roku 2010

Varnsdorfský bazén má novou prosklenou stěnu.
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Projekt Vyšší odborné školy a Střední školy Varnsdorf se uskutečnil již potřetí v rámci Grantového programu Města Varnsdorf pro rok 2010. 
Záměrem projektu bylo pomoci uvedeným občanům v oblasti osobních služeb a zapojit žáky školy v oborech kosmetička, kadeřnice 

a nově také sportovní a rekondiční masér v rámci zvýšení povědomí a sounáležitosti k občanům a regionu. To se uskutečnilo formou 
návštěv u sociálně a zdravotně postižených a přestárlých občanů převážně v místním zařízení Léčebny dlouhodobě nemocných.  Není 
to běžná praxe, ale pro žáky i uvedené občany oboustranně velmi poučná. 

Místo velkých popisů činnosti raději cituji některé názory žáků z 1. ročníku oboru masér:  „Můj první dojem byl zvláštní. Když jsem 
přišla dovnitř, tak jsem se bála.  Když jsem přišla do pokoje, nevěděla jsem, o čem si mám s pacienty povídat. Měla jsem strach,  že 
jim můžu ublížit. Když jsem navštívila více pokojů, už to bylo lepší. I když jsem si řekla, že tam víckrát nepůjdu, změnila jsem názor. 
Těm lidem děláme radost a to mě těší. Takže tam budu chodit ráda a s úsměvem.“

„Můj první dojem z LDN byl ze začátku rozpačitý, protože jsem nevěděl, co 
od toho mám čekat. Hned po první návštěvě jsem se uklidnil, protože jsem zjis-
til, že ty lidi jsou příjemný a mají radost z naší návštěvy. Uvědomil jsem si, že 
takhle můžu dopadnout taky, a proto se k těmto lidem chovám dobře a s úctou, 
protože se mi ta úcta může vrátit až taky budu starý. Po dalších návštěvách 
LDN jsem měl příjemný pocit, že pomáhám lidem, kteří tu pomoc potřebují. 
Obdivuju ty lidičky za jejich vstřícnou snahu při naší práci.“

„Byla jsem ráda, že jsem měla zkušenost s lidmi tohoto věku a různých posti-
žení. Je to něco pěkného pro nás i pro ně. Je to velká zkušenost a bylo super, 
že s námi komunikovali a líbilo se mi i to, jak se k nim a nám choval personál. 
Těším se, že se v budoucnu budeme mít možnost zase setkat.“

Myslím, že není třeba více komentářů. Alespoň tedy několik statistických úda-
jů. V průběhu roku se uskutečnilo u všech tří oborů 20 návštěv. Každé návštěvy 
se průměrně zúčastnilo 10 až 14 žáků a žákyň z 1. až 4. ročníku a podle oborů 
20 až 30 klientů. Celou činnost zaštiťovaly učitelky odborné výchovy - paní 
Sedláčková, Navrátilová, Morkusová, Horčičková, Krámská a Jedličková.

                                           Ing. Václav Černohous, projektový manažer Žákyně školy poskytovaly i šetřící masáže rukou.

INZERCE

JUVENES TRANSLATORES LETOS 
I NA GYMNÁZIU VARNSDORF

Tisíce středoškoláků od Laponska po Limassol 
se zúčastnily překladatelské soutěže EU

Gymnázium Varnsdorf mělo to obrovské štěstí, že bylo spolu 
s dalšími devíti českými školami vylosováno k účasti v této soutěži. 
Až 3 300 mladých lidí z celé Evropy si otestovalo své jazykové 
dovednosti ve čtvrtém ročníku soutěže mladých překladatelů 
„Juvenes Translatores“, kterou pro střední školy pořádá Evropská 
komise. Soutěžní kolo se uskutečnilo souběžně ve všech školách od 
města Kittilä ve finském Laponsku po Limassol na Kypru. 

Test se uskutečnil 23. listopadu a trval dvě hodiny, od 10.00 do 
12.00 hodin bruselského času, a to pod dohledem samotných škol. 
V České republice se ho zúčastnilo přibližně 50 studentů z deseti škol 
od Znojma až po Varnsdorf. 

A kdo byli ti, kteří se snažili zabojovat a pokusili se svým překladem 
z anglického do českého jazyka zvítězit? Jakub Kopecký, Nikola 
Bernartová, Jan Čihák, Vojtěch Ludvík a Tereza Hamplová. Výsledky 
budeme znát začátkem února, takže teď už nezbývá než čekat 
a doufat v co nejlepší umístění. Držíme palce!       Jana Pohludková

Voda – základ života
Projekt Voda – základ života 

probíhal na Základní škole Varns-
dorf, Edisonova od 1. 11. 2010 
do 15. 12. 2010 za finančního 
přispění 50 000 Kč od SVS, a. s.
Projektu se zúčastnilo asi 290 
žáků naší školy. Nejdříve jim 
byly předloženy teze o vodě 
a promítnuta prezentace. Ta byla 
následně po celý týden promítána 
o přestávkách prostřednictvím 
obrazovek umístěných na cho-
dbách. Někteří si svoje dovednosti 
a znalosti ověřovali při pokusech, 
jiní pracovali na výtvarných 
pracích (mandaly delfínů, koloběh 
vody, stavění sněhuláka, malování 
a stříhání vloček…). Našli se i tací, 
kteří svůj vztah k vodě vyjádřili 
literárně. Vytvořili básničky o vodě,
napsali dopis vodě, líčení o vodě. 

Na konci projektu byl žákům 
pátých a osmých tříd předložen 
test na dané téma. Dopadl 
nadprůměrně. Bylo znát, že 
ověření v praxi jim hodně dalo.

Žáky projekt zaujal, zejména 
jeho praktická část, kdy si mo-
hli teorii ověřit jednoduchými 
pokusy. Práce ve skupinách 
byla pohodová, plná pracovního 
nadšení. Rozfázování celého 
projektu bylo určitě přínosem. 

Agentura Dobrý den Pelhřimov s. r. o. a společnost EKO-KOM 
organizují  ojedinělou akci, kterou chtějí dosáhnout světového rekordu. 
Připravuje se „Největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených 
z odpadových materiálů“, která bude prezentována na veletrhu GO 
a Regiontour 2011 v Brně. Zároveň se všechny vyrobené znaky 
budou počítat do světového rekordu.

Součástí této galerie bude i znak Města Varnsdorf, který vytvořili 
žáci a žákyně ZŠ Bratislavská pod vedením Mgr. H. Šmídové. Na 
výrobu znaku s předepsanými rozměry použili víčka od PET lahví 
a již před několika týdny byl znak zaslán organizátorovi kolekce 
a světového rekordu. Všem šikulům moc děkujeme za originální 
reprezentaci našeho města.     Mgr. L. Ondráčková, vedoucí OŠKT

Zapojily se různorodé skupiny. 
Projekt nebyl určen pouze pro 
žáky tříd, kde je součástí osnov 
vyučovací látka o vodě, ale i pro 
ostatní, kteří měli zájem se ho 

zúčastnit. Ostatně výrobky s vod-
ní tematikou, které vyrobily nejen 
děti ve školní družině, jsou toho 
důkazem. 

Vedení ZŠ Edisonova

Pro občany Šluknovského výběžku byl vydán Katalog sociálních 
služeb. Najdou v něm kontakty a informace o službách, které 
jsou poskytovány rodinám s dětmi, dětem a mládeži, seniorům, 
osobám v nouzi, osobám ohroženým závislostmi nebo osobám 
s postižením. Dále jsou zde kontakty na organizace, které zajišťují 
další doplňkové nebo volnočasové činnosti a také odkazy na tele-
fonické krizové linky.

Katalog bude k dispozici na všech obecních úřadech, u lékařů 
a ve všech organizacích poskytujících sociální služby. Vydání kata-
logu zajistila Kostka Krásná Lípa, p. o., za podpory měst Rumburk 
a Varnsdorf. Na získání dat do katalogu se podíleli vedoucí pracov-
ních skupin komunitního plánování na Šluknovsku.       Volfová Hana

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEBZŠ Bratislavská podpoří světový rekord
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Nemovitosti

Prodám dr. byt 3+1, 68 m2 
ve Chřibské. Cena dohodou. 
Tel.  606 227 389.

Prodám řadovou garáž 
na ulici Východní, 25 m², 
65.000 Kč. 602 104 590.

Pronajmu garsonku
v ulici Čelákovická + gar-
sonku v ulici Žitavská.
Pouze slušnému zájemci, 
případně prodám. Poža-
duji kauci! Volné ihned.
Kontakt: 739 511 511, byt. 
vdf@email.cz.

Pronajmu byt 1+1+chod-
bička ve Varnsdorfu. Byt k na-
stěhování. Tel. 607 163 968.

Pronajmu byt 1+1 v Mi-
kulášovicích. Holý nájem
2.000 Kč + zálohy. 606 121 212. 

Prodej bytu 4+1 v osob-
ním vlastnictví  v bytovém do-
mě ve Varnsdorfu. Velmi dob-
rý stav. Snížená prodejní
cena: 740.000 Kč. Vlast-
ní ústřední plynové topení. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej výrobní a skla-
dové haly ve Varnsdorfu. 
Velmi dobrý přístup kamionů. 
Výměra celkem: 1 365 m2. 
Prodejní cena: 2,9 mil. Kč. 
Možný i pronájem: 20 Kč/m2/
měs. Info Lužická R. K. Tel. 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej rekonstruované-
ho bytového domu v Krásné 
Lípě. Po prodeji všech 6 bytů 
volných. Pozemek: 1 260 m2.
Prodejní cena: dohodou. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej rekreační chalupy 
v Chřibské. Z větší části pro-
vedena citlivá rekonstrukce. 
Pozemek: 694 m2. Prodejní 
cena: 1,5 mil. Kč. Info Lužic-
ká R. K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej udržovaného ro-
dinného domu v Krásném 
Buku – Krásná Lípa. Po-
zemek: 650 m2. Snížená 
prodejní cena: 880.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Pronajmu byt 1+1 s příslu-
šenstvím, v 8. patře,  na síd-
lišti v Podhájí - Rumburk. Okna 
do klidové zóny, jižní strana. 
Samostatné místnosti, centrál-
ní chodbička, oddělená šatna. 
Sušárna na patře. Výměra: 
43,5 m2.  Tel. 775 610 384.

Prodej družstevního dvou-
generačního bytu 4+1+L 
v Rumburku. Plastová okna, 
štukové omítky. Výměra:
100 m2. Snížená prodejní cena: 
370.000 Kč + 1⁄2 převod. po-
platku. Info Lužická R. K. Tel. 
412 333 281, 723 327 523.

Řádková inzerce

Domácí péče pro seniory 
- péče o nemocného aj. pomoc 
v domácnosti (nejen pro senio-
ry) – úklid, nákupy aj. E. Hau-
bertová – tel. 725 305 766.

Zaměstnání
Rozvíjející se obchodní 

firma hledá nové spolupra-
covníky. Jedinou podmínkou 
je chuť pracovat a změnit 
něco ve svém životě k lepší-
mu. Hlaste se na telefonním 
čísle 774 623 832.   

Služby

Nabízím zpracování účet-
nictví pro podnikatele, daň. 
přiznání, mzdy. H. Hložková, 
tel. 728 322 345.

www.hubnu.net - Chcete 
shodit nadbytečná kila?
S pomocí našich programů a za
dohledu našeho poradce to 
jde. Vyzkoušejte měsíční 
program.

Nabízím domácí práci ši-
kovné a spolehlivé švadleně. 
Sériová výroba. Nastřiženo. 
Dovoz a odvoz zajištěn. 
Měsíčně cca 300 ks. Nutný 
rychlý, nejlépe průmyslový 
prošívací stroj a zakladač 
na dvojité podvíjení /lemy/. 
V případě zájmu volejte:
728 764 809 J. Zarnack.

Prodám družstevní byt 
1+0 (27,5 m2) v 1.patře ve 
Varnsdorfu. Byt je po kom-
pletní rekonstrukci (obložená 
koupelna, nová kuchyňská lin-
ka, plastová okna se žaluzie-
mi), nízké náklady na bydlení. 
CENA: pouhých 279.800 Kč!
Tel. 603 536 548. 

Prodám družstevní byt 
3+1 (66 m2) ve Vilémově za 
velmi nízkou cenu 198.000 Kč!
Zděná koupelna, nízké 
náklady na bydlení. Telefon
603 536 548.

Zápis dětí do 1. ročníku
základních škol

letos proběhne ve všech
základních školách ve Varnsdorfu

ve středu 2. února od 14 do 18 hod.
• K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 
   31. srpna 2011 šesti let.

• U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský 
   průkaz rodiče.

• Zápis na každé škole je předběžný. O zařazení žáka 
   rozhodne ředitel školy.

Zápis se uskuteční v těchto školách:
ZŠ Bratislavská, ZŠ Edisonova, ZŠ náměstí E. Beneše,
ZŠ Seifertova – zápis proběhne pouze na pracovišti v ul. 
Východní, Interaktivní ZŠ Karlova – zápis do přípravné třídy 
proběhne v dubnu 2011.

Ve Speciální základní škole T. G. Masaryka 1804 
proběhne zápis do 1. třídy a do třídy přípravného stupně
od 14 do 16 hodin.

Tiskárna TRIO Varnsdorf 
příjme vyučeného grafika se 
znalostí grafických programů 
CorelDRAW, Adobe Photo-
shop a InDesign. Telefon 
602 104 585.
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Přeshraniční region Česko-
saské Śvýcarsko je zapojen  
do celorepublikové sítě oblastí 
s regionální značkou již od červ-
na loňského roku. Desetičlenná 
certifikační komise  vybrala další 
výrobky (3 výrobci jsou z České-
ho a 1 ze Saského Švýcarska), 
které se tak připojily  k červno-
vým certifikovaným regionálním 
producentům. Certif ikace je 
určena zpravidla pro řemesl-
né nebo umělecké výrobky, 
potraviny nebo zemědělské 
a přírodní produkty. Žádost 
o udělení certifikace pro výrobek 
si mohl podat jakýkoliv výrobce, 
ale aby získal certifikát, musel 
splňovat několik podmínek. 

Varnsdorfský šlehačkový Dort
tety Alenky a Borůvkový řez 
se stal novým regionálním vý-
robkem, který získal certifikát 

Dlouho jsem uvažoval, jakým dalším jménům v názvech zdejších 
ulic se věnovat. Vezmu-li holou statistiku, máme ve Varnsdorfu ta-
kových ulic něco málo přes 75, z čehož jsou některá jména známa 
notoricky, jiná vůbec. Přiznám se bez mučení, že dodnes také nemohu 
přijít na významnost osoby, podle které je jedna zdejší ulice pojmeno-
vána. Snad se mi to ale podaří zjistit dříve, než tento seriál dospěje ke 
svému konci. A právě takovýmto méně známým osobnostem, jejichž 
jména zdobí některá zdejší nároží, se chci věnovat především.

Další ulicí v polích (tedy v okrajové části města) je ulice Křížkov-
ského. A teď by mne ale opravdu zajímalo, kdo z vás by mi dokázal 
říci, kdo byl Křížkovský. Přesněji Pavel (Karel) Křížkovský. Asi by vás 
mnoho nebylo. Tak tedy:

Karel Křížkovský se narodil 9. ledna 1820 v Holasovicích ve 
Slezsku jako nemanželský syn Viktorie Křížkovské. Na to, do jak 
chudých poměrů se narodil, měl poměrně štěstí ve vzdělávání. 
Protože se o něj jeho matka nemohla starat, chlapce si k sobě 
na výchovu vzali jeho strýcové, Jan a Jakub Křížkovští, ševci a 
příležitostní muzikanti. Malý Karel se měl pak vyučit také ševcovině. 
Toho to ale stále více přitahovalo k muzice. Když dorostl do školních 
let, začal chodit do obecné školy v Neplachovicích. A tady mu osud 
přivedl do cesty prvního člověka, který v něm odhalil hudební talent 
a pomohl změnit jeho neradostný život. Tím člověkem byl jeho první 
učitel, Alois Urbánek. Druhou, významnější osobou v jeho životě, 
byl Jiří Janáček, otec skladatele Leoše Janáčka. Jiří Janáček byl jen 
o 5 let starší než malý Karel a jejich vzájemný vztah byl něčím více, 
než jen učitele a žáka. Přerostl v přátelství. 

Protože Karlovo nadání pro hudbu bylo nezanedbatelné, stal se 
již v raném věku zpěvákem v kostelním sboru u sv. Ducha v Opavě. 
Nejprve zde působil jen jako záskok, ale později již jako řádný člen 
kůru. To mu pak umožnilo i studium na opavském gymnáziu. Zde se 
také poprvé setkal s významným přírodovědcem Johannem Geor-
gem Mendelem. Karel byl žákem i studentem nadaným. Po maturitě 
tak mohl nastoupit i na univerzitu v Olomouci, kde studoval filozofii 
a hudební teorii. Nedostatek financí mu ale znemožnil studium řádně 
dokončit. Univerzitu opouští a na pár let se stává učitelem češtiny na 
škole v Jamnici, aby se r. 1843 vrátil ke studiu filozofie, tentokrát ale na 
univerzitě v Brně. Hudební teorii pak studoval u profesora G. Riegra, 
mozartovského kapelníka a pedagoga. Již za dob studií v Brně založil 
Křížkovský první pěvecký sbor, později známý nejen v brněnských 
kostelech, ale i společenských salonech.

Přes veškerou svou činorodost se však u něj postupem času začaly 
objevovat silné pochyby o smyslu vlastní existence, o míře vlastních 
znalostí a dovedností. Pochyby přerůstaly až v deprese. Teprve roku 
1845, kdy vstoupil do augustiniánského kláštera, nastává i v jeho duši 
a mysli uklidnění. Zde také přijímá řádové jméno Pavel, pod kterým 
je pak znám zejména v moravském hudebním světě. Roku 1848 byl 
vysvěcen na kněze. Ve své kariéře muzikanta pak pokračuje jako 
ředitel klášterního kůru. Zde se také setkává s Leošem Janáčkem 
jakožto zpěvákem. Dále Pavel Křížkovský působil jako kněz, ale 
i jako hudebník – zejména pak jako sbormistr, dirigent, ale i violista. 
Velmi významně jeho život i tvorbu poznamenalo setkání s velkým 
sběratelem a propagátorem českých národních písní Františkem 
Sušilem. Právě pod vlivem národních písní totiž začal komponovat
i vlastní sborové skladby. Roku 1861 dosáhl v této tvůrčí práci takového 
věhlasu a dovednosti, že jej pozval do Prahy na provedení jeho skladby 
Utonulá sám Bedřich Smetana. Dále se pak také Křížkovský věnuje 
kompozici církevních skladeb. Největším úspěchem byla jeho kantáta 
k Velehradským slavnostem (r. 1863). Přednesl ji sbor 940 zpěváků 
a zpěvaček. Krom toho ale skládal dále i díla světská, zejména pak 
pro Prozatímní divadlo v Praze. Není snad ani rozhodující, čím si na-
konec znesvářil německé církevní kruhy v Brně, zejména pak zdejšího 
biskupa, hraběte Jana Prokopa Schaaffgotsche. Důležité však pro 
Křížkovského tvorbu byl biskupem vydaný zákaz tvorby děl světských 
a příkaz plně se věnovat hudbě církevní. Mezi jeho nejznámější sklad-
by patří Rekviem, Te Deum a již zmíněná velehradská kantáta.

Závěr jeho života by pro někoho možná znamenal ponížení či po-
koření. Ne tak pro Křížkovského. Církevní mocní ho sice „odsunuli“ na 
místo kapelníka olomouckého dómu, ale i zde si našel dostatek času 
a sil k založení pěvecko - hudebního spolku, nesoucího název Žerotín. 
Po mozkové mrtvici se vrátil do starobrněnského kláštera, kde na 
následky onemocnění dne 8. 5. 1885 zemřel.                               -mk-

Po kom má své jméno?
aneb

ulice Křížkovského - 6. částS pozdním podzimem přichází 
za zvídavými čtenáři pravidelná 
porce vlastivědného čtení o Varns-
dorfu a okolí. Sborník před šesti 
lety dostal poprvé název Manda-
va a drží se ho doposud. 

V letošním vydátní se lze do-
číst mimo jiné zajímavá fakta 
o tisku prvních českosloven-
ských bankovek ve varnsdorfské 
tiskárně Ed. Stracheho, o po-
čátcích historie varnsdorfské 
pošty, o výstavbě lokálky do Mi-
kulášovic, o kapli na Hutbergu -
Strážném vrchu v Rumburku,
o pohnutých osobních osudech 
spjatých s rumburským hostin-
cem Zelený strom, o tajemném 
fenoménu „modrých kamenů“ 
chránících náš kraj před neštěs-
tím, o dvousetleté tradici vaření 
piva v Eibau,... a dvě desítky 
dalších statí v češtině.

S odstupem pěti let se vydava-
teli – Kruhu přátel muzea Varns-
dorf – podařilo získat grantové 
prostředky umožňující dvouja-

Vlastivěda dvoujazyčně: Mandava - Mandau 2010

zyčné, česko - německé vydání. 
Poskytl je Fond malých projektů 
Euroregionu Nisa Ziel 3/Cíl 3. 
Třetinu rozsahu díky tomu 
tvoří překlady některých textů 
z této a několika předchozích 
ročenek. Ročenka proto nese 
název Mandava - Mandau 2010. 
Na závěr publikace je připojena 
výroční zpráva KPMV, doku-
mentující spolkovou činnost za 
uplynulý rok. 

Zásluhou zdárné spoluprá-
ce českých a saských kolegů 
v autorském a redakčním týmu 
mohl KPMV na listopadovém 
knižním minitrhu představit 
svoji doposud nejrozsáhlejší, 
téměř třísetstránkovou publi-
kaci. Jejím druhým krůčkem do 
světa byl slavnostní křest, který 
se konal 2. prosince ve spolkové 
místnosti knihovny.

Výsledkem projektu „Spolu-
práce českých a německých 
muzeí“ je kromě této knížky také 
série přednášek, vycházek 
a exkurzí. Saským partnerem 
je Förderverein zur Entwi-
cklung der Grenzregion „Obere 
Mandau/ Spreequellen“ sídlící 
v Eibau. Vydání sborníku 
podpoř ilo Město Varnsdor f
z grantového programu.

Mandavu 2010 si lze pořídit 
v sídle spolku (dočasný depo-
zitář muzea za Červeným kos-
telem), v informačním středisku.  

ham, foto Filip Mágr

ČSBS změnil 
vedení

V důsledku úbytku členů 
základních organizací Českého 
svazu bojovníků za svobodu 
přestala v loňském roce 
fungovat okresní organizace 
v Děčíně. Po řadě jednání 
na ústředním výboru svazu 
v Praze bylo rozhodnuto, že 
vedení okresní organizace se 
přesune do největší organizace 
v okrese, a to do Varnsdorfu. 
Od června loňského roku tak 
v objektu Pohádka působí 
Okresní výbor Českého svazu 
bojovníků za svobodu, který 
se přetransformoval z původní 
místní organizace.

V pátek 14. prosince rozhod-
la členská schůze o změně ve 
vedení organizace a novým 
předsedou zvolila JUDr. Miro-
slava Majzlíka. Místopředsedou 
se stal Jiří Sucharda a dalšími 
členy výboru odstupující před-
sedkyně Taťána Budinová, 
Miluše Šlechtová a Anna Vo-
šmiková. Okresní výbor v sou-
časnosti eviduje 34 členů, z toho 
22 ve Varnsdorfu, 8 v Děčíně
a 4 v České Kamenici.            -r-

a právo užívat logo Česko-
saské Švýcarsko regionální 
produkt. Jde o cukrářský výro-
bek složený z vrstev šlehačky
a bílkového pečiva vyráběný 
podle tradičního rodinného 
receptu. Jeho výrobcem i v pří-
padě řezu je František Dlask 
z Varnsdorfu.

Slavnostní předání certifikátů 
všem novým výrobcům proběh-
lo na adventních trzích v Dolním 
Podluží 18. prosince 2010.

rm, foto D. Štefáčková

Českosaské Švýcarsko 
má další certifikované výrobky

Starostka KPMV Jaroslava Štěpánková a člen redakce Josef 
Zbihlej společně křtí novou vlastivědnou Mandavu.
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Vzpomínka

Dne 8. ledna uplynulo 10 smutných let od 
úmrtí našeho syna Pavla Tlustého.

Stále vzpomínají rodiče, manželka a děti.

Narození
Kateřina Říhová
Václav Říha             (Václav)

Poděkování

Prosinec
Ivana Šindlerová      49 let
Věra Andělová   84 let
Josef Černý   65 let
Jana Drábková   85 let
Marie Gäblerová   73 let
Ján Bočkai   67 let
Karel Šnajdr   81 let
Jiří Pečenka   47 let

Úmrtí

Svozy pytlového
tříděného odpadu

20. 1. 2011

15.-16. 1. 2011
MUDr. Charvátová Hana
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 512 368

22.-23. 1. 2011
MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 624

Zubní
pohotovost

Dne 27. prosince uplynulo 9 let od úmrtí 
našeho drahého tatínka, dědečka a manžela 
Stanislava Stoklase. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.                            Rodina Stoklasova

Děkuji všem přátelům, známým a bývalým spolupracovníkům, 
kteří se 27. prosince přišli v tak hojném počtu rozloučit s mojí man-
želkou Marií Gäblerovou. Srdečně děkuji všem známým, firmě TOS 
VARNSDORF a. s., ReTOS, s. r. o., za věnce, květiny i tolik potřeb-
ná slova útěchy. Díky Vám, přátelé!                                           W. Gäbler

Dne 17. ledna uplyne smutný rok od úmrtí mé milované ženy 
Elfriede  Galbové.      Za celou rodinu stále vzpomíná manžel Jozef. 

Děkuji touto cestou řediteli nemocnice Varnsdorf MUDr.Václa-
vu Járovi, sestrám z LDN 1, primáři oddělení, lékařům a sestrám
z chirurgické ambulance a rehabilitačním pracovníkům za příklad-
nou následnou péči v mém ošetřování po operaci úrazu. V novém 
roce přeji celému kolektivu nemocnice hodně zdraví, štěstí, spoko-
jenosti a pracovních úspěchů.                                                    Jiří Hulán

Pečovatelská služba Domova důchodců Filipov děkuje touto 
cestou všem uživatelům našich sociálních služeb za spolupráci
v roce 2010. Všem našim klientům současně přejeme v roce 2011 
hodně zdraví, optimismu a duševní pohody. 

Bc. Jan Sembdner, ředitel DD Filipov,
Andrea Tančiboková, koordinátorka,

Břetislav Moravec, vedoucí Pečovatelské služby

Omluva

Omlouváme se za chybně zveřejněnou „vzpomínku“ na pana 
Josefa Liďáka v Hlasu severu č. 22. Pět let od úmrtí uplynulo dne 
11. prosince 2010, nikoliv 11. listopadu.                         Redakce

Všech disciplín 47. ročníku se zúčastnilo 34 běžkyň a 63 běžců. 
Kompletní výsledky jsou na www.varnsdorf.cz. Pokud v přehledu 
není uvedeno jinak, jedná se o varnsdorfské startující. 

Dívky narozené 2006 a později – trať 50 m: 1. K. Sedláčková 
16,4 s, 2. K. Fraňková (Jiříkov) 25,8, 3. K. Seifertová 30,1. Dívky nar. 
2003-2005 – 100 m: 1. A. Kopecká 23,0 s, 2. N. Neubauerová 23,7, 
3. G. Hrabalová 24,6. Dívky nar. 2001-2002 – 300 m: 1. Š. Ježková 
01:08,90 min., 2. V. Babíková 01:10,20, 3. T. Adámková 01:19,10.
Nejmladší žákyně nar. 1999-2000 – 600 m: 1. S. Marcziová
02:23,80, 2. A. Poláčková 02:25,60, 3. N. Venclová 02:29,90. Mladší 
žákyně nar. 1997-98 – 600 m: 1. K. Špičková 02:11,40, 2. K. Ve-
selá 02:16,10. Starší žákyně nar. 1995-96 – 800 m: 1. M. Váňová
03:23,90, 2. D. Fogáčová 03:24,00. Mílařky nar. 1994 a dříve 
– 1650 m: 1. A. Drahotová (Rumburk/USK Praha) 06:07,90,
2. E. Drahotová (Rumburk/USK Praha) 06:09,50, 3. I. Loubková 
(Cvikov) 06:29,90. Ženy nar. 1975 a dříve – 1650 m: 1. J. Krausová 
(Teplice) 06:58,10, 2. V. Jínová 08:51,50. 

Chlapci narození 2006 a později – trať 50 m: 1. M. Janda 
12,3 s, 2. O. Boczan 13,4, 3. A. Dvořák (Jiřetín) 20,9. Chlapci 
nar. 2003-2005 – 100 m: 1. Š. Vencl 19,8 s, 2. T. Šťovíček 21,3,
3. F. Damašek 22,2. Chlapci nar. 2001-2002 – 300 m: 1. J. Mar-
tinka 1:19,1 min., 2. A. Haufert 1:20,6, 3. J. Šeps 2:04,7. Nejmladší 
žáci nar. 1999-2000 – 600 m: 1. D. Linhart 2:35,8, 2. J. Neubauer
2:41,4, 3. M. Podroužek 2:53,5. Mladší žáci nar. 1997-98 – 800 m: 
1. O. Doležal 2:41,1, 2. P. Hájek 2:41,4, 3. L. Bláha 3:00,1. Starší 
žáci nar. 1995-96 – 1650 m: 1. A. Ondráček (Chvojkovice Brod)
6:02,5, 2. J. Spurný 6:08,9, 3. M. Kučera (Chvojkovice Brod) 6:18,5. 
Mílaři open – 1650 m: 1. J. Hrdina 5:49,9, 2. J. Hochmut 5:55,2 
(oba Česká Lípa), 3. H. Chalupníček (Cvikov) 5:58,2. Muži narození 
1971 a později – 5000 m: 1. R. Profeld 19:01,3, 2. J. Procházka
20:42,1 (oba Děčín), 3. P. Vodička 22:58,1. Muži nar. 1961-70 – 5000 m:
1. P. Suchý (Cvikov) 23:26,1, 2. L. Šíp (Liberec) 24:01,1, 3. P. Kaš-
parec (Česká Lípa) 24:20,3. Muži nar. 1951-60 – 5000 m:
1. V. Šrachta (Cvikov) 21:53,6, 2. Z. Bufka (Česká Lípa) 22:19,8,
3. B. Kalvoda (Cvikov) 25:04,8. Muži nar. 1950 a dříve – 5000 m:
1. V. Kuthan (Kr. Lípa) 24:09,7, 2. K. Sládek (Kr. Lípa) 29:54,3,
3. V. Krupa (Rumburk) 34:27,1. 

Vložený závod - hod válečkem (účast 16 žen): 1. I. Kolouchová 
(Děčín) 14,82 m, 2. M. Galbavá (H. Podluží) 14,75, 3. M. Buršíko-
vá (H. Buk) 14,75, 4. N. Kučerová 14,36, 5. M. Smrčková 13,69,
6. M. Procházková, 13,00, 7. E. Křížová 12,44, 8. V. Pavelčáková 
11,77, 9. S. Adámková 11,61, 10. M. Suchá (Kr. Lípa) 10,78. 

Vložený závod - vrh kládou (účast 17 mužů): 1. J. Ineman 
(Rumburk) 7,90 m, 2. D. Poncer (Stráž pod Ralskem) 7,38, 3. J. Gal-
bavý (H. Podluží) 7,33, 4. L. Malina 6,96, 5. H. Řičica (Praha) 6,91,
6. H. Chalupníček (Cvikov) 6,74, 7. K. Reindl 6,67, 8. V. Dogaru (Čes-
ká Lípa) 6,24, 9. T. Drbohlav (Kralupy) 6,08, 10. F. Prokop 6,08. 

Výsledky zaznamenala Jaroslava Skalická. 

Výsledky Silvestrovského běhu 2010 

Výkonnostní sportovní oddíly dětí a mládeže mohou 
předkládat své žádosti o finanční příspěvek na Městský úřad 
Varnsdorf do 20. února 2011. Žádosti lze poslat poštou nebo 
podat na podatelně MěÚ. 

Žádosti, včetně všech povinných příloh, mohou podávat ty 
oddíly, které splňují všechna kritéria dle Koncepce podpory 
sportu ve městě Varnsdorf. 

Potenciální žadatele zveme na metodický seminář, kde 
se dozví, jak správně žádost o příspěvek vyplnit a doložit. 
Seminář se bude konat v pondělí 31. 1. 2011 v 15.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Varnsdorf.

Koncepci, formulář žádosti a další informace naleznete na 
webových stránkách městského úřadu v sekci „Aktuální infor-
mace z odborů“.              Mgr. L. Ondráčková, vedoucí OŠKT

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Pro jubilejní 10. ročník Vá-
nočního turnaje v sálové kopané 
nebo také setkání fotbalových 
přátel ve varnsdorfské spor-
tovní hale získali pořadatelé -
- fotbaloví odchovanci Slovanu 
Petr a Jindra Novákové - opět 
mnoho hráčů zvučných jmen. 
Ti nastoupili za celky tradičních 
účastníků, ale pro sněhovou na-
dílku a nedostatek hráčů nepřijel 
tým Žitavy. Hrálo se tak oproti 
původním plánům systémem 
každý s každým a zde jsou 
výsledky: Varnsdorf–Liberec
3:1 (Vlastimil Svoboda, Šmalcl, 
J. Němec–Jiří Štajner), Děčín- 
Jablonec 3:1 (Petr Voříšek, 
Caizl, Aleš Čermák–Majstoro-
vič), Teplice – Liberec 0:6 (Luděk 
Zelenka 4, Štajner 2), Varnsdorf- 
Děčín 1:4 (Němec–Voříšek, 
Čermák, Dornbach, Caizl), Jab-
lonec – Liberec 3:5 (Král, Mrijaj, 
Majstorovič – Štajner 5), Teplice-
Varnsdorf 2:2 (Pavel Sedláček 
2– Petr Kouba, Šmalcl), Děčín- 
Liberec 1:1 (Dornbach–Josef 
Lexa), Jablonec–Teplice 5:4
(O. Neuman 2, Král 2, Tomáš 
Huber–Sedláček 2, Barnát 2), 
Varnsdorf–Jablonec 2:4 (Jin-
dra Novák 2–Král 2, Neuman, 
Majstorovič), Teplice–Děčín 1:
3 (Schlenz–Mokráček, Voříšek, 
Čermák).

VÍTĚZSTVÍ SI 
ODVEZL DĚČÍN

Oku lahodící fotbal hrál přede-
vším Liberec s kanonýrem Štaj-
nerem, ale klopýtl hned na úvod 
s Varnsdorfem a pak remizoval
s vítězným Děčínem. Ten prošel 
turnajem celkem nenápadně
s kvalitní obranou a v posledním 
zápase s Teplicemi (vítěz 2009) 
by mu stačila i plichta. 

Konečné pořadí: 1.Děčín 
310 11:4 10, 2. Liberec 211
13:7 7, 3. Jablonec 202 13:14 6, 
4. Varnsdorf 112 8:11 4, 5. Tep-
lice 013 7:16 1. Nejlepší střelec 
Jiří Štajner - 8 branek, brankář 
Antonín Kudláček (oba Liberec). 

H. M./ZdS
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Varnsdorf má další mistry ČR

FOTBALOVÝ FESTIVAL SE VYDAŘIL
V sobotu 11. prosince 2010 se 

ve sportovní hale v Rumburku 
uskutečnil pod záštitou Fotba-
lové akademie Šluknovského 
výběžku (FAŠV) první fotbalový 
festival v kategorii mladších 
přípravek (rok narození 2002 
a mladší). Po vzoru Švýcarské 
fotbalové federace se tohoto 
nápadu ujali ředitel akademie 
Zdeněk Heinzel spolu s Marti-
nem Hamadou, který v rámci 
stáže UEFA Study Group tuto 
zemi navštívil. Podstatou této 
akce je nejenom propagace 
fotbalu jako hry samotné, ale 
také ostatních pohybových
a dovednostních aktivit, které 
jsou nedílnou součástí sportov-
ní přípravy především v tomto 
věku. Kluci tak měli možnost 
nejenom hrát zápasy, ale též 
soutěžit v disciplínách člunkový 
běh, počet přihrávek na čas, 
kop na přesnost, nohejbal, hra 
1x1 a kop vzduchem. Protože 
akci zaštítili druholigoví fotba-
listé SK Slovan Varnsdorf, byla 
samozřejmostí nejenom jejich 
autogramiáda, ale také aktivní 
zapojení do všech soutěží včet-
ně rozhodování fotbalových zá-
pasů. Mladí fotbalisté tak mohli 

vidět svoje vzory během celého 
dne a jejich rady vnímat bezpro-
středně při všech soutěžích.

Celého klání se zúčastnilo
5 družstev především z blízké-
ho regionu - FAŠV Varnsdorf, 
SK ZŠ Jablonné v Podještědí, 

Hrádek nad Nisou a FAŠV 
Rumburk posílené Martinem 
Hamadou juniorem. Protože 
šlo o akci, která zde ještě nikdy 
nebyla zorganizována, bylo 
očekávání všech veliké, a my si 
nakonec po závěrečném předá-
ní cen všem hráčům mohli říci, 
že bylo určitě naplněno.  Velké 

uznání patří nejenom pořadateli 
festivalu FAŠV spolu s patrony 
akce, druholigovými fotbalisty 
SK Slovanu Varnsdorf Matějem 
Kotišem, Jardou Jordákem, 
Jirkou Stehlíkem a Vlastou 
Chodem, ale také všem trené-

rům zúčastněných týmů, jejich 
svěřencům a rovněž rodičům 
za podporu svých ratolestí. 
Jejich zápal a nadšení po celý 
den byly tou největší odměnou 
a zároveň inspirací pro příští fes-
tival dalších věkových kategorií, 
které už máme připraveny.

Martin Hamada, foto FAŠV

Ještě před uplynulými vá-
nočními svátky se konala MČR 
v plavání kategorií třináctiletých 
v Prostějově a čtrnáctiletých
v Jihlavě, kde varnsdorfští plavci 
TJ Slovan, svěřenci trenéra 
Zbyňka Šimáka, nezklamali. Do 
Prostějova se kvalifi kovali Míša 
Švorc s Lenkou Bendovou a do 

Jihlavy Karolína Špičková. Míšo-
vi se podařilo poprvé získat titul 
MČR na trati 100 PZ a 2. mís-
to na 200 PZ. Sbírku medailí 
zkompletoval bronzem na
100 VZ. Dále byl dvakrát 6. na 

200 VZ a 50 VZ a jednou 7. na
100 Z. Lenka Bendová obsa-
dila na 100 P 19. místo a na 
200 P skončila na 15. pozici.     

V Jihlavě plavala současná 
nejlepší varnsdorfská plavkyně 
Karolína Špičková a  stala se 
trojnásobnou mistryní ČR na
100 P, 100 PZ a 200 P. Dále do 

své kolekce medailí přidala stří-
bro za 200 PZ a dvě třetí místa 
za 100 M a 50 VZ. Tím prokázala 
svou oprávněnost zařazení do 
užší špičky reprezentantů v ČR. 

Z. Š. / ZdS, foto MŠ

Vydařený turnaj ve fl orbale uspořádala v první polovině prosince 
ZŠ Bratislavská pro kluky a dívky varnsdorfských ZŠ. Ve skvělé 
atmosféře povzbuzujících spolužáků doprovázející téměř dvacítku 
napínavých zápasů vyplynula následující pořadí - dívky: 1. ZŠ Brati-
slavská, 2. ZŠ Edisonova, 3. ZŠ náměstí, 4. ZŠ Seifertova. Chlapci: 
1. ZŠ Edisonova, 2. ZŠ náměstí, 3. ZŠ Bratislavská, 4. ZŠ Seifertova, 
5. Speciální ZŠ.                                                                         P. Š.   

Nejlepší fl orbalistky má Bratislavská,
mezi fl orbalisty zase Edisonka

V rámci Silvestrovských zá-
vodů (běhy, hody) se tradičně 
konal v pořadí již 15. ročník zá-
vodu horských kol. I přes chladné 
počasí a klouzavou vozovku se 
na starty postavilo celkem 29 
závodníků všech kategorií. Přijeli
i cyklisté ze sousedního Němec-
ka, a tak měly závody mezinárod-
ní punc. Vedlejšího závodu na
2 kola se zúčastnilo 13 startují-
cích s těmito výsledky: Starší žáci:
1. M. Švorc 13:08,1 min. Ženy do 
40 let: 1. I. Loubková 12:50,4 min.,
2. K. Marková. Ženy nad 40 let:
1. S. Schulzensohn 16:00,1 min.
Veteráni: 1. J. Řezníček
11:53,5 min., 2. J. Pospíchal, 
3. A. Prescher.  Veteráni I:
1. H. Michel 14:22,9 min.,
2. Z. Barborík; 3. K. Schulzen
sohn.

Hlavnímu závodu na 6 kol se 
16 účastníky dominoval Tomáš 
Podrazil, který odjel závod sty-
lem start – cíl a odvezl si Pohár 
TOSu VARNSDORF. Pořadí 
prvních tří v kategorii mužů bylo 
i celkovým pořadím. Junioři:
1. J. Švec. Muži II: 1. V. Zemler 
35:27,0 min., 2. M. Vohnout,

Patnáctý ročník závodu horských kol je již minulostí

3. M. Spurný. Muži I: 1. M. Ho-
zák 36:26,8 min., 2. J. Neumann,
3. H. Schwarz. Muži: 1. Tomáš 
Podrazil 33:43,9 min., 2.  J. Kali-
voda, 3. J. Novota. Vyhlašování 
výsledků se zúčastnili i zástupci 
města – starosta Martin Louka 

a místostarosta Karel Dubský.  
Ceny mohly být předány zá-
sluhou sponzorů, kterým patří 
uznání – Město Varnsdorf, TOS 
Varnsdorf, AL NAMURA, s. r. o.
a Varnsdorfské uzeniny.      

Mgr. Václav Zemler, foto rm

Varnsdorfský Tomáš Beran věnující se naturální kulturistice se 
zúčastnil na podzim dalších tří akcí. Jedné v ČR a dvou světových 
v USA. Připomeňme, že na jaře loňského roku získal na MČR 
při svých prvních závodech zlatou medaili mezi juniory, bronz
v mezinárodním startu a pak zvítězil i na mistrovství Evropy. V říjnu 
nejdříve obsadil na Aminostar natural cupu (Aminostar přírodním 
poháru) v Mikulově 3. místo a v listopadu pak jela šestičlenná 
skupina kulturistů reprezentovat ČR za oceán, kde Tomáš 
v kategorii juniorů sklízel ovoce celoroční dřiny. Na INBA Natural 
Universe 2010 (Mistrovství světa 2010) v kalifornském Los Angeles 
byl 3. stejně jako poté na nejprestižnější soutěži v naturální 
kulturistice INBA Natural Olympia 2010 v Renu v Nevadě. 

Dvě třetí místa ze světových soutěží 

Tři z reprezentantů ČR dovezli z Ameriky dokonce čtyři tituly
a ještě další cenná umístění. Více informací na www.aktin.cz
v sekci sport/aktuality.                                        ZdS, foto archiv T. Berana


