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SCHVÁLEN „SCHODKOVÝ“ ROZPOČET PRO ROK 2011

SEZNAM PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2011

PYTLÁCI POJÍDAJÍ ZVĚŘ S MEDIKAMENTY

RWE ZRUŠILA VE VÝBĚŽKU KONTAKTNÍ MÍSTO

Varnsdorfská
škola nás
proslavila
na Slovensku
a v Anglii
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Rekonstrukce 
bazénu
v plném 
proudu

INZERCE

Dne 19. února 2011 proběhl při veletrhu kosmetiky WORLD 
OF BEAUTY & SPA v Praze již 6. ročník soutěže Fotomake-up, 
tentokrát na téma Pin-up girl (dívka z plakátu). Soutěže se již po-
třetí zúčastnila Jana Hrabáková z Varnsdorfu. V předchozích 
letech získala čtvrté a druhé místo, letos přivezla místo první. 
Tímto automaticky postupuje na mistrovství Slovenska, které 
se uskuteční 12. března v Trenčíně. 

„Na soutěž jsem se připravovala asi 14 dní. Vždy nejdříve 
hledám modelku a poté vhodný kostým a doplňky, se kterými 
mi tentokrát pomohl butik EK Styl Evy Kolnerové. Modelku 
Denisu Samkovou česala kadeřnice Lenka Fádliková. Staly 
jsme se skvělým týmem,“ popsala přípravu vítězka soutěže 
Jana. „Minulý rok jsem se stala 2. vicemistryní ČR, jsem sama 
zvědavá, jestli se umístění povede i na Slovensku. V červnu 
mě ještě čeká kvalifi kace na mistrovství ČR 2011, které pro-
běhne opět při veletrhu kosmetiky v září,“ prozradila své plány 
Jana. To vše zvládá v období mateřské dovolené se svým 
desetiměsíčním synem, za což jí patří jistě velký obdiv.      -r-

AUTORKA NEJLÉPE NALÍČENÉ 
DÍVKY Z PLAKÁTU

JE VARNSDORFSKÁ JANA HRABÁKOVÁ

Čtěte na str. 5

Únorové jednání zastupitelstva se tentokráte neslo v poklidném 
duchu. V úvodu starosta informoval o jednání vedení města se zá-
stupci SK Slovan Varnsdorf, s. r. o., na kterém byl deklarován zájem 
města o spolupráci a podporu. Zástupci Slovanu navrhovali několik 
způsobů podpory. Jedním z předložených návrhů byla nabídka účasti 
města v dozorčí radě nové akciové společnosti. Na jednání též zazněl 
návrh Slovanu na zásadní snížení pronájmů za užívání sportovišť. 
Další oblastí možné spolupráce je podpora využitím podnikatelských 
aktivit SK Slovan v oblasti služeb (úklid, údržba zeleně…). Posledním 

V sobotu 19. února zavítalo 
na čtrnáct stovek příznivců piv-
ní rozmanitosti do minipivovaru 
Kocour ve Varnsdorfu. Místní pi-
vovar pro ně ve svých prostorách 
připravil další specializovanou 
pivní přehlídku. A protože je 
zimní období, nabízela se zde 
především piva silná a ještě 
silnější. Nejslabší byly tzv. sedm-
náctky, ze zahraničních pak piva, 
která měla osm procent alkoholu 
a více. Ve valentýnské části to 
byla piva ochucená a ovocná, 
kde v pivu probíhá ovocné 
kvašení.

Zájemci o pivní speciály mohli 
ochutnat piva od fi rem Kocour, 
restaurační pivovar Pivovarský 
dům v Praze, pivovar Konrád 
z Vratislavic, dovozců belgických 
speciálů firmy Intrat a Acsay, 
dovozce skotských superspeci-
álů pivovaru Brewdog, z pivního 
obchodu Pivoňka z Hradce Krá-
lové, z minipivovaru Kanec ze 
Žamberka a také přes Kocoura 
distribuované pivo Porter z neda-
lekého Löbau. Pestrou nabídku 
měla ve svém portfoliu i společ-
nost Pivní rozmanitost, která pro-
vozuje pivní velkoobchod a pivo-
téku v Praze.

Masopustní pochoutky nabíze-
ly fi rmy řeznictví Doležálek, místní 
fi rma Vohnout, Knut z Roudnice 
nad Labem, Galamba z České 
Kamenice, Gurmán a také ně-
mecké Zugwurst z Ebersbachu. 

A aby toho nebylo málo, pan 
Heinrich (Vyrobeno na venkově) 
prezentoval výrobky oceněné 
logem regionální výrobek des-
tinačního fondu Českosaského 
Švýcarska. Osobně své šperky 
přijel ukázat pan Herzlík. Svými 
výrobky zaujala i místní varns-
dorfská mlékárna.

K dobré pohodě hrála rum-
burská country kapela Ruksak, 
večerního koncertu se ujala 
skupina Tohard. Dostalo se i na 

TIBETSKÁ VLAJKA VISET NEBUDE
Návrh rozpočtu byl pozměněn

INZERCE

nejmenší, kdy po obědě proběh-
la soutěž o nejhezčí masku...

Spokojeni byli kuřáci i nekuřá-
ci, neboť akce byla rozdělena tak, 
aby se dostalo na všechny.

Zájemci o pivní rozmanitost by 
si měli poznamenat datum sobo-
ta 30. 4. 2011, kdy se v pivovaru 
Kocour uskuteční další ojedinělá 

pivní akce Kocouří kouř zamě-
řená na piva nakuřovaná nejen 
z českých pivovarů. A k tomu 
bude vše uzené a nakuřované -
whisky, ryby, sýry, maso...

Vaši Kocouři se těší na další 
setkání.               Honza Kočka 

(redakčně upravil JS)
Foto Michal Šafus

KOCOUŘÍ PIVNÍ VALENTÝNSKÝ MASAKR

Vítězka soutěže Jana Hrabáková (třetí zleva). Číslem 
4 je označen vítězný model - Denisa Samková. 

Foto www.kosmetika-vizazistika.cz
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Rada města rozhodla souhlasit: • S uzavřením partnerství se 
Správou Národního parku České Švýcarsko, s Klubem českých 
turistů Krásná Lípa, UJEP - Filozofickou fakultou, s Českým Švý-
carskem, o. p. s., a Nadačním fondem Hrádek-Burgsberg v rámci 
projektu „HRÁDEK ve Varnsdorfu - rekonstrukce kulturní památ-
ky“. Rada města rozhodla pověřit: • Starostu města podpisem 
akceptační doložky Souhlasu vlastníka pozemku p. č. 90 v k. ú. 
Varnsdorf se stavbou „Rozšíření soustavy CZT Varnsdorf - oblast 
ulic Mariánská, Seifertova, B. Krawce“. Rada města rozhodla 
vzít na vědomí: • Vzdání se funkce ředitelky Základní školy 
Bratislavská Mgr. Jaroslavy Beniačové ke dni 31. 7. 2011. • Rada 
města rozhodla vyhlásit: • Konkurs na obsazení funkce ředitele 
(ředitelky) Základní školy Bratislavská. Rada města rozhodla 
odvolat: • Rudolfa Felzmanna z funkce člena konkurzní komise 
pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městského divad-
la Varnsdorf a jmenovala členkou Helenu Menšíkovou. • Rada 
města rozhodla souhlasit: • S navrženými opatřeními pro sub-
jekty, které nesplnily podmínky Smlouvy o poskytnutí grantového 
příspěvku v r. 2010. Dále vzala na vědomí zprávu o vyúčtování 
grantového programu 2010 a uzavřela grantový program pro 
rok 2010. Rada města rozhodla nevyužít: • Nabídky zástupců 
SK Slovan Varnsdorf, s. r. o. Rada města rozhodla jmenovat: 
• Do komise pro výchovu a vzdělávání Ing. Bc. Jana Hodničáka, 
do komise správy majetku a výstavby Evu Pavlouskovou a dále 
do komise pro posuzování a hodnocení nabídek Martina Čelka. 

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Zadržen při činu
Všímavým občanem našeho města bylo oznámeno, že na 

ulici Čs. letců nějaký muž kope do trafostanice u železničního 
přejezdu. Vyslaná hlídka na místě zadržela šedesátiletého muže, 
který se snažil dostat do uvedeného zařízení. Podrobnou kon-
trolou místa bylo hlídkou zjištěno poškození součásti kolejové 
signalizace. Po nahlášení celé události na České dráhy, které 
vyslaly technika na opravu poškození, byl muž předveden na 
Obvodní oddělení Policie ČR k dalším úkonům.

• Dvě události z městského kamerového systému
První událostí byl případ začátkem měsíce února, kdy dozorčí 

směny MP na kamerovém systému zaznamenal skupinku mla-
díků na dětském hřišti. Jeden z mladíků se od skupiny oddělil 
a začal poškozovat výzdobu vánočního stromu. Po příjezdu 
hlídky MP ve spolupráci s hlídkou OHS PČR se celá skupina 
mladíků rozutekla do všech stran. Výše jmenovaný mladík byl 
však hlídkami zadržen a k úmyslu poškození se doznal. O celé 
záležitosti byl hlídkou informován správce hřiště a Obvodní 
oddělení Policie ČR eviduje uvedenou událost pro podezření 
spáchání přestupku trestného činu.

Druhá událost svědčí o tom, že kamery nepomáhají jen při 
zjištění přestupků nebo trestných činů, ale pomáhají i jinak. Na 
služebnu městské policie se v 18.40 hodin dostavil občan města 
s tím, že se mu ztratil pes. Dozorčímu směny psa podrobně popsal 
a požádal MP o spolupráci při jeho nalezení. V 19.20 hodin byl 
dozorčím směny na kamerovém systému spatřen pes odpovídající 
uvedenému popisu. Do zjištěné lokality byla vyslána hlídka, která 
psa odchytla a přivolanému majiteli ho předala.

                  Martin Špička, velitel MP

• Měděné plechy jsou v kurzu
Na pozemek u rodinného domu ve Varnsdorfu vstoupil deva-

tenáctiletý mladík. Předtím ale musel přelézt plot. Zde odcizil tři 
měděné parapety v hodnotě kolem čtyř tisíc korun. Další dva poško-
dil. Policisté však mládence vypátrali a ve zkráceném přípravném 
řízení mu sdělili podezření z přečinu krádeže a porušování domovní 
svobody. To představuje hrozbu až tříletého odnětí svobody.

• Kradli plechy ze střechy
Obvinění z trestného činu krádeže a poškození cizí věci si 

vyslechl třicetiletý muž a jeho o devět let starší komplic. Ti byli 
přistiženi hlídkou varnsdorfských policistů při krádeži měděné 
krytiny přímo na střeše neprovozovaného prázdného objektu 
v Jiřetíně pod Jedlovou. Vzhledem k výši škody, která jde do 
sta tisíců korun, hrozí obviněným až pětiletý pobyt v nápravném 
zařízení.                        Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR

Schválením rozpočtu na úno-
rovém zastupitelstvu města 
skončilo období rozpočtového 
provizoria. Úspěšnému schválení 
předcházela v prosinci a v lednu 
dvě pracovní setkání zastupitelů, 
vedení města a zástupců pří-
spěvkových organizací, během 
kterých se rozpočet dostával do 
závěrečné podoby. Oproti návr-
hu byl na zastupitelstvu rozpočet 
upraven pouze o příspěvky ve 
výši 40 tis. Kč na podporu Varns-
dorfské komorní filharmonie 
a 162 tis. na krytí ztráty z pro-
vozu kina Panorama, které byly 
doplněny na úkor snížení nákla-
dů na opravu lávky na Moravské 
ulici u fotbalového stadionu.

Schodek ve výši 55,468 mil. 
korun, tedy rozdíl mezi příjmy 
a výdaji, nezatíží další genera-
ce, neboť bude pokryt přebytky 
z předchozích let. Tím jsou ale 
veškeré přebytky vyčerpány 
a vzhledem k aktuální ekono-
mické situaci nás čekají „hube-
ná“ léta.

Rozpočet hospodaří s obje-
mem příjmů ve výši 261,37 mil.
korun a výdajů 316,838 mil. korun.
Daňové příjmy (daně z příjmu 
fyzických a právnických osob, 
poplatky z vybraných činností 
a majetkové daně) jsou ve výši 
145,082 mil. korun. Nedaňové 
příjmy (např. příjmy s vlastní 
činnosti, pronájmy, sankce) jsou 
ve výši 28,223 mil. korun. Předpo-
kládané příjmy z prodeje majetku 
jsou ve výši 15 mil. korun a ne-
investiční dotace (sociální dávky, 
úřad práce, výkon státní správy) 
73,065 mil. korun. Celkové pří-
jmy jsou o 2,422 mil. nižší než 
v rozpočtu loňského roku.

Z rozpočtových výdajů připadá 
230,118 mil. korun na běžné výda-
je a 86,72 mil. korun na kapitálové 
výdaje. V běžných výdajích byla 
oproti loňskému roku snížena 
například položka na opravy 
komunikací a chodníků o 1,4 mil. 
korun, naopak přidáno bylo na 
údržbu a opravu o 1,5 mil. více. 
V oblasti vzdělávání je věnováno 
na provoz a údržbu školských za-
řízení 18,919 mil. korun, což je 
o 1,234 milionu více. Oblast kul-
tury pak bude disponovat s část-
kou 10,062 mil. korun (s doda-
datečně schválenými příspěvky). 
Do tělovýchovné a zájmové 
činnosti se letos investuje 8,585 
milionu, kde ubyla třímilionová 
položka přímé podpory sportu 
(nově zařazena do ostatní 
činností ve výši 800 tis. korun) 
a zvýšil se příspěvek na energe-
tické náklady sportovišť (vzniklo 
nevyúčtováním v roce 2010). Pří-
spěvky do zdravotnictví zůstávají 

• 20. 2. Jednání se zástupcem Českých drah o hlavním ná-
draží, při kterém se jednající shodli, že se bude hledat cesta 
k vylepšení nástupního prostoru. Další jednání proběhnou se 
SŽDC, ČD, krajem i provozovatelem Vogtlandbahn.
• 21. 2. Jednání koaličních partnerů.
• 22. 2. Schůzka k projektu Park za nemocnicí, která měla 
rozhodnout, na který dotační program bude poslána žádost.
• 28. 2.  Pracovní setkání k organizaci Tolštejnských slav-
ností, které se plánují na 4. 6.
• 28. 2. První setkání pracovní komise k řešení problematiky 
výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf. Komise si 
ujasnila základní informace o platných i předkládaných vyhláškách 
a rozhodla o podrobném zmapování heren a všech hracích přístro-
jů. Na základě zjištěné skutečnosti se bude odvíjet další postup.

téměř beze změny, tedy ve výši 
3,7 mil korun. V ostatních kapito-
lách nejsou výrazné změny. Za 
zmínku snad stojí jen to, že není 
vytvořena položka rezervního 
fondu. Kapitálové výdaje obsahu-
jí investice, z nichž nejdůležitější 
jsou v dalším článku HS (např. re-
konstrukce mostu v ul. Moravská, 
zateplení ZŠ Edisonova, oprava 
stropu muzea, dokončení bazé-
nu, úpravy budov úřadu, veřejné 
osvětlení v Poštovní ulici). 

Hlavním cílem při sestavování 
rozpočtu bylo dokončení akcí 
z minulých let (dostavba a otevře-
ní plaveckého bazénu), posílení 
oprav komunikací včetně oprav 
zábradlí u Mandavy apod. Během 
pracovních jednání naopak byla 
vypuštěna největší plánovaná 
investice - úprava prostranství 

u věžičky, která byla odložena. 
Většina správců jednotlivých ka-
pitol se musí smířit s podstatně 
menšími prostředky a plánované 
akce pokrývat úsporami, nebo re-
alizovat jen ty nevyhnutelné. 

Součástí schvalování rozpo-
čtu bylo také schválení závazných 
ukazatelů, příprava podrobného 
rozpisu, schválení rozpočtu 
hospodářské činnosti REGIA, 
a. s. (správa bytového a nebyto-
vého fondu, centrum), rozpočtu 
hospodářské činnosti městské 
policie (pult centrální ochrany) 
a rozpočtu statutu sociálního
fondu.

Rozpočet celkově neumožňuje 
žádné „vyskakování“, naopak ale 
dovoluje dostát svým závazkům 
a zajistit řádnou správu města.

rm, JS

SCHVÁLEN „SCHODKOVÝ“ ROZPOČET

Město Varnsdorf vyhlašuje
konkurz na obsazení funkce ředitele (ředitelky)  

Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994,  
           okres Děčín, příspěvková organizace

Požadavky:
- předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 záko-

na č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů v platném znění, pro příslušný druh školy

- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- organizační a řídící schopnosti

Veškeré náležitosti přihlášky naleznete na webových 
stránkách města.

Termín podání přihlášek: 15. dubna 2011

STRUČNĚ Z RADNICE
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MyšLenka aneb sloupek starosty

Dokončení ze str. 1
bodem možné podpory města byl 
příspěvek na propagaci (např. 
dresy s uvedením města Varns-
dorf) bez specifikace částky. 

 Mezi body převodů majetku byl 
zastupitelům předložen návrh na 
zrušení usnesení o prodeji části 
rekreačního areálu u Mašíňáku 
firmě Komplex DC, s. r. o., a za-
stupiteli Ing. Petru Jakubcovi za 
cenu 1,5 mil. korun. Zájemci totiž 
v termínu daném rozhodnutím 
zastupitelstva nepodepsali kup-
ní smlouvu s tím, že původně 
plánovaný projekt relaxačního 
centra byl dle odborníků na-
jatých kupujícími uznán jako 
nesamofinancovatelný. Jeden 
z kupců Ing. Jakubec vysvětlil, že 
na základě této situace dopisem 
požádal starostu i realitní kan-
celář o rozšíření prodeje nebo 
pronájem další části areálu, ale 
nebyl mu sdělen žádný závěr. 
„Další jednání se mnou nebyla 
vedena, byl jsem překvapen,“ 

TIBETSKÁ VLAJKA VISET NEBUDE
Návrh rozpočtu byl pozměněn

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY NA ŠPIČÁKU
Přijďte vyjádřit svůj názor

Všechny příznivce i odpůrce vybudování dvou větrných elektrá-
ren na Špičáku zveme na veřejné jednání o vlivu této stavby na 
přírodu a vzhled krajiny. Jednání se uskuteční 28. 3. 2011 v sále na 
Střelnici od 14.30 hodin. Diskusi budou řídit pracovníci Ministerstva 
životního prostředí, které pak vydá závěrečné stanovisko. V něm 
se bude muset vypořádat se všemi podněty a připomínkami, které 
na jednání zazní. 

Veškerá dosud zpracovaná dokumentace podle zákona o po-
suzování vlivu na životní prostředí (plány, průzkumy, vizualizace, 
hodnocení, posudky a písemná vyjádření) je v úředních hodinách 
k nahlédnutí na Odboru životního prostředí MěÚ Varnsdorf, v budově 
na náměstí, kanceláři č. 8. Základní údaje o stavbě: Dva větrníky 
budou dodávat do sítě maximální výkon 4 MW, výška každé věže 
včetně rotoru je 139 m (pro představu jsou tedy asi o 20 metrů vyšší 
než komín Velvety), vrchol Špičáku převýší stavby zhruba o 70 metrů, 
stavba je plánována jako dočasná na 25 let.

Ing. Přemysl Brzák, odbor životního prostředí 

Když jsme vám před nedáv-
nem přinášeli zprávu o novém 
majiteli bývalého hotelu Panora-
ma a jeho plánech na záchranu 
objektu s největším společen-
ským sálem široko daleko, byli 
jsme potěšeni příjemnou zprá-
vou o možnosti „vymazání“ další 
chátrající stavby ze seznamu 
ruin. Proto nás velmi nemile pře-
kvapila zpráva nového majitele 
o problémech, které mu nečekaně 
nastaly nedlouho po koupi. Hotel 
Panorama totiž stojí na cizím 
pozemku a majitel pozemku 
nejenže špatně komunikuje, ale 
ještě se naopak chce soudit. 
Překvapující na celé záležitosti je 
fakt, že majitelem pozemků pod 
hotelem a v jeho sousedství je 
totiž varnsdorfská textilka Velve-
ta Varnsdorf, a. s., která nejen po 
dobu téměř 20 let nebyla schop-
ná donutit předchozího vlastníka 
hotelu k zabezpečovacím pracím 
nebo od něj získat nájemné, ale 
naopak vždy sousední Centrum 
Panorama podporovala. Vždyť 
krásné opony zakrývající a le-
mující z boku filmové plátno byly 
k opětovnému otevření kina prá-
vě darem firmy, která v minulosti 
svým jménem proslavila město 
na celém světě.

Ve chvíli, kdy se nový majitel 
hotelu začal o objekt řádně 
starat, zabezpečil ho proti dal-
šímu devastování bezdomovci 
a sběrači starých kovů uzavřením 
celého objektu, zajistil střechu 
před zatékáním a možným zří-
cením objektu, je to právě majitel 

O KOMUNIKACI
Dnešní malé zamyšlení není 

o chodnících či o cestách, jak 
by se podle názvu mohlo zdát. 
Vlastně o cestách tak trošku je. 
O cestách a stezičkách k sobě
navzájem. O setkávání, o pře-
dávání informací, o vstřícnosti. 

Název „zastupitel“ má původ ve slově zastupovat. A má-li zastupitel 
správně zastupovat, pak potřebuje také znát názory těch, za které 
hovoří a hlasuje. A tak mimo to, že chodí s očima otevřenýma, dívá 
se kolem sebe a snaží se naslouchat, využívá také dalších mož-
ností médií i setkávání, kde se představují názory občanů. Místní 
čtrnáctideník Hlas severu je jedním z míst, kde se právě potřebné 
podněty potkávají. Je pochopitelně na každém čtenáři (a na za-
stupiteli dvojnásob), jak s těmito informacemi naloží (např. paní Es 
ubezpečuji, že i když jsem neudal přesný termín řešení záležitosti 
volně pobíhajících psů, není mi problém lhostejný a zabývám se jím). 
Široké pole pro svou diskusi nacházejí zájemci na webových strán-
kách města. Je škoda, že jen občas podpoří svůj názor také svým 
podpisem. I tyto podněty však bývají zajímavé, pokud nepřerostou 
v osobní napadání a neetické útoky. Městské webové stránky jsou 
však samostatnou kapitolou, která si vyžaduje pozornost a řešení 
ve prospěch přehlednosti a snadné dostupnosti informací stávajících 
i zcela nových. I tyto návrhy jsem zaznamenal v diskusi a souhlasím 
s nimi. Budoucnost našich elektronických informací je také v jasném 
rozdělení nabídky na stránky města, městského úřadu a na strán-
ky informačního střediska. A pokud se nám podaří soustřeďovat 
širší informace o dění do infocentra, budou i tyto stránky zajímavé 
a navštěvované (to může být i výzva pro pořadatele, kteří zatím své 
termíny a akce před veřejností „tají“).  Přínosem pro poznávání názorů 
jsou pochopitelně osobní setkání. Ať už při besedách, na které jsou 
zastupitelé zváni (klub důchodců, školy), nebo které jsou programově 
iniciovány. Patří sem například setkávání v rámci „Zdravého města“, 
které chce spojit síly a rozum lidí při řešení důležitých problémů 
města, a zatím tato jednání velkou návštěvnost nevykazují. A přitom 
princip Zdravého města právě na zásadách komunikace staví. Také 
diskusní starostenské večery v divadle mohou nabídnout informace 
z různých oblastí činnosti. Jedním z blízkých a důležitých tematických 
setkání občanů je veřejné projednání záměru Větrný park Varnsdorf -
Špičák svolané příslušným odborem Ministerstva životního prostředí 
do Studentského centra Střelnice v pondělí 28. března 2011 od 14.30 
hodin.  Přijdete si říci svůj názor na stavbu větrných elektráren v našem 
městě?   A douška na závěr. Když jsem telefonicky kritizoval nevhodný 
čas začátku, který se tak stává části pracující veřejnosti nedostupný, 
byl jsem ministerským úředníkem přesvědčován o ideálnosti času. 
Ano, možná - pro pražské úředníky, pro sezvané orgány, ale pro 
Varnsdorfské? A to je právě o té vstřícnosti, o potřebě komunikovat. 
Budu tedy rád, když si čas dokážete najít.                     Martin Louka

uvedl Jakubec. Jeho prohláše-
ní o důvodu nedodržení termínu 
podpisu smlouvy však označil 
zastupitel Jiří Sucharda za na-
prosto neuvěřitelnou „pohádku“ 
a spolu s vedoucím správy ma-
jetku zastupitelům vysvětlili, že 
žádost o další pozemek nemá 
vliv na podpis původní smlouvy, 
na kterou je dle zákona pohlíže-
no zcela samostatně. Jakékoliv 
další nově prodávané pozemky 
musí být zveřejněny obvyklým 
způsobem. Vzhledem k daným 
skutečnostem předložený ná-
vrh na zrušení usnesení nebyl 
schválen, neb projekt realizace 
relaxačního centra zastupitelé 
nechtějí žadatelům zhatit. V jed-
nání o prodeji pozemků a kauci 
se bude nadále pokračovat 
i přesto, že dle rozhodnutí zastu-
pitelstva již není možné uzavřít 
kupní smlouvu. Ostatní převody 
majetku města proběhly již bez 
zádrhelu.

Dalším důležitým bodem jed-
nání zastupitelstva byla dostav-
ba plaveckého bazénu. Více na 
str. 5. 

Zastupitelstvo uložilo finan-
čnímu výboru zpracovat ve 
spolupráci s příslušnými odbo-
ry města analýzu dopadů do 
rozpočtu města týkající se např. 
deregulace nájemného v bytech, 
daně z nemovitostí, výší nájmu 
v nebytových prostorech apod. 
v souvislosti s celostátní politi-
kou. Termín předložení zprávy je 
stanoven na červnové zasedání 
zastupitelstva města. 

Již potřetí nebyl schválen ná-
vrh kulturní komise o zapojení 
našeho města do iniciativy Vlaj-
ka pro Tibet. Naopak schválena 
byla Obecně závazná vyhláška 
č. 1/2011 o symbolech města 
a jejich užívání, více také na 
str. 5.

Nejdůležitějším bodem jedná-
ní byl návrh rozpočtu města pro 
rok 2011. Zastupitelstvo města 
schválilo rozpočet v předlo-
ženém znění včetně pozmě-
ňovacích návrhů. Podrobnější 
informace o rozpočtu najdete 
na str. 2.                           rm

KE MNĚ ČELEM, K IVANOVI ZÁDY?

DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

pozemků, který navrhl prodejní 
cenu 800 Kč/m2, což je 4x více, 
než jsou obvyklé ceny pozemků 
ve Varnsdorfu, nebo místo 
odkoupení nájemní smlouvy za 
10 Kč/m2 na rok, s čím vlastník 
hotelu neměl problém. Smlouva 
o pronájmu však obsahovala 
zcela neakceptovatelné body 
jako např. pronajmout si i část 
nádvoří mezi hotelem a ubytov-
nou, kde se dá předpokládat min. 
ekologická zátěž ze zříceného 
továrního komína, 3měsíční 
výpovědní dobu, když objekt na 
pozemku stojí 130 let, a v nepo-
slední řadě zákaz provádět jaké-

koliv stavební či jiné úpravy trva-
lého charakteru bez předchozího 
písemného souhlasu pronají-
matele. Z návrhu smlouvy tedy 
vyplývá, že nový majitel může 
legálně pouze objekt odstranit. 
Po odmítnutí návrhu nájemní 
smlouvy vyzývá majitele hotelu 
k odstranění stavby a téhož dne 
podává k okresnímu soudu návrh 
na vydání předběžného opa-
tření - zabránit provádění zabez-
pečovacích a zajišťovacích prací. 
Stavbu hotelu před soudem vy-
dává za zbořeniště a dále žádá 
soud, aby vlastníku stavby nařídil 
odstranění stavby! Soud je na-
štěstí opravdu nezávislý a obra-
tem předběžné opatření zamítá 

a naopak konstatuje, že se nejed-
ná o zbořeniště, ale o stavbu ob-
čanského vybavení ve špatném 
technickém stavu, kterou se nový 
majitel snaží zajistit, zabezpečit 
a zachránit, což, jak uvádí soud, 
je jeho zákonnou povinností. Z dal-
ší korespondence, kterou má re-
dakce k dispozici vyplývá, že maji-
tel pozemku se velmi usilovně sna-
ží novému majiteli hotelu zabránit 
v záchraně bývalé textilky, v se-
dmdesátých letech přestavěné 
na hotel, a svými písemnými 
návrhy jej tlačí do demolice, od-
stranění sutí a předání čistého, 
nezatíženého pozemku. 

Z uvedených materiálů bo-
hužel jasně vyplývá, že v době, 
která uplynula od otevření kina 
a darování opon, se v naší textil-
ce mnoho změnilo a že snahou 
nového vedení již není podpora 
kina a záchrana hotelu, ale 
pravděpodobně jen ekonomický 
kalkul se zajímavým pozemkem 
uprostřed města.

P. S. Po uzávěrce přešla Vel-
veta, a.s., opět do protiútoku 
a v době vydání tohoto čísla se 
odvolala k soudu proti zamítnutí 
návrhu na předběžné opatření. 
Den poté kontaktuje telefonicky 
zástupce firmy Velveta, a. s.,  
Ing. Majer p. Nejtka s tím, že 
ředitel firmy chce sjednat osobní 
schůzku. Snad se tedy začne 
blýskat na lepší časy. Veškerá 
korespondence bude umístěna 
na Facebooku Centra Panora-
ma.                                          JS



5/2011                                                     strana 4

INZERCE

Seznam plánovaných 
investičních akcí na rok 2011

V níže uvedeném přehledu informujeme občany o plánovaných 
investičních akcích, které byly zařazeny do rozpočtu města a budou 
v letošním  roce realizovány.  Zároveň vybízíme místní podnikatele 
a firmy k podání svého profilu s kontaktními údaji. Profily s žádostí 
o zaslání výzvy na konkrétní akci prosím zasílejte elektronicky na 
adresu města varnsdorf@varnsdorf.cz.

Na jednotlivé akce budou vyhlašována výběrová řízení dle 
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu měs-
tem Varnsdorf nebo dle Zákona č. 137 Sb., o veřejných zakázkách. 
Jednotlivé výzvy budou zveřejňovány samostatně na internetových 
stránkách města Varnsdorf www.varnsdorf.cz.  

DOPRAVA       
• Celoplošné opravy komunikací - jednotlivé komunikace budou 
určeny RM   
• Celoplošné i běžné opravy chodníků - jednotlivé chodníky budou 
určeny RM 
• Rekonstrukce mostu v ul.  Moravská 
• Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací - vybrané úseky 
• Obnova dopravního značení na vybraných komunikacích - svislé, 
vodorovné 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
• Oprava rozděl.  objektu  a přívodního koryta rybníku Kočka  
• Oprava koryta vodního toku ul. Čs. letců 
• Oprava koryta vodního toku ul. Myslivecká 

VZDĚLÁVÁNÍ       
• 14. MŠ Nezvalova - bezbariérový vstup - realizace 
• 14. MŠ Nezvalova -  přípojka vody  
• 17. MŠ Pražská - rekonstrukce vodoinstalace v celém areálu 
• 16. MŠ Křižíkova - oprava střechy 
•   1. ZŠ Bratislavská - zbudování oddělení MŠ   
•   2.  ZŠ Edisonova  - dlažby v šatnách 
•   2. ZŠ Edisonova - zateplení budovy        
•   2. ZŠ Edisonova - rekonstrukce soc. zařízení    
• ŠJ náměstí  -  nástřik střechy PUR 

KULTURA, CÍRKVE         
• Č. p. 512 (ČSOB, ZUŠ)- opravy soklů, oprava fasády 

TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 
• Zimní stadion - rekonstrukce sprch 
• Běžné opravy sportovišť 

BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 
• Revitalizace veřejných prostranství - dětský park - úprava vstupu 
• Hřbitov - zpevněné  plochy (přístupy a příjezdy, parkoviště) 
• MěÚ T. G. Masaryka - rekonstrukce kanceláří v 1. NP 
• MěÚ  archiv - vybudování posuvných regálů 
• Bytové domy - výměna oken, výtah   
• Muzeum - rekonstrukce stropů - zahájení postupné výměny 
• Rekonstrukce VO ul. Poštovní + rozvod kamerového systému 
• Horkovodní přípojka objektu č. p. 2045, ul. Národní 
• Osvětlení přechodu pro chodce - Čs. mládeže (škola ul. Střelec-
ká) + PD 
• Rozšíření veřejného osvětlení - ul. Severská
• Přemístění komunikačního uzlu CZT - ul. Západní (bývalá VS č. 40)

 Dále budou z rozpočtu města realizovány drobné údržby, opravy 
a revize, na které budou vyhlášena VŘ v souladu se Směrnicí pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf.

Přehled investičních akcí a dalších záměrů budeme v průběhu 
roku doplňovat dle úspěšnosti dotační politiky města.

Ing. Jaroslav Beránek,
odbor správy majetku a investic

ZŠ Bratislavská spolupracu-
je od října 2010 se sdružením 
Delfíno, které pracuje s akredi-
tovaným programem MŠMT za-
měřeným na metodu artefiletiku 
s tématem delfín Dilo a pod-
mořský svět. 

Školním celosvětovým pro-
jektem chce jeho zakladatel 
Dr. Horace Dobbs, Ph.D., BSc. 
(atomový fyzik, vědec a vizi-
onář) předložit své poznatky 
z mnohaletého výzkumu, při 
nichž objevil pozitivní působení 
delfínů na člověka, a to jak lze 
využít jejich kladných vlastností 
k motivaci pro učení hrou. 
Proto vytvořil malého, hravého 
a zvídavého delfína Dila, který 
prožívá mnohá dobrodružství. 
Díky Dilovi je možné ukázat 
dětem fascinující a magický 
svět delfínů. Dilo a jeho příbě-
hy pomáhají rozvíjet kreativní 
potenciál a pomáhají uvolnit 
hravou energii. 

Nyní přichází Dilo i do škol, 
aby pomohl dětem, učitelům, 
rodičům a všem těm, kteří se 
podílejí na výchově dětí.

Celého projektu se od října 
loňského roku účastní i ZŠ 
Bratislavská, která se pomocí 
fiktivního delfína Dila rozhodla 
v dětech podporovat hravost 
a radost při výuce. Do programu 
zařadili nové alternativní prvky 
do výuky, využití originálních 
učebních pomůcek a metodic-
kých materiálů. Přestože se 
v programu, který toto sdružení 
přináší do škol, realizuje ZŠ 
Bratislavská teprve několik mě-
síců, a to nejen ve vyučování, 
ale také v družině a ve volno-
časových aktivitách, dosáhla
velmi překvapivých výsledků. 
„Vzhledem k tomu, že téma 
delfín a podmořský svět je pro 
děti velice přitažlivé, rychle se 
změnila také celková atmosféra 
ve třídách, a to jak o přestáv-
kách, tak i při samotném vyu-
čování. Děti se celkově zklidnily, 
ubylo konfliktů a společný zájem 
o delfíny je velice sblížil. Dokážou 

Varnsdorfská škola nás proslavila na 
Slovensku a v Anglii

mezi sebou lépe komunikovat, 
naslouchat jeden druhému a spo-
lečně tvořit. Jak v oblasti výtvar-
né, kde vznikají krásné práce, 
kterými si zdobí třídy a chodby 
školy, tak například v oblasti 
hudební, kde žákyně 3. třídy, 
bez pomoci dospělých, vytvořily 
scénický tanec. Děti skládají 
básničky, nosí do školy obrázky 
z podmořského světa, vyhledá-
vají si informace na internetu. 
Další oblíbenou činností se stalo 
vedení deníčků u žáků 4. třídy, 
které jsou vytvářeny na základě 
čtení knihy o delfínku Dilovi, kde
mohou neomezeně zapojit 
svoji fantazii. Nutno dodat, 
že do této činnosti je nemusí 
nikdo nutit a že naopak zjišťují 
dopředu názvy kapitol, které 
je teprve čekají. Díky knize 
Dilo a volání hlubin, se kterou 
ve škole pracujeme, se zvýšil 
zájem o čtení a zvýšila se také 
návštěvnost knihovny, ve které 
se děti dožadovaly zapůjčení 
knihy o Dilovi, začaly se více 
zajímat o encyklopedie a knihy 
s tématikou mořského světa. 
Také rodiče dětí se začali za-
jímat o to, kde je možné knihu 
koupit,“ nadšeně popisuje aktivi-
ty dětí Martina Kozáková, která 
se spolu s celým kolektivem 
školy projektu chopila.

Ať jsou děti sebevíc unavené, 
v okamžiku, kdy učitel oznámí ja-
koukoli činnost související s del-
fínem Dilem, únava jakoby zá-
zrakem mizí. Dětem se rozzáří 

oči, s velkou chutí se pouští do 
práce. „Ve výuce jsme také vy-
užili poslechu scénické hudby, 
která byla vytvořena k některým 
kapitolám zmíněné knihy. Milým 
překvapením pro nás bylo zjiš-
tění, že se děti nestyděly, ale 
naopak si svůj spontánní pohyb 
k této hudbě užily. Mořský svět 
děti velmi motivuje a většinou si 
ani neuvědomují, že se učí, vše 
berou jako hru. Tento přirozený 
způsob učení vede k tomu, že si 
takto získané vědomosti uchová-
vají na velmi dlouhou dobu. 

Zapojení se do projektu nám 
přineslo nejedno milé překvape-
ní a jsme přesvědčeni, že další 
na nás ještě čekají,“ popsala 
svůj pohled pedagoga Martina 
Kozáková.

Děti si také tradičním peče-
ním buchet, které realizovaly už 
v projektu sbírky pro UNICEF, 
vydělaly na nákup delfíního hed-
vábného kokonu. Ten se pro 
mnohé stal osobním útočištěm, 
které nabízí funkci relaxační, vý-
chovnou i konfrontační. Umocňu-
je pocit lehkosti a nabízí možnost 
odpoutání se od problému. Děti 
milují, když mají prostor, který je 
jenom jejich, což dokazuje ně-
kolik odpovědí na otázku, proč 
chodí rády do kokonu: 

Je měkoučký, rád na něj sa-
hám.

Je voňavý a je mi tam dobře.
Mám tam kamarády, hrajeme 

si tam, děláme tam moře.
O aktivitě varnsdorfské ško-

ly byl prostřednictvím sdružení 
Delfíno, kde jsou zainteresová-
ny Valpurga Hozáková (pochází 
z Jiřetína) a Dana Hegerová 
(pochází z Varnsdorfu), informo-
ván i sám tvůrce Horace, který 
měl velmi srdečnou a silnou 
reakci. V děkovném dopise se 
zmiňuje o „Czech Dilo Teamu“, 
v němž je mj. zahrnuta právě 
i ZŠ Bratislavská jako naprosto 
unikátní škola, která přesně dle 
představ pana Horace pracuje 
s tématem podmořského světa 
ve všech výchovách. Úspěch 
školy natočila i slovenská televi-
ze Markíza. Záznam odvysílala 
1. března  v pořadu Reflex a je 
k nahlédnutí i v archivu TV Markí-
za.                                         rm
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Jedna z pěti největších evrop-
ských elektrárenských a ply-
nárenských společností RWE 
zrušila v Rumburku k 31. prosinci 
minulého roku kontaktní místo pro 
zákazníky. Vzhledem k tomu, že 
o čtrnáct dní dříve byla zrušena 
kancelář RWE i v Děčíně, jsou lidé 
ze Šluknovského výběžku, ale 
i z celého okresu Děčín, nuceni 
dojíždět až do Ústí nad Labem.

Podle společnosti RWE mo-
hou její zákazníci nyní ke komu-
nikaci využít internet, telefonic-
ký a e-mailový kontakt, a nově 
i aplikaci Skype. S asistencí 
operátora na call centru mohou 
řešit samoodečty, fakturaci, plat-
by, změny záloh, změny smluv, 
reklamace, stížnosti, pohledáv-
ky, technické dotazy, informace 
o cenách.

  Druhá významná energetická 
společnost - skupina ČEZ, uza-
vření své kanceláře v Rumburku 
nechystá. Podle  tiskové mluvčí 
společnosti Soni Holingerové 
se rušení kontaktního místa, 

PYTLÁCI STÁLE PYTLAČÍ? 
Pojídají však zvěř krmenou medikamenty! 

 V noci ze soboty na neděli 20. 2. byly u vozovky vedoucí z Varns-
dorfu na Studánku (u Valčíku) nalezeny zbytky vývrhu srnčí zvěře 
odhozené a částečně visící na keřích. Stopy ve sněhu dokazují pří-
tomnost vozidla a to, že někdo na tomto místě vyvrhl a odvezl kus srnčí 
zvěře. Protože od 1. 1. je tato zvěř hájena, evidentně se jedná o jasný 
případ pytláctví a mimo to se pachatel vystavil nebezpečí intoxikace 
medikovanými léčivy. Před krátkou dobou proběhla nákladná ozdravná 
akce zaměřená na léčbu chorob volně žijící zvěře tím, že v období ně-
kolika dnů bylo zvěři do krmelců opakovaně předkládáno medikované 
krmivo CERMIX - PREMIX ve formě granulí. Z tohoto důvodu dosud 
platí zákaz lovu divočáků. U této zvěře se po mnoha letech vyskytlo na 
území ČR parazitární onemocnění způsobené svalovcem stočeným, 
které je přenosné i na člověka a je smrtelně nebezpečné. Zvěřina se 
smí požívat pouze po laboratorním veterinárním vyšetření. Vnímavá 
je veškerá spárkatá zvěř a šelmy, hlavně zvěř černá a jezevci.

Dále byly zjištěny případy, kdy byla sražená zvěř odcizena buď 
řidičem vozidla, nebo jiným řidičem. I v tomto případě se jedná o trestný 
čin pytláctví. Protože se jedná o opakované události, členové HS ve 
spolupráci s PČR a MP začali pravidelně monitorovat vozidla, která se 
opakovaně pohybují nebo jsou zaparkovaná v okolí lesních, polních 
cest ústících na komunikace. Zvýšila se i ostraha honitby, která sleduje 
pohyb volně pobíhajících psů, kteří mají v letošní zimě na svědomí 
několik stržených nebo pokousaných kusů spárkaté zvěře.

HS Hraničář Varnsdorf
  

                                                                                    

Od prosince roku 2009 probíhá rekonstrukce a dostavba pla-
veckého bazénu ve Varnsdorfu, která je největší investiční akcí 
realizovanou městem Varnsdorf v posledních letech. Vlastní provoz 
bazénu byl ukončen v září téhož roku a po následném vyklizení 
a předání staveniště zahájila dodavatelská firma stavební práce. Po 
provedení veškerých demontáží a bouracích prací byl objekt kom-
pletně odizolován, dále byly provedeny rozsáhlé sanace betonových 
konstrukcí, bazénových van, ochozů a stropů. V letních měsících byla 
započata  přístavba bazénových atrakcí, která navazuje na východ-
ní fasádu objektu. Architektonicky se jedná o hmotově jednoduchou 
stavbu, která se snaží přizpůsobit stávajícímu objektu krytého bazé-
nu. Na úrovni ochozu bazénu je umístěn dojezd krytého toboganu, 
nástupní točité schodiště a dvojice kruhových masážních bazénů. 
V nejvyšším místě je věž s nástupním dílem toboganu.

Vlastní stavební práce stávajícího objektu se již blíží ke svému 
závěru. V této fázi jsou montáže rozvodů vody, ÚT, elektro, VZT 
a technologií, dokončuje se rekonstrukce a zateplení střechy, 
zhotovení vnitřních omítek a podhledů. Následně budou započaty 
montáže obkladů a dlažeb, osvětlení a fasády.  Vzhledem k rozsahu 
prací, harmonogramu stavby a platným smlouvám, je dokončení celé 
rekonstrukce plánováno na srpen letošního roku. Provoz plaveckého 
bazénu bude zahájen od září 2011.

V roce 2010 bylo prostavěno asi 33 mil. Kč. Celková cena stavby 
zahrnující všechny tři etapy rekonstrukce činí dle uzavřených smluv 
96 mil. Kč. Z této částky bude 10 % sloužit jako pozastávka na 
odstranění vad a nedodělků a bude uhrazena až v roce 2012 
v případě řádného dokončení díla a bezproblémového provo-
zu.                                  Za OSMI text a foto Milan Hanousek

Usnesením rady města 
byl účetně uzavřen Grantový 
program města Varnsdorf pro 
rok 2010.

V rámci GPMV 2010 bylo 
uzavřeno 51 smluv o poskytnutí 
grantového příspěvku z rozpočtu 
města Varnsdorf. 1 žadatel od 
smlouvy odstoupil a grant byl vrá-
cen do rozpočtu města. 37 grantů 
bylo vyúčtováno v termínu a bez 
závad, 9 příjemců nedodrželo 
termín pro odevzdání vyúčtová-
ní, 4 příjemci nedodrželi termín 
a byly shledány i další nedostatky 
ve vyúčtování. Pro GPMV 2012 
budou upraveny zásady progra-
mu, na jejichž základě budou 
žadatelé neplnící podmínky 
smlouvy z předchozího roku 
vyřazeni z hodnocení nového 
ročníku GPMV. 

Všichni příjemci ve svých 
vyúčtováních zhodnotili akci či 
činnost, na kterou grant obdrželi, 
někteří poukázali i na nedostatky 
a slabé stránky jejich aktivit. Na 
druhou stranu si dovolím malou 
výtku, kdy některá hodnocení 
byla velmi stručná a málo vy-
povídající.

Mezi nejpopulárnější akce 
grantového programu patří: Den 
dětské radosti (DDM), Varns-
dorfský triatlon (Mgr. J. Novo-
ta), Kolobjeh (R. Sladkovský), 
Jazzový pátek, Tanambourrée 
(ZUŠ), Podzimní sportovní hry 

Městské symboly mají novou vyhlášku
Zastupitelé schválili mj. i Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011. Ta 

dílčím způsobem upravuje původní vyhlášku z roku 2005 a doplňuje 
ji  nově o znak Zdravého města Varnsdorf. V této vyhlášce se tedy 
dozvíte, jak městské symboly vypadají a jak, kdy a za jakých podmínek 
je můžete používat. Varnsdorf má v současné době čtyři symboly -
vlajku, velký a malý znak a znak Zdravého města. Vyhláška bude 
zveřejněna běžným způsobem, tedy na úřední desce a na webových 
stránkách města.                                                                             JS

Rekonstrukce plaveckého 
bazénu v plném proudu

Společnost RWE zrušila v Rumburku kontaktní místo
které zajišťuje smluvní partner 
ČEZ společnost  ELSTAV JK, 
v Rumburku nepředpokládá. 
Další zákaznická centra má ČEZ 
v Děčíně a České Lípě. „Naši 
zákazníci také mohou využívat 
zákaznické linky 840 840 840, 
která funguje sedm dní v týdnu, 
24 hodin denně, popřípadě ta-
ké volat na poruchovou linku 

840 850 860 (v případě, že 
došlo k přerušení dodávky elek-
trické energie). Další variantou 
je také napsat dotaz na e-mail 
cez@cez.cz, kdy naši specialisté 
v nejbližší možné době zodpoví 
dotaz zákazníků a poskytnou po-
třebné informace,“ dodává Soňa 
Holingerová.          

gdo
 

ČEZ
NONSTOP zákaznická linka 
840 840 840
poruchová linka 
840 850 860 
e-mail: cez@cez.cz
Nejbližší kontaktní místo:
ELSTAV JK,s.r.o., Rumburk, 
Pražská 456/11
Otevírací doba:
pondělí, středa  8.00 - 17.00
úterý, čtvrtek, pátek  
8.00 - 12.00

RWE
NONSTOP zákaznická linka  
840 11 33 55 - 
za cenu místního hovoru
e-mail: info@rwe.cz
Nejbližší kontaktní místo:
Ústí nad Labem, 
Brněnská 1518/10
Otevírací doba: 
pondělí, středa 
8.00 - 17.00
úterý, čtvrtek, pátek
8.00 - 15.00

KONTAKTY

GRANTOVÝ PROGRAM 2010 UZAVŘEN
(ZŠ náměstí E. Beneše), Veliko-
noční laťka (TJ Slovan - atletický 
oddíl), vydání sborníku Manda-
va, Fotorok (KPMV). Známé je 
i Rodeo Varnsdorf (R. Divácký), 
které v loňském roce mělo 
velkou smůlu, když o víkendu, 
kdy se akce měla konat, přišla 
povodeň a nezbylo nic jiného než 
rodeo zrušit.

Díky organizátorům tradičních 
i netradičních akcí pro varnsdorf-

ské občany se nabídka sportov-
ních, kulturních, společenských 
a poznávacích akcí za posled-
ních 5 let velmi rozšířila a vešla 
do povědomí většiny obyvatel 
Varnsdorfu a okolí, za což jim 
patří velké poděkování. Seznam 
úspěšných žadatelů o grant 
v tomto roce 2011 přinese Hlas 
severu číslo 6.                          

 Mgr. L. Ondráčková, 
vedoucí OŠKT 

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
Pro členy Svazu důchodců ČR, 

která se bude konat dne 
12. dubna 2011 od 15 hodin v Pohádce.

Hlavním bodem bude zpráva o činnosti Svazu důchodců 
a volba nového výboru na další 3 roky.

Zároveň budou vyhlášeny termíny 
pěších výletů v jarních měsících. 

Pravidelná nedělní setkání se konají 
v klubu POHÁDKA vždy od 15 hodin.

  Zve výbor Svazu důchodců ČR
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Další ulicí s „lidským“ jmé-
nem, kterou jsem vybral pro 
tento seriál, je ulice Otáhalova 
(do roku 1945 Johnsgasse). Jen 
pro připomenutí. Je to ta ulice, 
která začíná na ul. Národní 
u bývalé spořitelny, u Městské-
ho centra kultury a vzdělávání 
(bývalé průmyslovky) přetíná 
ulici Poštovní a ústí do ulice 
Partyzánů. Není to zase tak 
dávno, co hlavně první část této 
ulice nevzbuzovala v člověku po-
city libosti. Na levé straně trosky 
opuštěného závodu Velvety, na 
pravé straně ne zrovna zpustlý, 
ale křovím značně zarostlý 
park, kam jen blázen vlezl po 
setmění, a kterému vévodila 
polorozpadlá vyhořelá vila. Za 
křižovatkou u průmyslovky pak 
další trosky, vyhořelá budova 
bývalé pojišťovny. Nezaráží vás 
tu něco? Bývalá Velveta, bývalá 
vila, bývalá průmyslovka, bý-
valá pojišťovna. Něco zmizelo 
nadobro, něco částečně, něco 
se přestěhovalo jinam, něco 
se naopak povedlo přetvořit 
a oživit. Tím míním hlavně zre-
vitalizovaný park, jemuž vévodí 
velice zdařile zrekonstruovaná 
a na městský stánek kultury 
a vzdělanosti zadaptovaná 
budova bývalé školy.

Ale vraťme se k tomu, co se 
očekává od tohoto povídání. 
Poodhalme tajemství jména 
Otáhal. Ať jsem se ptal, koho 
chtěl, nikdo mi nedovedl na 
tak prostou otázku jako „Kdo 
byl Otáhal?“ odpovědět. Až po 
dlouhém hledání a vyptávání 
jsem zjistil, jak to vlastně asi 
s pojmenováním této ulice bylo. 

Musíme se ale nejprve vrátit 
v čase o celých 66 let. Jak víme, 
veliké přejmenovávání ulic se 
ve Varnsdorfu odehrálo v roce 
1945. Málokdo ale ví, kdo za 
novými názvy stál. Možná, že 
vás zklamu, ale jména „pacha-
telů“ nepovím, protože je sám 
nevím. Vím jen, že přejmeno-
vání ulic bylo svěřeno komisi 
sestavené z členů tehdejšího 
SČM (Svazu české mládeže). 
Musím říci, že se „komisaři“ 
zachovali k ulicím města vcelku 
šetrně a citlivě. Tam, kde nesly 
ulice „apolitické“ názvy, tyto 
z velké části pouze přeložili do 
češtiny (Bergstrasse - Horská, 
Fischergasse - Rybářská, Sat-
tlergasse - Sedlářská apod.). 
Složitější to ovšem bylo tam, 
kde bylo nutno zaměnit jméno 
jedné osobnosti jménem jiné, 
pokud možno nemající vztah 
k předválečné historii města. 

Volila se proto jména spisovate-
lů, vojevůdců, hudebních skla-
datelů, vědců a dalších více či 
méně známých postav českého 
(resp. československého) poli-
tického a kulturního života. Tím 
bychom rázem měli osvětlen 
původ jmen takřka všech ulic ve 
Varnsdorfu. Několik nám jich ale 
stále zůstává záhadou. 

A jsme zpět u nakousnutého 
problému: „Kdo byl Otáhal?“ 
Mylně jsem předpokládal, že 
se komise držela alespoň těch 
nejzákladnějších zásad pro 
pojmenovávání ulic, tedy i té, 
že chceme-li dát ulici jméno po 
nějaké osobě, musí se jednat 
o osobu již zesnulou. A ať jsem 
hledal a porovnával, jak chtěl, 
zásady nezásady, hodil se mi 
pro tuto ulici stále jen jeden 
a tentýž kandidát.

Otáhal, křestním jménem 
Karel. Tak tedy do třetice: „Kdo 
byl (Karel) Otáhal?“

Narodil se 19. ledna roku 1901, 
tedy před 110 lety, v Kostelci na 
Hané. Velice záhy osiřel (bylo 
mu 13 let, když otec padl v 1. sv.
válce, a 16, když mu zemřela 
matka). Po smrti otce byl dán na 
učení do mlýna a mlynářem se 
také vyučil. Velice však tíhl ke 
kreslení. Během své prezenč-
ní vojenské služby se dostal 
do Prahy, kde se pak r. 1922 
přihlásil na Umělecko-průmys-
lovou školu.  Nedostal se ovšem 
(pro nedostatek volných míst) 
na malířství, ale na sochařství. 
Studuje nejprve po večerech 
u K. Štipla a od r. 1924 u pro-
fesora J. Mařatky. Později pře-
chází na Akademii výtvarných 
umění, kde studuje u profesora 
B. Kafky. 

Nikdy jej ovšem neopustil ani 
zájem o kreslení. Námětem mu 

byly především výjevy z hudeb-
ního světa. Roku 1930 vzniká 
jeho první ucelený soubor 
kreseb lázeňského orchestru 
v Piešťanech. Ve školní studii 
pak použije své „živé“ kresby 
k vytvoření sochy houslisty Jana 
Kubelíka. S touto sochou sklízí 
takový úspěch, že následně 
získává stipendium na studijní 
cestu do Paříže. Odtud r. 1931, 
rovněž na stipendium, odjíždí do 
Itálie, kam ho ke studiu sochař-
ství pozvala Accademia di Belle 
Arti v Římě.

Celé jeho dílo se zaměřuje 
na f igurální tvorbu. Vytváří 
sochy Pirandella, Molinariho, 
papeže Pia XI., ale hlavně pak 
významných domácích umělců 
(J. B. Foerstera, Vítězslava 
Nováka, Josefa Hory, Josefa 
Mánesa a mnoha dalších). 
Celkem vytvořil více než 470 
soch, plastik, reliéfů a kreseb.

V roce 1943 přichází do Vel-
kých Opatovic na Hané, které 
se mu staly druhým domovem 
na dalších takřka 30 let. Opa-
tovicím potom věnuje sochu 
B. Smetany a mnoho dalších 
svých děl. Dne 23. srpna 1972 
zde Karel Otáhal umírá. Ve své 
závěti Opatovicím odkázal více 
než 40 modelů a kreseb svých 
bust. Právě tato díla pak byla 
základem ke vzniku Pamětní 
síně Mistra sochaře.

Nyní tedy už víme, kdo byl 
Karel Otáhal a zbývá jen dořešit 
otázku, proč právě ve Varnsdor-
fu je po něm pojmenována ulice. 
Svým dílem byl sice znám na 
mnoha místech v Evropě, u nás 
doma ho ale znají především na 
Malé Hané. Napadá mne proto 
jen jedno, velice pravděpodob-
né vysvětlení. Že mezi přejme-
novávacími komisaři byl někdo 
z Moraváků, kterých sem do 
Varnsdorfu v roce 1945 přišlo 
opravdu hodně (zejména Baťo-
váků do Kunertových závodů),
a využil možnosti zasadit sem 
kus svého domova alespoň 
v názvu jedné z ulice.          -mk-

   

Po kom má své jméno?
aneb

ulice Otáhalova - 10. část

Zeptali jsme se za vás
V minulém čísle jsme nabídli rubriku s odpověďmi na vaše 

dotazy, které by mohly zajímat i ostatní čtenáře. Obratem jsme 
obdrželi první otázku: 

Jak se řeší případná dopravní nehoda s úrazem při cestách 
našich dopravců přes Německo?

Možná totéž napadlo i další z vás poté, co některé autobusové linky 
na Rumburk byly přesměrovány přes německé území. Stejně tak se to 
týká ale i železniční trati na Liberec. Z vyčerpávající odpovědi, kterou 
poskytl Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti 
Krajského úřadu v Ústí n. L., vybíráme to nejpodstatnější:

Co se týče problematiky pojištění cestujících na lince 410 v úseku 
přes Německo, nemáme prozatím jasné stanovisko dopravce, který 
by dle našeho názoru měl s případy hypotetické nehody počítat. 
(Zde je nutné upozornit, že profil trasy úseku přes Německo mini-
malizuje pravděpodobnost nehody a případná zranění. Cestovní 
rychlost se zde pohybuje v rozmezí 30-50 km/h.) S jistou nadsázkou 
lze konstatovat, že jízda je zde bezpečnější než přes Studánku. Tato 
problematika v podstatě ani nebyla v minulosti řešena u peážního 
provozu na trati Liberec - Zittau - Varnsdorf. Přesto jsme požádali 
o radu příslušný odbor našeho úřadu. Odpověď je poněkud obsáh-
lejší, protože zahrnuje obecně cestování i do vzdálenějších částí 
EU a předpokládá i připojištění.

 Obecně lze konstatovat, že pokud lékaři v jiném členském státě 
pacient předloží  Evropský průkaz zdravotního pojištění (vydávají 
zdravotní pojišťovny), má nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní 
péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To zejména 
znamená, že místní systém zdravotního pojištění za něj zaplatí 
ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce. Je však 
nutné počítat s tím, že 

• ve většině států se za péči připlácí, a může proto být vyžadováno 
zaplacení části účtů v hotovosti,

• případný převoz zpět na území České republiky není kryt 
a pacienti si jej musí sami zaplatit,

• v některých státech se musí zaplatit při ambulantním ošetření 
celý účet a s tímto účtem zajít na tamní zdravotní pojišťovnu. 

 Pokud se chce občan vyhnout tomu, aby na svůj účet nesl ná-
klady na spoluúčast nebo převoz zpět do ČR, může před odjezdem 
uzavřít komerční cestovní zdravotní připojištění. V takovém případě 
je třeba při ošetření předložit v první řadě doklad o tomto komerčním 
připojištění. Vzhledem k tomu, že i plnění z komerčního připojištění 
muže být omezeno (například částkou), doporučuje se při krátkodo-
bých pobytech na území jiného členského státu mít kombinaci obou 
způsobů, tzn. mít u sebe svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění 
(nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz) a zároveň si 
před odjezdem sjednat i komerční cestovní zdravotní připojištění.

Doporučujeme však obrátit se na svou zdravotní pojišťovnu, kde 
vás budou informovat konkrétně i o přesném postupu v Německu. 
Cestovní zdravotní připojištění je pak možné uzavřít jak u některých 
zdravotních pojišťoven, tak u komerčních pojišťoven, kde budete 
informováni o všech podrobnostech včetně cen za pojištění, které 
je u některých pojišťoven možné mít uzavřené i např. na celý rok 
a placené formou jakéhosi paušálu.

Úhrada nákladů. Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit 
v zahraničí péči v hotovosti, uschovejte si originály účtů a po návratu 
do ČR se obraťte na pobočku své české zdravotní pojišťovny. Česká 
zdravotní pojišťovna vám náklady proplatí do výše, kterou by uhra-
dila německá nemocenská pokladna. Na tuto úhradu budete muset 
určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1.000 eur, můžete 
svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtů do výše 
českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Nelze opomenout, že pojištění na nezbytnou lékařskou péči mají 
někteří cestující, aniž by to věděli. Například klienti některých bank 
mají toto jako součást služeb svého účtu v kombinaci s kreditní kar-
tou, neboť se předpokládá, že cestují a kartu v zahraniční používají. 
Každopádně však věříme, že na spojích jedoucích přes sousední 
Seifhennersdorf, do Ebersbachu anebo vlaky do Liberce přes Zittau 
cestující žádné zdravotní ošetření nebudou muset vyžadovat. 

Připravil ham Umělec právě sochá A. Dvořáka.
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Zaměstnání
Rozvíjející se obchodní 

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

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

Různé
Prodám IVECO valník, 

r. v. 91, STK do 4/2010, opravy 
v hodnotě 120.000 Kč (faktu-
ry doložím). Cena 36.000 Kč 
bez DPH. Tel. 731 196 694.

PRÁCE Z DOMU, více na 
www.byznyszdomu.cz

Prodej družstevního bytu 
ve Vdf - 1+KK - 43 m2, 3. p.
včetně kuchyňské linky
a nerez. spotřebičů. Vše 
nové, není potřeba jakékoliv 
rekonstrukce bytu, k dispozici 
koncem března či dle dohody. 
Cena 380.000 Kč. Telefon
776 679 109.

Pronajmu hezký byt 
1+1 s balkonem ve zrekon-
struovaném panelovém domě 
ve Varnsdorfu, ul. K. Světlé. 
Nájem dohodou + kauce. Tel. 
725 662 499.

Nemovitosti

Řádková inzerce

Pronajmu, popř. prodám, 
dr. byt 2+KK ve 4. patře panel. 
domu v Jiříkově. Plast. okna 
se žaluziemi, nová podlaha 
z design. PVC, vymalováno, 
nové vodovodní baterie, WC. 
Vybavení bytu (používané): 
kuch. linka, 2-plotýnkový vařič, 
MV trouba, rozkládací sedací 
souprava s úložným prosto-
rem, 2x křeslo, konf. stolek, 
obývací stěna, menší TV + seto-
box, lednice, stoj. lampa. Byt je 
k nastěhování ihned. Lze vyu-
žít stavební spoření. Pomohu 
se zajištěním úvěru. Telefon 
775 725 563.

 Prodám dr. byt 3+1 s lodžií 
v 1. nadz. podl. panel. domu ve 
Varnsdorfu, ul. Lesní (u LIDLu). 
Plastová okna se žaluziemi, 
měřidla na spotřebu tepla, SV 
a TUV. V domě nové vstupní 
dveře a list. schránky, plast. 
stoupačky. Zateplení fasády 
letos. Cena 450 tis. Kč. Tel. 
775 725 563.

Prodám řadovou garáž 
na ul. Husova (u aleje).  Cena 
60.000 Kč. Tel. 412 372 955.

Prodej velkého domu se 
dvěma byty o velikosti 2+1, 
3+1 a zavedeným místním 
obchůdkem v Mikulášovicích. 
Cena  670.000 Kč. Telefon 
739 384 901.

Prodej vkusně zrekon-
struovaného RD ve stylu 
lužické architektury na Stu-
dánce u Rumburku. Cena
1.699.000 Kč. Tel. 739 384 902.

Prodej samostatně stojící 
rodinné vilky v klidné části mě-
sta Jiříkov. Cena 1.499.000 Kč. 
Tel. 739 384 904.

        
Prodej velmi pěkného 

bytu 2+KK v Krásné Lípě. Byt 
se nachází ve 3. n. p. novo-
stavby v centru města. Cena 
244.000 Kč. Tel. 739 384 904.

Prodej stavebního pozem-
ku - 10 000 m2 na Vlčí Hoře. Ce-
na 35 Kč/ m2. Tel. 739 384 902.

Prodej domu v Jiříkově 
vhodného pro podnikání s díl-
nou 161 m2. Cena 779.900 Kč. 
Tel. 739 384 901.

Prodej pěkného, prostor-
ného a stylového domu na
okraji města Varnsdorf. Cena 
1.981.900 Kč. Tel. 739 384 901.

 
Nabídka všech nemovitos-

tí na www.rkevropa.cz.
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Pronajmu podkrovní gar-
sonku (70 m2 ), po rekonstrukci, 
s kuchyňskou linkou, zahradou 
a parkovacím stáním v rodin-
ném domku ve Vdf., ul. Dvořá-
kova. Kauce! Tel. 602104610.

Prodám garáž v ulici 
Východní (u školy). Telefon 
602 297 581.

Pronajmu byt 3+1 v pa-
neláku v centru. Zateplený, 
plast. okna. Cena dohodou. 
Kauce 15.000 Kč. Volný od 
dubna. Možnost odkoupení po 
2 letech. Tel. 728 571 903.

Pronajmu nově zrekon-
struované byty 1+0 v Rum-
burku. Telefon 412 354 615, 
737 202 290.

Prodej bytu 4+1 v osob-
ním vlastnictví v bytovém 
domě ve Varnsdorfu. Velmi 
dobrý stav. Snížená prodejní 
cena: 690.000 Kč. Vlastní 
ústřední plynové topení. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Prodej horské chaty s vel-
kými pozemky v Jiřetíně 
pod Jedlovou. Celková vý-
měra: 4 287  m2. Prodejní cena: 
1,9 mil. Kč. Info Lužická R. K. 
Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Prodej výrobní a sklado-
vé haly ve Varnsdorfu. Velmi 
dobrý přístup kamionů.  Výmě-
ra celkem: 1.365 m2. Prodej-
ní cena: 2,9 mil. Kč. Možný 
i pronájem: 20 Kč/m2 /měs. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej stavebního po-
zemku v Rumburku cca 1.100 
m2. Prodejní cena: 290 Kč/m2. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Revize, zkoušky a po-
radenství v oboru elektro. 
Školení pracovníků (vyhl. 
50/78), projektová činnost. 
Bc. Vyskočil Milan, e-mail: 
m.vyskocil@email.cz. Telefon
603 454 848.

Služby
www.hubnu.net - Chcete 

shodit nadbytečná kila?
S pomocí našich programů a za
dohledu našeho poradce to 
jde. Vyzkoušejte měsíční 
program.

Prodám zasíťované staveb-
ní pozemky o celkové ploše 
3 000 m2 a 1 500 m2 na Hrádku. 
Cena za 1 m2/ 330  Kč. Volejte 
na tel. 607 907 425.

Pronajmu rodinný dům 
(2 bytové jednotky), v okrajové 
části  Varnsdorfu, s možností 
využívání 2 garáží, dílny a 
zahrady. Cena za pronájem 
dohodou. Tel. 776 608 891.
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Blahopřání

Vzpomínka

Poděkování

Svozy pytlového
tříděného odpadu

17. 3. 2011

12.-13. 3. 2011
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI
tel. 412 539 298

19.-20. 3. 2011
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10, Děčín IV
tel. 412 532 216

Zubní
pohotovost

Dne 18. března by oslavil pan Eda Kropáček 
80. narozeniny a 24. dubna uplyne 20 let od 
jeho úmrtí. Vzpomeňte, kdo jste ho měli rádi.   

S láskou vzpomíná manželka Anna, syn 
Eda a příbuzní. 

Dne 7. března tomu bylo 10 let, co nás na-
vždy opustil  drahý manžel, tatínek a dědeček 
Helmut Pawlik.

Stále vzpomíná manželka Zdena, syn 
Roman a dcera Zdena s rodinami.

Dne 11. března oslaví paní Vlasta Tarantí-
ková 85. narozeniny.  My všichni Ti přejeme, ma-
minko, hodně štěstí, zdraví a radosti ze života.

Dcery Alena a Blanka s rodinami, vnouča-
ta a pravnoučata.

Děkuji panu Antonínu Sommerschuhovi za vzácnou a nezišt-
nou pomoc a za nalezení mně odcizených a posléze zahozených 
dokladů.

Holubcová Ludmila

Svoz zákazníků
ZDARMA

16. 3. 2011
odjezd: Varnsdorf, AN 

ve 14.45 hod.
příjezd: Nákupní centrum 

Géčko Liberec v 16.25 hod.
zpět v 19.45 hod.

SENÁTORSKÉ
DNY

21. 3. 2011
15-17 hodin

v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf

Pozvánka
v sobotu 19. března

v 17.00 hod.
v pensionu 

U Rudolfa III.
se koná sezení

zaměstnanců (i bývalých)
závodu Velveta 1.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VARNSDORF
opět organizuje od 1. března humanitární sbírky. 

Sbírka humanitárního materiálu se bude konat 
každé úterý od 1. března 2011 od 14.00 do 16.00 hodin 

na poliklinice ve Varnsdorfu. 

Sbírka je následně prostřednictvím 
Občanského sdružení Diakonie Broumov 

předávána potřebným lidem jak u nás, tak i ve světě.
Vše přinášejte prosím zabalené v převázaných krabicích 

nebo v pevných pytlích.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VARNSDORF
 zve na výroční členskou schůzi, 

která se koná dne 16. 3. 2011 od 17.00 hodin 
na poliklinice ve Varnsdorfu

Pluto nám 
zachránil život

V úterý 22. února 2011 se 
konala beseda o holocaustu 
s názvem „Pluto nám zachránil 
život“. Besedu v rámci projektu 
připravila Terezínská iniciativa ve 
spolupráci s Centrem vzdělávání 
a dialogu. Besedující pamětnice -
paní doktorka Michaela Vidlá-
ková - téměř stovce posluchačů 
vyprávěla o holocaustu očima 
šestileté Míši. Paní Vidláková 
byla jako šestiletá spolu s úz-
kou rodinou deportována do již 
přeplněného ghetta Terezín, kde 
se díky mnoha okolnostem do-
čkala konce války a osvobození. 
Cílem celého projektu je zvýšení 
povědomí o závažnosti rasových 
předsudků a mechanismech je-
jich vzniku především u české 
mládeže. Výchovné působení 
proti antisemitismu má také pří-
mý dopad na chápání ostatních 
negativních projevů netolerance 
ve společnosti. Proto nás těšil 
zájem z řad pedagogů, kteří 
besedu navštívili i se svými 
studenty. 

 Ing. Ilona Martinovská

Úmrtí

Zdeněk Opočenský 78 let
Vladimír Dvořák 69 let
Heinz Marschner 96 let
Vlasta Tomková 81 let
Walter Martinec 78 let
Marie Popelková 69 let
Marta Kopecká 91 let
Petr Skrbek 68 let
Anna Martincová 89 let
Štefan Liso 83 let
Miroslav Navrátil 56 let
Vladimír Dubský 63 let
Rudolf Olša 62 let

Zdravé město Varnsdorf 
vás zve do divadla

Pod záštitou Národní sítě Zdravých měst ČR se ve Varnsdorfu 
uskuteční zábavný pořad nazvaný „Zábavně o stáří? Ale ano! 
Přesvědčí vás Aleš Cibulka a Vladimír Hron“. Pořad již několik 
let úspěšně probíhá ve Zdravých městech České republiky vždy 
s velice dobrým ohlasem. Zmíněné představení se uskuteční 14. dub-
na 2011 od 19.00 hodin v Městském divadle Varnsdorf. Vstupenky 
v ceně 50 Kč jsou již v předprodeji na obvyklých místech. 

Několik slov o pořadu. Známý moderátor Aleš Cibulka a bavič 
Vladimír Hron se rozhodli zpopularizovat téma stárnutí. Během před-
stavení diskutují s místními odborníky o praktických tématech, která 
se týkají péče o seniory a také zdravého a aktivního stárnutí. Pořad 
není určen výhradně seniorům, ale také rodinným příslušníkům, 
kteří se věnují nebo se v brzké době budou věnovat aktivní péči 
o seniora. Velice zábavnou formou zde získávají celou řadu důle-
žitých informací. Každý divák dostane zdarma dárkový balíček od 
sponzora pořadu a proběhne slosování o tlakoměr. Informace o po-
řadu též naleznete na webu divadla - http://divadlo.varnsdorf.cz.

Alena Sobotková

V Domě dětí a mládeže 
Varnsdorf proběhlo 21. února 
oblastní kolo pěvecké soutěže 
Děčínský Skřivánek za účasti 
23 mladých sólových Skřivánků.  
Zpívající Skřivánci zapěli dvě 
písničky, jednu českou lidovou 
a druhou dle vlastního výběru. 
Talentovaní zpěváci se tak se 
svými pěveckými schopnostmi 
mohli představit nejen zkušené 
porotě, ale také přihlížejícímu 
publiku. Třem nejlepším v kate-
goriích - Natálii Josefové, Natálii 
Smetanové a Markétě Kolkové -
byly uděleny diplomy. Ty, které 
se umístily na prvních dvou 
místech - Nikola Šmídová, Te-
reza Pípová a Adéla Mašková -
postupují do krajského kola, 
které se uskuteční 12. března 
2011 v Děčíně. 

I pěvecká soutěž v Popové 
zpívandě, kterou pořádá ZUŠ 
Varnsdorf, zná své vítěze. Ve 
třech věkových kategoriích 

NATÁLKY S MARKÉTKOU SE STALY NEJLEPŠÍMI SKŘIVÁNKY
soutěžilo 21 zpěvaček a zpěvá-
ků, kteří předvedli písničky od Mi-
chala Davida nebo Mika Oldfielda 
či Ewy Farné. O vítězích druhého 
ročníku soutěže nerozhodovala 
jen porota. Všichni přítomní 
v sále ZUŠ dostali hlasovací 
kuličku a po skončení soutěže 
ocenili vhozením do nádoby 
výkon svého favorita. V nej-

mladší kategorii byla udělena 
dvě první místa, ocenění si 
odnesla Natálie Sazamová spo-
lu se Sabinou Helikarovou. Ve
starší kategorii pak zazářila
Daniela Váchová a v kategorii
nejstarších si odnesl ocenění jak 
poroty, tak diváků zpěvák Marek
Relich.

-r-, foto Michal Šafus

Zasedání zastupitelstva 
města se koná

24. 3. v 15 hodin
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Dvě hráčky VBL ve finále MČR!
 
Bowling ve Varnsdorfu není jenom místní dlouhodobá liga, ale 

je třeba se zmínit i o úspěšných vystoupeních našich hráčů na 
turnajích mimo město. A to zejména na MČR žen v Plzni, kde se 
do finále mezi posledních šest probojovaly dvě hráčky z naší ligy 
S. Mišková (SPLIŤÁCI) a A. Šamšová (NIC-MOC). Lépe se dařilo 
Ále, která obsadila krásné třetí místo. Od titulu ji dělily pouhé dvě 
kuželky a o druhé místo přišla díky horšímu náhozu. Sabča obsadila 
šesté pořadí a zřejmě se na ní nejvíce podepsal přesun do jiné haly, 
kde probíhalo finále.

Na turnajích ve Šluknovském výběžku se nejvíce dařilo J. Trojano-
vi (SPLIŤÁCI), který obsadil na turnajích v rumburském Lužanu první 
a ve Sportlife centru třetí místo. V Lužanu se dařilo i J. Vašutovi, který 
tam skončil třetí. Jen tak dál. Ať to padá!                                   RP

Muži: TJ Slovan - BK Baník 
Most 89:76 (23:21, 21:18, 14:18, 
31:19). V očekávaném těžkém 
a tvrdém utkání domácí Slovan 
během úvodních čtvrtin těžil 
z málo úspěšného střeleckého 
procenta soupeře. Závěr zápasu 
se zvýšenou intenzitou v obra-
ně se vydařil i díky stoprocentní 
střelbě ze střední vzdálenosti. 
Soupeř nic moc nenabídl, ale 
přesto dokázal vstřelit slušných 
76 bodů. Přihlíželo 70 diváků. 

BASKETBALOVÝ NÁBOR
Začátek jarního období je příležitostí začít něco nového. 

Máš rád závodivé hry? Nebojíš se míče? Chceš pravidelně 
sportovat? Chceš poznat nové kamarády?

PŘIJĎ MEZI NÁS DO ODDÍLU BASKETBALU
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu, organizuje ná-

bor chlapců z 1. a 2. tříd (ročník narození 2002 a 2003) do 
přípravky družstva minižáků. Přijat bude každý chlapec, 
který přinese rodiči podepsanou přihlášku. Tu obdrží na 
prvním tréninku.

Úkolem pravidelných tréninků je položit základy pohybové 
kultury dětí, vytvořit návyk na pravidelné cvičení v kolektivu 
a v podmínkách všeobecné tělesné přípravy připravit mladé 
chlapce pro výkonnostní sport, který má v našem městě tradici. 
Tréninky jsou vždy v pondělí od 15.00 do 16.30 a ve středu od 
15.00 do 16.00 ve varnsdorfské tělocvičně pod náměstím.         

Ing. M. Novotný

 Halový Žuch 2011 ve Vilémově 
Kromě podobných soutěží jako je např. Severní liga házedel 

v Liberci (ta ukončila předposlední 4. kolo) se na severu opět soutě-
žilo, tentokrát ve vilémovské hale a pořadatelem halových „gumáků“ 
A6 a halových házedel F1N byl domácí LMK. Soutěž zpestřila zají-
mavá kategorie N50, v žargonu modelářů „padesátníků“.

Modeláři se snaží postavit 
„gumáčka“ A6 s pokud možno 
co nejlepším poměrem velikos-
ti nosných ploch a hmotnosti 
a také v dostatečné tuhosti, aby 
model ustál sílu od „natažené-
ho“ gumového svazku. Jde tu 
o skloubení mnoha faktorů, 
aby bylo dosaženo nejlepších 
výsledků.  A jak to dopadlo? 
Z šesti nalétaných pokusů v A6 
byly pro závěrečné hodnocení 
vybrány nejlepší dva. V žácích 
obsadil první místo domácí 
P. Blaschka (5:59 min.), druhý 
byl rovněž domácí A.Trojan 
(5:45) a třetí Jaroslav Cimpl 
z LMK Varnsdorf (5:17). Závodilo osm žáků. V hodnocení seniorů 
a juniorů naopak první dvě místa mezi pěti soutěžícími obsadili 
závodníci z LMK Varnsdorf, velmi zkušení matadoři Evžen Belo 
(viz foto, čas 7:51) a Pavel Formánek (6:51).

V halových házedlech F1N se z devíti pokusů do výsledků počítaly 
tři nejlepší časy a varnsdorfští modeláři se ve třech kategoriích mezi 
nejlepší neprosadili.

Zajímavou kategorií je N50. Závod těchto „kolibříků“ byl vložen 
pro zpestření. Modely mají hmotnost bývalého padesátihaléře (tedy 
asi 3,2 g). V žácích si ceny rozdělili dva soutěžící, domácí L. Rai-
chardtová (2:08 min.) a varnsdorfský David Pecinovský (1:25). Mezi 
seniory a juniory byl stejně jako v A6 nejlepší Evžen Belo (5:23), za 
ním skončil J. Roller z LMK Terezín (4:52) a třetí Pavel Formánek 
(4:14).                                                                         Text a foto AP

Skvělá umístění mladších plavců
Mladší plavci TJ Slovan si úspěšně vedli v Rumburku mezi pěti 

oddíly plavání. Dařilo se zvláště Lence Bendové. Ta dvakrát zvítězila 
na 100 m prsa a 100 m VZ. Dobře jí sekundovala Dominika Tvrdá 
rovněž se dvěma prvenstvími, a to na 50 m motýlek a 50 m VZ. K to-
mu přidala druhou pozici na 50 m znak. Umístění dalších závodníků:  
Adriana Koldová druhá na 100 m VZ, dvakrát třetí na 100 m prsa 
a 100 m PZ; Tomáš Fajt druhý na 100 m prsa, dvakrát třetí na 100 
m VZ a 200 m VZ. Oddíl dobře reprezentovali i Marina Melkonova, 
Anička Švamberková, Terezka Kurarová, Petr Ondra, Petr David 
a Vojta Hofman.                                                         Zbyněk Šimák

DRUHÁ POKEROVÁ TOUR 
SE NEUSKUTEČNÍ

V letošním Hlasu severu číslo 2 byla uvedena nabídka zare-
gistrování se do druhého ročníku Varnsdorfské pokerové tour 
v Tipsportbaru na Pražské ulici. Vzhledem k malému zájmu hráčů se 
tato soutěž neuskuteční.                                                            ZdS

POKER NA 
KOVÁRNĚ

Jsme partička přátel, kteří si 
rádi zahrají poker. Nejsme žádní 
profíci, ale máme za sebou už 
několik turnajů. Jak se říká: 
„Poker pochopíš za 10 minut, 
ale učíš se ho hrát celý život.“ 
Hrajeme, protože poker není 
stírací tiket, skokan z půlky 
nebo poklepání na dřevo. Není 
to hra štěstí. Je to hra trpělivos-
ti a agrese ve správný okamžik. 
Víme, že když hrajeme, trochu 
štěstí pomůže, ale štěstí nemů-
že vysvětlit, proč je u finálního 
stolu tolik známých tváří. Pokud 
i Ty máš chuť poměřít síly, rádi 
Tě přivítáme na našich pravi-
delných turnajích. Bližší info na 
www.kovarnavarnsdorf.cz nebo 
tel. 777 056 442 POKER CLUB 
KOVÁRNA, o.s., Horská 2228, 
Varnsdorf.               Lukáš Míka 

Biliárový turnaj 
na Marušce 
zná vítěze

  
Déletrvající Novoroční turnaj 

v biliáru byl ukončen mezi nedáv-
nými dvěma karnevalovými reji 
v restauraci Maruška. Jednalo 
se o 3. ročník soutěžení místních 
štamgastů, hrálo se na dvě kola, 
to znamená, že každý s každým 
se utkal dvakrát. O pořadí na 
druhém až čtvrtém místě se 
vedl lítý boj a při rovnosti výher 
jej musely rozhodnout vzájemné 
zápasy. Konečné pořadí: 1. Pav-
lík Doležal (15 výher), 2. Láďa 
Wimmer, 3. Jirka Šeps, 4. Míru-
lín Štěbra (všichni 14), 5. Roman 
Vít (12), 6. Honza Novák (11), 
7. Standa Svoboda (9), 8. Jarda 
Kokta (7), 9. Martin Teplákář (7), 
10. Pepa Hýra (5), 11. Jirka Mi-
nařík jun. (2).                              

MŠ/ZdS

Body Slovanu: Buben 30 (3x3), 
Voráček 14, Lehroch 14, Činka 
13 (1x3), Husár 8, Smrčka 7, 
M. Doležal  3.

Starší minižáci: TJ Slovan -
Slavoj BK Litoměřice 45:63, 
40:74. BK Baník Most - TJ Slo-
van 53:66, 62:89. Toto družstvo 
s 22 body drží mezi šesti týmy 
stále třetí místo za Litoměřicemi 
(32) a Libercem (26). Žákyně: 
TJ ASPV Zákupy - TJ Slovan 
69:66, 63:77. Na Zákupy ztrácely 

žákyně po těchto výsledcích pou-
hé dva body. Starší minižákyně: 
TJ Slovan - Slovan Litoměřice 
42:66, 39:65. Minižákyně byly 
zatím  čtvrté, měli ztrátu pouhých 
čtyř bodů na Most a o stejný počet 
vedly před Lovosicemi. Na čele 
byla Česká Lípa (31 bodů) před 
Litoměřicemi (29). Nejmladší 
varnsdorfské minižactvo: 
TJ Slovan - BK Děčín 29:61, 
TJ Slovan - Slovan Litoměřice 
43:70.                  Ing. Strolený 

DALŠÍ VÝHRY MUŽŮ I MLÁDEŽE

INZERCE

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:       8.00-12.00
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DOBRÝ BODÍK NA ÚVOD JARA

OLYMPIJSKÝ ŠPLH DIVÁKY NEPŘILÁKAL 
Varnsdorfská sportovní hala byla, bohužel bez diváckého zájmu, 

svědkem Velké ceny Varnsdorfu v olympijském šplhu (šplh na laně 
bez přírazu nohou), který pořádal domácí horolezecký klub. Délka 
lana měřila osm metrů pro muže a seniory, pro dorostence čtyři 
a půl. Mezi muži (ročník 1992 a starší) vyhrál v konkurenci deseti 
startujících T. Filip (27 let, 4. na MČR) ze ŠSK Palestra Praha 
v čase 7,06 s, kterého dosáhl ve čtvrtém, posledním kole. I další 
tři místa obsadili jeho kluboví kolegové včetně O. Kašťáka (3. na 
MČR). Všichni se vešli svými nejlepšími výkony pod osm vteřin. 
Pro zajímavost uvádíme, že mistr republiky v této disciplíně 
A. Novák ze Sokola Šternberk dokázal „vyletět“ na osmimetrovém 

V závěru zimní přípravy hráli 
fotbalisté SK Slovan venku se 
soupeři ze špice ČFL (Bohemi-
ans, Ovčáry) a dále s ligovým 
Jabloncem. Generálkou bylo 
utkání doma s Arsenálem Česká 
Lípa. Přesto, že v těchto čtyřech 
přípravných utkáních varns-
dorfský SK Slovan neuspěl, víra 
jeho fotbalových příznivců v dobré 
jarní výsledky a výkony vytrvala. 
Na úvod do Kotliny přijela Jihlava, 
po podzimu třetí celek druholigo-
vé tabulky a jeden z kandidátů po-
stupu. Osm stovek diváků se příliš 
šancí ani gólu nedočkalo, takže 
si domácí připsali důležitý bod. 
Největší jejich příležitost zahodil 
v 70. minutě dobře hrající Jordák 
(na ilustračním snímku z podzimu 
je vpravo) a trenér Aleš Křeček 
byl nakonec s bodem i hrou proti 
danému soupeři spokojený. Se-
stava: Porcal - Ježdík, Pimpara, 

Stehlík, Hozda - Rudnytskyy 
(88. Kulhánek), Jakobovský, Kotiš, 
Chod, Jordák (85. Mach) - J. Pro-
cházka (87. Klavík). 

Dorosty SK Slovan zahajují 
jarní odvety v KP 26. března 
s VOŠ Roudnice B (STD od 

10.00, MLD od 12.15 hod.). Žáci 
FAŠV A, C rozehrají jaro v KP 
27. března v Brozanech a doma 
se prvně představí 2. dubna proti 
FK Žatec (starší A od 10.00, mlad-
ší C od 12.00 hod.). 

Text a foto ZdS      

laně za 4,90 s! Jan Jarý (21) 
startující za HK Varnsdorf si 
zapsal 11,04 s, což stačilo jen 
na desátou pozici. V seniorech 
neměl soupeře Karel Hofman 
z HK Varnsdor f. Ten se ve 
čtvrtém kole zlepšil na 18,24 s. 
Kategorii dorostenců dominoval 
J. Hanus (17) ze Sokola Příbram 
za 4,64 s, varnsdorfský Tomáš 
Havránek (18) skončil druhý za 
7,75 s. Dvouhodinová podívaná 
zůstala stranou zájmu diváků, ale 
sledovat sílu a mrštnost většiny 
startujících stálo za návštěvu.                      

Foto www.svetsplhu.cz, ZdS

ŠACHOVÉ STŘÍPKY
 
 V novoborském Grandhotelu Pražák pořádal domácí ŠK Open 
Nový Bor 2011 II. ročník mezinárodního šachového festivalu. 
V jeho rámci se konal turnaj v rapid šachu hráčů bez omezení věku 
a výkonnosti švýcarským systémem na 7 kol, 2x15 minut. Mezi 
téměř třiceti startujícími obsadil varnsdorfský V. Vladyka hájící 
barvy ŠK Česká Lípa solidní 7. místo. První dvě pořadí si zajistili 
zahraniční šachisté z Ruska a Polska.                                           ZdS

Koncem února absolvovali 
plavci TJ Slovan Varnsdor f 
a PO Rumburk závody v Opavě 
spolu s kvalitními závodníky 
z ČR, SR a Polska. Nejvíce za-
zářil Michal Švorc, který zaplaval 
své nejlepší osobní výkony, a to 
na 100 VZ 58,48 s a skončil na 
krásném 3. místě. Dále plaval 
100 m PZ, kde dosáhl nejlepší 
čas v rozplavbách i ve finále 
a zvítězil časem 1:05,07 min. Bral 
ještě 2. místo na 100 m motýlek 
a 50 m VZ. Neztratila se ani 
Karolína Špičková. Ta zaplavala 
svůj standard, což jí stačilo na 

PLAVCI V OPAVĚ ZAZÁŘILI
krásná tři druhá místa na 100 PZ, 
50 VZ a v novém osobním rekor-
du na 100 VZ za čas 1:00,93 min. 
Získala ale i první místo na 100 
prsa v čase 1:16,86 min. Také se 
skvěle předvedl Martin Špička. 
V kategorii dospělých obsadil 
krásné první místo na 100 m znak 
s nejlepším osobním výkonem 
1:01,81min. Byl navíc dvakrát 
pátý na 100 a 50 VZ. Poté pla-
val 100 m PZ a zajel jej v novém 
osobáku 1:03,54 min., čímž ob-
sadil 10. místo. Na 100 m prsa, 
jeho doplňkové disciplíně, skon-
čil jedenáctý v rekordu 1:16,16 

min. Poslední, kdo byl v Opavě, 
Martin Jirásek z Rumburku, se 
také představil v dobrém světle. 
Ve fi nále na 100 PZ skončil na 
hezkém 5. místě. Jeho hlavní 
disciplína jej ale ještě čekala, 
a nezklamal, když dohmátl 2. na 
100 m prsa v osobním rekordu 
1:14.68 min. Touto cestou bych 
chtěl poděkovat trenérům Zbyň-
kovi Šimákovi a Veronice Tvrdé 
za přípravu plavců na tyto i další 
závody, které uvedená čtveřice 
bude absolvovat. 

Martin Špička, 
plavec TJ Slovan


