
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PROBĚHNE 14. DUBNA

NOVÝM ŘEDITELEM „MEGAŠKOLY“ JE FRANTIŠEK HRICZ

VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROGRAMU MĚSTA

VÝLUKA NA TRATI SEIFHENNERSDORF-LIBEREC
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INZERCE

Varnsdorfem se v prosinci loňského roku šířila příjemná 
zpráva, že varnsdorfský rodák bude ředitelem televize. Lidé 
si mezi sebou šuškali a byli hrdí, že se další z nás, Varns-
dorfanů, stal významnou osobností.

Jan Andruško, devětatřicetiletý rodák z Varnsdorfu, 
byl 22. listopadu 2010 skutečně jmenován generálním 
ředitelem TV Nova a od 1. ledna 2011 do své nové funkce 
nastoupil. Před čtyřmi měsíci jako advokát zastupoval 
například klienty v mezinárodních arbitrážích nebo podni-
kových fúzích a dnes stojí v čele nejsledovanější televize 
v České republice. S Novou však žije téměř 12 let, přitom 
za posledních téměř šest let je to soužití každodenní. Byl 
u akvizice a restrukturalizace skupiny Nova, digitalizace 
vysílání i řady dalších zásadních zlomů v historii této nej-
úspěšnější české komerční televize. V jeho nové kanceláři 
běží najednou dvanáct programů, které mimo jiné provozuje 
mateřská společnost Novy. Své nové působení popisuje 
Jan Andruško jako srdeční záležitost. 

Ovšem svůj vřelý přístup nemá jen k Nově, nýbrž také 
ke svému rodnému městu. Když redakce Hlasu severu 
požádala tiskovou mluvčí Novy Michaelu Fričovou o roz-
hovor s ředitelem Novy, dočkali jsme se osobního pozvání 

JAN ANDRUŠKO, 
GENERÁLNÍ ŘEDITEL NOVY, 

JE VARNSDORFSKÝM RODÁKEM

Čtěte na str. 9

Letošní masopustní veselení 
bylo v našem městě započato již 
v pátek rejem dětských masek 
na Střelnici. Večerní taneček 
s country už byl pro dospěláky. 
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No a rychle vstávat…sobota 
je tu a všichni se těší na tradiční 
průvod masek s tahounem 
traktůrkem Máňou. Masky do-
razily v hojném počtu, leč Máňa 
nikde. Na nádvoří umělecké 
školy se zatím hrálo, zpívalo 

a tančilo. A teplý voňavý mok 
byl cítit ve vzduchu… I vyzval 
starosta svůj rozjařený lid: „Milí 
občané, traktůrek páně Vojty 
dnes nehledejte! Ekonomická 
krize dolehla i na nás, tudíž nový 
povoz, kterým dnes přepravován 

pivní sud bude, byl zvolen jako 
ekonomicky méně náročný. Je 
poháněn nožmo či ručně. Na 
sud naštěstí prostředky jsou, 
proto pojďme společně přepra-
vit vzácné pitivo od našich míst-
ních umělců Kocourů na místo 
veselení a hodování. Zároveň 
jest možné se cestou ohřát ve 
speciální sauně též na nožní či 
kolový pohon.“ Starosta ihned 
„prubnul“ sauničku, aby svůj lid 
přesvědčil o bezpečnosti tohoto 
ekonomického provozu. Inu, 
je vidět, že naši občané jsou 
spořiví a tvořiví. 

Pokračování na str. 3

Pokračování na str. 3

Včeličky, a těch byl celý roj, 
svým bzučením příjemně dopro-
vázely celý průvod a vyzývaly 
přítomné k pilné práci... sosá-
ním výborného moku. Zpívání 
a tančení Dykyty, bez které 
si náš masopust už ani nedo-
kážeme představit, v průvodu 
samozřejmě nechybělo.
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Rada města rozhodla schválit: • Vydání nového Vnitřního před-
pisu „Postup při promíjení (snižování) a povolování splátek (pose-
čkání) pohledávek města Varnsdorf, • Postup při vymáhání po-
hledávek města Varnsdorf“.  Rada města rozhodla doporučit: 
• Zastupitelstvu města vyslovit souhlas se zajištěním financování 
projektu „HRÁDEK ve Varnsdorfu - rekonstrukce kulturní památ-
ky“ - se spolufinancováním města ve výši 15 %, tj. 5.677.200 Kč
z celkových způsobilých výdajů projektu 37.848.000 Kč a se zajiš-
těním předfinancování dvou etap projektu ve výši 34.729.000 Kč
z rozpočtu města. Rada města rozhodla souhlasit: • S podá-
ním žádosti na projekt „Lesopark za nemocnicí ve Varnsdorfu“ 
do výzvy „PARKY“ vyhlášené Nadací Proměny. Rada města 
rozhodla doporučit: • Ředitelkám mateřských škol stanovení 
úplaty za vzdělávání pro školní rok 2011/2012 ve výši 350 Kč.  
Rada města rozhodla jmenovat: • Pana PhDr. Martina Mu-
sílka do funkce ředitele Městského divadla Varnsdorf, příspěv-
ková organizace, s účinností od 1. 4. 2011 na dobu určitou do 
31. 3. 2012. Po uplynutí této doby bude provedeno zhodnocení 
výkonu funkce, na základě kterého bude jmenování prodlouženo 
na dobu určitou po dobu uvolnění p. Martina Louky k výkonu funk-
ce starosty Města Varnsdorf nebo bude vypsáno nové konkurzní 
řízení. Rada města rozhodla poskytnout: • Finanční příspěvek 
v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2011 dle 
předloženého návrhu grantové pracovní komise (více na str. 5). 
Rada města rozhodla odvolat: • RSDr. Miloslava Hocha z funk-
ce člena sociální komise - doplňková péče na vlastní žádost. Rada 
města rozhodla jmenovat: • Paní D. Chybovou do funkce člena 
sociální komise - doplňkové péče na volební období 2010-2014.
Rada města rozhodla neschválit: • Konání veřejné hudební pro-
dukce pod názvem „Čarodějnická párty“ na otevřeném prostranství 
ve dnech 29. 4. - 1. 5. 2011. Rada města rozhodla vzít na vědomí: 
• Zprávu o zmapování zdravotní péče ve městě Varnsdorf.  Rada
města rozhodla neposkytnout: • Finanční příspěvek na čin-
nost občanského sdružení Asociace víceúčelových ZO TSČ ČR.  

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Promrzlý muž
Na podivné zvuky vycházející z neobydlené budovy byl 

upozorněn dozorčí směny MP. Do udané lokality byla ihned 
vyslána hlídka, která zde nalezla na „kost“ promrzlého muže 
(bezdomovce). Ten pouze naříkal a nebyl schopen srozumitelně 
hovořit. Hlídka muže zabalila do izotermické přikrývky a přivo-
lala lékařskou pomoc. Zdravotníci muže převezli do nemocnice 
v Rumburku.

• Muž zkolaboval v autobuse
Na linku 156 telefonoval řidič linkového autobusu s tím, že má 

v autobuse mladšího muže vietnamské národnosti, který zřejmě 
spí, a on není schopen ho probudit. Na udané místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila, že muž nereaguje na žádné podněty 
a má občasné třesení těla. Hlídka muži poskytla první pomoc 
zajišťující životní funkce a počkala do příjezdu přivolané rychlé 
zdravotní služby, která si muže převzala a převezla do nemoc-
nice.                                                    Martin Špička, velitel MP

• Z penzionu zmizel televizor
Podezření z trestného činu krádeže sdělili varnsdorfští po-

licisté devětadvacetiletému výtečníčkovi. Ten měl v polovině 
února v jednom z místních penzionů odcizit z pokoje televizor 
v hodnotě větší než pět tisíc korun. Nyní se potýká s hrozbou 
až dvouletého pobytu v nápravném zařízení. 

• Odcizil kamery  a potýká se se zákonem
Podezření z krádeže ve zkráceném přípravném řízení dopadlo 

na hlavu dvaadvacetiletého mladíka. Ten má mít na svědomí 
krádež dvou bezpečnostních kamer z objektu jedné budovy. 
Protože však byl za obdobný skutek v posledních třech letech 
odsouzen, mohl by teď skončit ve vězení až na tři roky.

Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR
V programech téměř všech 

kandidujících stran před volba-
mi i na Fóru Zdravého města 
se mnohokrát skloňovalo jméno 
zajímavé kulturní památky -
Červeného kostela. O jeho historii
i neutěšené situaci se již 
napsalo a namluvilo hodně, 
výraznou nápravu to však nikdy 
nepřineslo. Určitou pomocí se 
stalo provizorní zakrytí sakris-
tie novou lepenkou na podzim 
loňského roku. Škoda jen, že 
při těchto pozitivních pracích 
došlo zbytečně k poškození 
okolních pozemků, které bude 
na jaře zapotřebí upravit. Na 
základě jednání zastupitelů při 
přípravě rozpočtu na letošní rok 
vydal Stavební úřad Varnsdorf 
poslední únorový den letošního 
roku veřejnou výzvu stávajícímu 
majiteli Červeného kostela Evan-
gelickému kostelu augsburgské-
ho vyznání Varnsdorf ke zjedná-
ní nápravy, zejména k zajištění 
bezpečnosti osob a zvířat. Mezi 
nejdůležitější body výzvy patří 
zajištění vykloněného kamen-
ného prvku římsy štítu věže, 

4. 3. Účast na jednání představitelů Svazku obcí Tolštejn, 
kde se projednával způsob a místo realizace psího útulku pro 
celý výběžek. Diskutované bylo i téma cyklostezek a problém 
přemostění Šébru.
7. 3. Vzhledem k blížícímu se termínu podání žádosti o dotaci 
bylo vedení města a NF Hrádek seznámeno se stavem projektu 
na další rekonstrukci Hrádku.
9. 3. Delegace zástupců města projednávala v Seifhenners-
dorfu konkrétní žádost o dotaci na prevenci proti povodním 
a další postup smlouvy trojzemí.
10. 3. Probíhala valná hromada REGIE, a. s., kde byl před-
ložen návrh nové struktury řízení společnosti.

Červený kostel se dočká zabezpečovacích oprav

STRUČNĚ Z RADNICE

Vzhledem k dlouhodobé kritice 
obyvatel sídliště na ul. Západní, 
jež se týká problému s bezpečnos-
tí silničního provozu a příjezdovosti 
vozidel údržby, komunálních slu-
žeb a složek IZS, připravilo 
město na letošní rok realizaci 
první etapy úprav dopravního 
řešení. Toto opatření bude spočí-
vat ve změně dopravního značení 
v ulicích Křižíkova, Edisonova 
a Západní (vnitřní část), a tím ke 
zjednosměrnění výše  uvedených 
komunikací. Jak tedy budeme po 
novu jezdit? Ulice Edisonova 

V minulém měsíci jsme zazna-
menali obavy obyvatel lokality 
u Chelčického ulice z možného 
znovuotevření rekultivované 
bývalé skládky U lomu na 
konci ulice Polní. Spouštěcím 
mechanismem k těmto obavám 
bylo zjištění, že se v této lokalitě 
provádělo koncem loňského roku 
geodetické zaměření a že se 
objevil i zájemce o koupi těchto 
pozemků. Pro odpověď na naši 
otázku jsme si proto zašli na 
odbor správy majetku. Zde jsme 
nahlédli do příslušné dokumen-
tace a zjistili, že se naštěstí jedná 
pouze o nepodloženou fámu. 
Důvodem pro nové geodetické 
zaměření, které se nedělalo 
na vlastní skládce, ale pouze 

Dopravní řešení u bazénu - místa k parkování a jednosměrky
bude od ulice Sportovců (od 
školy Edisonova) jednosměrná 
směrem k bazénu s tím, že na ní 
bude umožněno parkování pou-
ze na pravé straně (u paneláků). 
Naopak ulice Křižíkova (kolem 
mateřské školky) bude průjezd-
ná pouze směrem od Západní 
ulice (od bazénu) a parkování 
na ní nebude stejně jako dopo-
sud možné. „Vnitřní“ nebo také 
„malá“ Západní, tedy souběžná 
komunikace ve vnitrobloku, bude 
jednosměrná od tenisových kurtů 
směrem k „hasičárně“ s tím, že 

na parkoviště u dětského do-
pravního hřiště bude možné vjet 
i ze Západní ulice. Další jízda už 
však nebude možná. V rámci 
této úpravy bude 7 dopravních 
značek odstraněno a dalších 
22 přemístěno nebo doplněno. 
Tento návrh v souladu se všemi 
platnými předpisy zpracoval do-
pravní inženýr Ing. Ouzký. Jedná 
se pouze o dočasné řešení do 
doby, než bude provedena 
celková revitalizace veřejných 
prostranství v této lokalitě, což 
je záměrem města.                JS

na části p. p. č. 3811, tedy 
pozemku, který pouze přiléhá 
k bývalé skládce, je skuteč-
nost, že město podalo žádost 
o dotaci na další dostavbu 
jednotné kanalizační sítě. Při 
následných výkopových pra-
cích by mělo vzniknout několik 
tisíc „kubíků“ výkopků. Aby tuto 
zeminu, která splňuje kritéria 
pro uložení na povrch, nebylo 
nutné odvážet na vzdálenou 
skládku a hradit skládkování 
(dříve byla za poplatek uklá-
dána na skládce, kde je nyní 
solární elektrárna), rozhodlo se 
město, že na svých pozemcích 
provede terénní úpravy spočí-
vající v zavezení stávajících 
prohlubní na tomto pozemku 

SKLÁDKA U LOMU SE ZNOVU OTEVÍRAT NEBUDE!
tak, aby za pomoci vhodné 
mechanizace došlo k přiroze-
nému zarovnání a následnému 
dotvarování přilehlého vrchu. 
Celé akci by předcházela úpra-
va a oprava ulice Chelčického. 
Naopak po skončení terénních 
úprav dotčených pozemků za 
podmínek vyhlášky č. 294/2005 
Sb., by tyto byly následně osety 
travním semenem. Jak už jsme 
naznačili, na tyto úpravy je od 
listopadu vydané platné územní 
rozhodnutí o změně využití 
území a prováděly by se pouze 
v případě, že na tuto investiční 
akci město získá vhodný dotační 
titul. V opačném případě k žád-
ným úpravám nedojde.               JS

zakrytí vikýřového okna v helmi-
ci věže, doplnění oplechování a 
chybějících svodů a v neposlední 
řadě oplocení kostela za účelem 
zamezení vstupu cizích osob. 

Pokud po uplynutí lhůty urče-
né výzvou ke zjednání nápravy, 
tedy k termínu do 31. srpna, ne-
budou vlastníkem provedeny 
uvedené zabezpečovací práce, 
uloží stavební úřad rozhodnutím 

jejich provedení určené staveb-
ní firmě. Náklady s provedením 
prací jí vzniklé pak uhradí obec. 
V mezidobí pokračuje soudní 
spor o určení vlastníka zahájený 
v roce 2006. Doufejme tedy, 
že další zimní sezony se kostel 
dočká již v lepší stavební kondi-
ci a že dostane šanci se „dožít“ 
výsledku soudního sporu.    
 JS
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JAN ANDRUŠKO, 
GENERÁLNÍ ŘEDITEL NOVY, 
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Dokončení ze str. 1
I trasa byla letos změněna. 

Odměnou maskám v průvodu 
byla srdíčka ze Sluníčka. Potom 
šup k MCKV, kde čekaly perníčky 
ve tvaru růžových prasátek a pro 
dospěláky další tekutá vzpruha. 
V čele průvodu stanul starý a se-
dřený rolník, který táhnul kárku 
se sudem piva. Těšil se velké 
pomoci samotné Sáblíkové, jež 
plna sil a elánu táhla povoz 
s mokem, aby stařečkovi ulevila 
v jeho těžkém údělu ručního poho-
nu. Ani tradiční koláčky z Habacku 
jsme nepostrádali. A pak už jen na 
náměstí. Ó, nikoliv, až na Střelni-
ci! Právě tam byl sud bezpečně 
převezen k následné konzumaci 
jeho obsahu. Na nádvoří Střel-
nice, které se stalo letos místem 
veselí a hodování. Nádvoří bylo 
plné stánků nejrůznějších voňa-
vých pochutin a lahodných mo-
ků ... a tam se konečně starosta 
ujal očekávaného naražení sudu 
s Kocourem.

Skupina Ruksak hrála všem, 
bzučení včeliček se rázem změ-
nilo v pomlaskávání, všichni se 
sjednotili na jednu notu a pivo 
teklo proudem. Nálada byla vý-
borná. Tak jako o masopustním 
veselení má být. A masopust byl 
opět náš!

V neděli dopoledne již tradičně 
ukončovali bruslařskou sezonu 
mladí hasiči se skauty. Ani tady 
nechybělo nádherné počasí se 
sluníčkem, které až příliš hřálo 
a místy rozpouštělo led. Ale ani 
to malým maskám s bruslemi 
i bez nich vůbec nevadilo a sou-
těžily jak o život. Každá disciplína 
byla odměněna řadou sladkostí  

a i zde teklo občerstvení prou-
dem, i když pouze v podobě 
lahodného horkého čaje. Dvě 
hodiny utekly jako voda a v zá-
věrečném hodnocení získaly 
nejlepší masky vstupenky na 
odpolední pohádku v divadle. 
Zde si pak mohly rodinky 
s dětmi zpříjemnit sváteční od-
poledne krátkou, ale působivou 
pohádkou Černá královna v po-
dání velkošenovských ochotníků.

Poděkování patří nejen or-
ganizátorům, ale i sponzorům: 
Město Varnsdor f, Pekárna 
Limma Česká Kamenice, Ha-
back, v. o. s. - pekárna Šluknov, 
Beatrice Křenovská - Cukrárna 
Sluníčko, Perník manufaktury 
Varnsdorf, s. r. o., PharmDr. Jin-
dřich Šmíd - Lékárna Varnsdorf, 
autodoprava Josef Šusta -
NOPROSU.                rm, JS, foto rm

k rozhovoru pro Hlásek, a to na půdě Novy. Co by nás, Varnsdorfany, 
mohlo skutečně zahřát u srdíčka? Hlas severu je totiž po Mladé frontě 
Dnes druhé periodikum, kterému poskytl rozhovor.

Nás tedy samozřejmě zajímaly věci osobnější. 
Můžete čtenářům prozradit, do jaké školy jste ve Varnsdorfu 

chodil? Kde jste studoval?
Ve Varnsdorfu jsem oba stupně základní školy navštěvoval na 

ZŠ náměstí E. Beneše, kde jsem měl zaměření na přírodní vědy. 
Mými třídními učitelkami byly paní Brzáková a paní Tietzeová. Na 
střední školu jsem dojížděl do blízkého Rumburku, kde jsem navště-
voval gymnázium, a to se zaměřením matematicko-fyzikálním. Tam 
byla mojí třídní profesorkou paní Palacká a nezapomenutelnou 
profesorkou angličtiny Markéta Peroutková, na kterou vzpomínám 
při každodenních anglických konverzacích. Poslední ročník jsem 
však přešel na výběrové gymnázium do Plzně. V Praze jsem pak 
vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Máte v našem městě příbuzné a přátele?  Jak často se při své 
vytíženosti do rodných končin dostanete?

Ve Varnsdorfu mám maminku, za kterou se snažím jezdit každý 
měsíc. Také se zde často setkávám i s celou spoustou přátel, kteří byli 
sportovními nadšenci jako já. Od první třídy jsem byl aktivní fotbalista, 
takže se scházím se svými místními fotbalovými vrstevníky, jako je 
Josef Mikolášek, nebo s přáteli z dětství, jako jsou Karel Bulejko nebo 
Aleš Podroužek. Bohužel jsem u fotbalu jako student stření školy ne-
mohl zůstat, neboť brzké tréninky jsem nestíhal. Takže jsem hrál hokej 
a basket, odkud přibyli další přátelé, jako Pepa Němec nebo Zdeněk 
Strolený. Přátel ve Varnsdorfu mám opravdu hodně.

Registrujete kolem sebe slavné osobnosti z našeho výběžku?
Rozhodně ano. S Jirkou Vejdělkem  jsem už na gymnáziu sehrál 

nejednu show a těším se, že společně představíme zajímavým způ-
sobem jeho nový film Muži v naději, který TV Nova koprodukuje a na 
kterém, jak vím, právě pracuje dvacet hodin denně. Mým spolužákem 
byl i Pavel Semerád z Rumburku, který je v naší televizi IT expertem. 
Pozvat bych si k sobě chtěl i varnsdorfského Jirku Fedurca, který je 
u nás známým režisérem dokumentů a pořadů z žánru docu soap. 

A co vaše rodina? Jste ženatý? Máte děti?
Ano, jsem ženatý. S manželkou Alenou, která pochází od Domaž-

lic, jsem se seznámil v advokátní kanceláři, neb je též právnička. 
Máme dva syny. Starší pětiletý Adam už také kope na Spartě, kde 
shodou okolností působí varnsdorfský šéftrenér Jan Kopáňko. 
A mladší dvouletý Artur si také určitě brzy kopne.

Dostane se vám do ruky Hlas severu?
Když přijedu na sever, přečtu si ho. Zejména sportovní sekci, 

kde se dočtu o fotbalových žácích a dorostencích. O dění ve městě 
obecně neztrácím přehled.

Čím je vaše nová práce zajímavá?
Média jsou obecně velmi přitažlivá a být navíc u týmu jedničky na 

trhu je zajímavé. Je to práce, která se rozhodně neodmítá. Po letech 
v advokacii je to příjemná a inspirativní změna. Nova je sebevědomá 
televize, která ví, co chce, a umí toho dosáhnout právě s profesionál-
ním týmem lidí.

Za celou redakci Hlasu severu děkuji vřele za rozhovor.
Romana Macová, foto NOVA

Dokončení ze str. 1

INZERCE

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 zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně ně-
kterých 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. duben 2011
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K datu 1. 9. 2010 byly slouče-
ny tři varnsdorfské střední školy, 
a vznikla tak Vyšší odborná ško-
la a Střední škola Varnsdorf. 
K 1. březnu 2011 byl jejím ředi-
telem jmenován Ing. František 
Hricz (doposud ředitel Střední 
průmyslové školy technické 
Varnsdorf). Požádali jsme jej 
o rozhovor.

Blahopřejeme ke jmenování 
ředitelem Vyšší odborné školy 
a Střední školy Varnsdorf. 
Můžete se krátce představit, 
včetně profesní praxe? 

Děkuji. Narodil jsem se ve 
Varnsdorfu, kde žiji celý život 
a nerad bych to měnil. Jsem 
varnsdorfský patriot a na našem 
městě mi velmi záleží. To je hlavní 
důvod i mé angažovanosti v ko-
munální politice. Dovolím si vás 
malinko opravit. Ředitelem Střed-
ní průmyslové školy technické 
(předtím Střední školy technické 
a ještě předtím SOU strojírenské-
ho s. p. TOS) jsem byl do konce 
srpna minulého roku, od 1. září 
2010 jsem byl zástupcem ředite-
le sloučené Vyšší odborné školy 
a Střední školy ve Varnsdorfu.

Vystudoval jsem strojní fakul-
tu Vysoké školy strojní a textilní 
v Liberci, ale má profesní praxe 
je výhradně školská, na počátku 
vrchní mistr odborného výcviku, 
pak zástupce ředitele pro praktic-
ké vyučování „tosáckého“ učiliště 
a od roku 1990 ředitel této školy 
(v roce 2010 již SPŠT).

Proč došlo ke jmenování 
ředitele až s odstupem šesti 
měsíců po sloučení škol?

Konkurz na ředitele sloučené 
školy byl vyhlášen Radou Ústec-
kého kraje v září minulého roku, 
tj. v prvním měsíci fungování nově 
vzniklé školy. V říjnu byla uzávěr-
ka přihlášek, konkurzní komise se 
poprvé sešla v prosinci, vlastní 
konkurzní řízení proběhlo v lednu 
a 2. února mne Rada Ústeckého 
kraje jmenovala ředitelem s plat-
ností od 1. března. Zda mohl být 
průběh konkurzu urychlen či zda 
mohl být konkurz vyhlášen dříve, 
je otázka spíše pro zřizovatele, 
tedy Ústecký kraj.

Počítáte s organizačními 
změnami v chodu školy? Bude 

zachováno personální obsazení 
všech tří středisek (původních 
samostatných SŠ)?

Škola je stabilizovaná, má 
za sebou první úspěšný půlrok 
existence, ale její vnitřní chod 
ještě není optimální. Nicméně 
věřím, že studentů a učitelů 
školy se to nijak negativně ne-
dotýká. Střediskové řízení školy 
v nejbližší době nehodlám měnit, 
je třeba si uvědomit, o jak velkou 
školu se jedná. Určité organizační 
změny postupně probíhat budou 
muset, zejména v souvislosti 
s klesající demografickou křivkou, 
tzn. snižujícím se počtem žáků 
středních škol ve všech krajích, 
náš nevyjímaje. Nenaplněné 
kapacity škol nezbytně odčer-
pávají finanční prostředky, takže 
k organizačním změnám může 
docházet výlučně v souvislosti 
se zefektivněním vynaložených 
nákladů ve prospěch kvality 
vzdělávání. K otázce personál-
ního obsazení - v organizačním 
řádu školy je stanoveno, že každé 
středisko řídí zástupce ředitele - 
ředitel střediska. Není důvod 
toto měnit.

Komu předáváte řízení stře-
diska, které jste doposud vedl 
jakožto ředitel SPŠT?

Ředitelem střediska SPŠT, 
které jsem doposud řídil, byl 
jmenován od 1. března můj do-
savadní zástupce pro teoretickou 
výuku. Na tomto středisku mám 
i svou kancelář, nestěhoval jsem 
se do sídla školy v Bratislavské 
ulici a nemám to v úmyslu.

Kolik studentů má celá 
škola a kolik má k dispozici 
pedagogů? 

Na škole studují v tomto škol-
ním roce necelé dva tisíce stu-
dentů v denním studiu a cca 400 
v dálkovém studiu, z toho na vyšší 
odborné škole cca 360 studentů 
v denním i dálkovém studiu. Na 
zajištění výuky se podílí 197 uči-

telů a na řádném chodu školy pak 
více než 100 nepedagogických 
pracovníků. Pro úplnost - škola 
vzdělává v tomto školním roce 
studenty ve 40 oborech vzdělání 
v 9 objektech rozmístěných po 
celém městě.

Údajně je nyní největší ško-
lou v republice - je to pravda?

Nemám oficiální informace 
o počtech žáků středních škol, 
příp. vyšších odborných škol 
v ČR, ani jsem je nezjišťoval, ale 
neoficiálně jsem tuto informaci 
také dostal, a to z důvěryhodné-
ho zdroje, takže tomu můžeme 
věřit. Ale pokud bychom nebyli 
skutečně největší, určitě budeme 
mezi největší patřit. Mým krédem 
ovšem je, že nemusíme být nej-
větší, ale chceme být nejlepší.

Je vaše působení časově 
vymezeno na dobu působení 
Ing. Jakubce jako uvolněného 
krajského radního?

Ano, mé jmenování ředitelem 
školy je na dobu určitou, po dobu 
výkonu veřejné funkce stávající-
ho ředitele školy.

V Ústeckém kraji obdrželo 
sedm středních škol certifi-
kát „Páteřní škola Ústeckého 
kraje“, který má být zárukou 
kvality dotyčné školy. VOŠ a SŠ 
Varnsdorf mezi nimi není. Bude 
o tento certifikát usilovat?

Již můj předchůdce ve funkci 
ředitele školy podal v únoru t. r. 
žádost zřizovateli o udělení cer-
tifikátu „Páteřní škola“, neboť bez 
problémů splňujeme všechna 
kritéria nastavená zřizovatelem 
k udělení tohoto certifikátu. Právo 
požívat logo páteřní školy má po 
udělení certifikace zatím pouze 
7 krajských středních škol s tím, 
že se předpokládá jejich maximál-
ní počet patnáct. Pevně věřím, že 
po schvalovací proceduře jej zís-
ká i naše škola, svými výsledky 
si to zaslouží.                         rm

NOVÝM ŘEDITELEM VARNSDORFSKÉ 
„MEGAŠKOLY“ JE FRANTIŠEK HRICZ

Ani Rumburk se dalšímu slučování 
středních škol nevyhne

Ve vytvoření systému páteřních škol Ústecký kraj pokračuje. Již 
před třemi lety byly v Rumburku sloučeny Střední zdravotnická škola 
a Obchodní akademie. Pro nadcházející školní rok kraj chystá další 
slučování, a to s rumburským gymnáziem. Tento vývoj se však setkal 
s masivním odporem odborné i laické veřejnosti.

Celý proces slučování škol, který by měl být dokončen do roku 2015, 
je však vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji nevyhnutelný. 
Ředitelé obou rumburských středních škol předložili odboru školství 
Ústeckého kraje své návrhy na vytvoření páteřní školy. Stejně tak, 
jako tomu bylo i při slučování středních škol ve Varnsdorfu,  i v tomto 
případě o vítězném projektu rozhodne kraj. Město Rumburk, opět 
stejně tak jako v případě varnsdorfského slučování, nemá žádnou 
rozhodovací možnost.

Přesto bylo poslední zasedání rumburského zastupitelstva velmi 
emotivní. Zdejší studenti, učitelé i další obyvatelé města protestovali 
proti slučování gymnázia se zdravotnickou školou. Zastupitelé však 
od kraje neměli žádné oficiální dokumenty k tomuto tématu. Jeden 
z tamních zastupitelů navrhl, aby se hlasovalo, zda se bude o slučo-
vání vůbec jednat. Nakonec bylo 13 zastupitelů pro a o slučování se 
po hodině roztržky jednat začalo. Pak vystoupili s projevem studenti 
gymnázia i ředitelé obou škol. Zastupitelé nakonec přijali usnesení, 
v němž vedení kraje vyzývají, aby se školy vůbec neslučovaly, což však 
má jen malou šanci na úspěch. Definitivní rozhodnutí má Zastupitelstvo 
Ústeckého kraje.                                                                         rm

Měsíční platba ve školce zvýšena
Všechny mateřské školy mají tak jako v předchozích letech i pro 

tento rok stanovenou stejnou výši úplaty 200 Kč/měsíc bez ohledu na 
rozdílné neinvestiční náklady jednotlivých MŠ.  

Dle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a § 6  vy-
hlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky 
č. 43/2006 Sb. stanovuje výši úplaty ředitelka mateřské školy. 
Z výpočtů průměrných ročních neinvestičních nákladů v MŠ Varnsdorf 
za rok 2010 vyplývá, že výše úplaty pro nový školní rok 2011/2012 
nesmí převyšovat částku 450 Kč. V okolních městech je výše úplaty 
velmi rozdílná (Rybniště 70 Kč, D. Podluží 200 Kč, Rumburk 270-350 
Kč). Návrhy ředitelek MŠ na zvýšení úplaty nebyly jednotné, proto 
definitivní sazbu doporučila rada města, a to ve výši 350 Kč měsíčně 
počínaje školním rokem 2011/2012. 

Zvýšením úplaty se zvýší objem provozních finančních prostředků, 
ze kterých se hradí například nákupy hraček, ložního prádla, energií 
a mnoho dalšího potřebného v jednotlivých školkách.                       rm

Varnsdorfští školáci obdarovali 
Lužickou nemocnici v Rumburku
Finanční dar ve výši deseti tisíc korun předali ve středu 16. 3. žáci 

Základní školy Východní ve Varnsdorfu dětskému oddělení Lužické 
nemocnice v Rumburku.  Nemocnice za tuto částku nakoupí pro dětské 
oddělení mobilní ohrádku pro batolata, barevný plastový nábytek do 
herny a nové hračky. Sbírka pro Lužickou nemocnici má o to větší 
hodnotu, že za ní stojí velký kus práce. „Celý podzim jsme pekli s našimi  
maminkami cukroví, malé pizzy, slané pečivo a dortíky a pak jsme je 
v naší školní jídelně prodávali ke svačině spolužákům a učitelům. 
Peníze, které jsme vydělali, jsme se rozhodli dát dětem do nemocni-
ce v Rumburku, protože být nemocný není žádná sranda,“ svěřili se 
školáci.                                                                          Čerpáno z TZ

ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL
stanovují termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ 
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO OBDOBÍ 
OD 1. 9. 2011 DO 31. 8. 2012 

na 
ČTVRTEK 14. DUBNA 2011

od 10 do 16 hodin.
Žádosti se podávají ve všech mateřských školách. 

O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy.
Rodiče předloží spolu se žádostí rodný list dítěte.

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:

MŠ Seifertova 2471, MŠ Poštovní 1428,
MŠ Národní 1617, MŠ T. G. Masaryka 2180, 

MŠ Nezvalova 2024, MŠ Křižíkova 2757, MŠ Pražská 2812
Současně proběhne podávání žádostí o přijetí dětí 

se zdravotním postižením (vady řeči, smyslové, tělesné, 
mentální postižení, vývojové poruchy chování)  

do speciálních tříd v těchto mateřských školách:
MŠ Poštovní 1428, MŠ Nezvalova 2024

Ve stejném termínu proběhne od 14 do 16 hodin zápis do přípravné 
třídy v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700.
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GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2011
Do Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2011 bylo podáno 74 žádostí od 36 žadatelů. Podmínky pro přijetí do výběrového 

řízení splnili kromě jednoho všichni žadatelé. Hodnocení předložených žádostí bylo prováděno anonymně na základě bodového systému 
podle stanovených kritérií. Jako nejlepší byla považována žádost, která dosáhla při hodnocení nejvyššího průměrového koeficientu, který 
byl vypočítán jako podíl mezi součtem celkem získaných bodů a počtem hodnotících členů komise. V případě podjatosti vůči některé žádosti 
se člen komise hodnocení vzdal písemným prohlášením, aniž by bylo ovlivněno hodnocení žádosti. Grantová pracovní komise ve složení 
Mgr. Michal Dlask, Karel Dubský, Mgr. Ladislava Ondráčková, Mgr. Jindřiška Benešová, Viera Bortlová, MUDr. Martina Jeníková, Mgr. Jan Novota 
doporučila radě města ke schválení 47 žádostí od 26 žadatelů na poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 450.000 Kč. Na oblast kultury 
a vzdělávání bylo schváleno 17 žádostí ve výši 179.900 Kč na akce a 7 žádostí ve výši 74.400 Kč na činnost. Na oblast tělovýchovy a sportu 
bylo schváleno 18 žádostí na akce v částce 126.100 Kč a 2 žádosti ve výši 32.000 Kč na činnost. Na činnost v sociální oblasti byly schváleny 
3 žádosti ve výši 37.600 Kč. Kompletní přehled podaných žádostí naleznete na www.varnsdorf.cz.                                                          OŠKT

Kruh přátel muzea Varnsdorf - vydání vlastivědného sborníku Mandava 2011 
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky - Velikonoční laťka, 15. ročník 
Kruh přátel muzea Varnsdorf - Fotorok 2011 
OS Etuda Prima - Tanambourrée 2011, 13. ročník celostátního festivalu scénického tance 
OS Etuda Prima - kultura pro nejmenší občánky města 
JUNÁK Svaz skautů a skautek ČR, Středisko LUŽAN Varnsdorf - závod škol - 13 klíčů 
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu - Štěpánský turnaj, 15. ročník 
ČČK, místní skupina Varnsdorf - činnost mladých zdravotníků, soutěže 
Městská knihovna Varnsdorf - Poznáváme české spisovatele 
Dům dětí a mládeže -Vernarovo létohraní - Cesta pohádkovým městem 
Městská knihovna Varnsdorf - Sobotnění ve čtvrtek, 3. ročník 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Varnsdorfská soutěž mladých hasičů 
ZŠ nám. E. Beneše - 6. ročník Podzimních her 
Farní obec starokatolické církve - Křesťanské tradice a lidové obyčeje  
Kvíltet - koncerty a benefiční vystoupení pro veřejnost a při spol. událostech  
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky - Kdo uteče, vyhraje, 8. ročník 
OS Etuda Prima - Jazzový pátek 2011, 12. ročník 
Letecko-modelářský klub - Varnsdorfský upoutanec, 2. ročník 
Farní obec starokatolické církve - Communio Varnsdorf  
ZŠ Edisonova  - Edison cup - turnaj ve stolním tenisu, 5. ročník 
ZŠ nám. E. Beneše  - atletika pro první stupeň ZŠ, 10. ročník 
Mateřská škola Nezvalova - Spaní s Večerníčkem, 9. ročník 
Dům dětí a mládeže - Den dětské radosti, 32. ročník 
Svaz tělesně postižených  - volnočasové aktivity (zájezd, divadlo) 
Kruh přátel muzea Varnsdorf - kulturní, výchovná a vzdělávací činnost 
Gymnázium Varnsdorf - sociální práce s handicapovanými osobami 
Jan Novota - Varnsdorfský triatlon 2011, 6. ročník 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - výchova mládeže 
Gymnázium Varnsdorf - protidrogová prevence Ať ti neujede vlak 
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl házené - Varnsdorfský házenkář, 1. ročník 
Speciální ZŠ a MŠ, T. G. Masaryka - okresní kolo Sportovních her mládeže, 47. ročník 
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl stolního tenisu - sportovní činnost 
ZŠ Bratislavská - Vánoční florbal. turnaj pro žáky z I. st. ZŠ, 7. ročník 
SK Paintball - Varnsdorfský kilometr, 4. ročník  
JUNÁK Svaz skautů a skautek ČR, Středisko LUŽAN Varnsdorf - celoroční výchova  
SOS Studánka - Den dětí, 11. ročník 
Apoštolská církev sbor Varnsdorf - mateřské centrum Brouček, akce pro manžel. páry 
Rudolf Sladkovský - KOLOBJEH 2011, 10. ročník 
ZŠ nám. E. Beneše - Co Čech, to muzikant 
Speciální ZŠ a MŠ, T. G. Masaryka  - výtvarná soutěž spec. škol a ÚSP ÚK, 14. ročník 
SOS Studánka - Veselé Velikonoce, 7. ročník 
SK Paintball - taneční soutěž Varnsdorf CUP, 5. ročník  
HC Varnsdorf - turnaj třetích tříd O pohár starosty města Varnsdorfu, 2. ročník 
ZŠ Edisonova - turnaj ve vybíjené žáků I. st. ZŠ, 3. ročník 
Kynologický klub Varnsdorf - ukázky pro žáky varnsdorfských škol 
Josef Kroupa - reprezentace na Světových hasičských a policejních hrách 
Městská knihovna Varnsdorf - Akce prvňáček pro žáky Speciální ZŠ  

celkem                                                                                                                                                                                                                  

78,86 
77,86 
77,14 
74,71 
72,86 
70,71 
70,00 
69,71 
69,29 
68,86 
68,57 
67,86 
66,86 
66,43 
66,43 
66,43 
65,71 
65,71 
63,57 
63,14 
62,14 
62,14 
61,86 
60,71 
60,71 
58,57 
57,86 
57,86 
57,86 
57,86 
57,14 
56,43 
56,14 
56,00 
55,71 
55,71 
54,71 
54,29 
53,57 
52,86 
52,14 
52,14 
52,14 
51,57 
50,71 
50,00 
50,00 

20.000 
  5.500 
  9.800 
16.000 
12.600 
  5.600 
  8.000 
  3.400 
16.000 
  8.000 
  9.100 
  2.400 
  5.300 
  8.000 
  8.000 
  4.000 
16.000 
  7.200 
14.400 
  3.700 
  5.400 
  3.400 
16.000 
11.200 
16.000 
12.000 
16.000 
12.600 
  4.800 
  5.000 
  4.800 
16.000 
  8.400 
  4.800 
16.000 
  3.900 
13.600 
12.800 
  4.600 
14.600 
  3.500 
16.000 
  8.000 
  4.000 
  4.800 
16.000 
12.800
 

 450.000

 Bodový 
průměr

 Schválené
příspěvky (Kč) Žadatel - název akce (činnost)

České Švýcarsko, o. p. s., se 
stalo v roce 2010 koordinátorem 
regionální značky „ČESKOSAS-
KÉ ŠVÝCARSKO regionální 
produkt“, na které spolupracuje 
spolu s Asociací regionálních 
značek, MAS Šluknovsko a Sas-
kou nadací pro ochranu přírody 
a životního prostředí. Pokud se 
chcete zúčastnit tohoto kola cer-
tifikace, vyplňte prosím žádost,
kterou spolu s obecnými zá-
sadami pro udělování a užívá-
ní značky najdete na ht tp:
//ceskesvycarsko.cz. Vyplněná 
žádost musí být doručena 
na naši adresu nejpozději do 
18. dubna 2011 (v písemné nebo 
elektronické verzi).

Zasedání certifikační komise 
proběhne 5. května 2011.

Čerpáno z TZ

Ucházejte se o značku 
regionálního produktu!

Výluka vlaků Trilex 
na trati 089 

Seifhennersdorf/Rybniště -
Varnsdorf - Zittau - Liberec

Od 16. 3. do 20. 4. 2011 je 
zavedena nepřetržitá výluka 
na trati 089 (KBS 236 a 237.2) 
v úseku Mittelherwigsdorf - 
Varnsdorf. Po dobu výluky bude 
zavedena náhradní autobusová 
doprava za všechny vlaky Trilex 
v úseku Zittau - Varnsdorf -
Rybniště/Seifhennersdorf dle 
výlukového jízdního řádu, který 
najdete na www.trilex-online.cz.

 Důvodem opravy železniční 
trati v úseku Mittelherwigsdorf - 
Varnsdorf je příprava na zvýšení 
traťové rychlosti.                   rm

Varnsdorf
Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín p. Jedlovou
Rybniště
Rumburk
Jiříkov
Krásná Lípa
Doubice
Staré Křečany
Šluknov
Dolní Poustevna
Mikulášovice
Velký Šenov
Lipová
Lobendava
Vilémov

Šluknovský výběžek

1338
94
66

158
63
65

770
398
340

8
139
577
141
205
181
75
43
47

4708

Únorová 
nezaměstnanost

PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI
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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

Nemovitosti

Řádková inzerce

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

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. 602 104 610.

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.

Služby

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

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:       8.00-12.00 ODDLUŽENÍ. Máte půjčky 

a nestačíte je splácet? Hrozí 
vám exekuce a nevíte, jak 
dál? Provedeme vaše rychlé 
oddlužení dle insolvenčního 
zákona, zajistíme vám do 
budoucna klid od pohledá-
vek a věřitelů, vrátíme vám 
radost do života. Kontakt: te-
lefon 777 558 949, e-mail:
burn74@atlas.cz.

SKZ NORD, s. r. o., zpro-
středkuje prodej domu 4+2 
s pozemkem (1 800 m2) ve 
Varnsdorfu nedaleko centra. 
Výhodná cena! Prohlídky a ví-
ce info na tel. 603 536 548.

SKZ NORD, s. r. o., zpro-
středkuje pronájem dr. bytu 
3+1+L v Lesní ul. ve Varnsdor-
fu. Nájem se službami: 6.990 
Kč/měs. Vratná kauce. Více 
info na tel. 603 536 548.

Pedikúra, masáže regene-
rační, aroma masáže. Přijďte 
si odpočinout - budova správy 
Velveta, a. s., Palackého 2760, 
tel. 412 352 352, 777 650 678.

Pronajmu byty na sídlišti  
Šluknov. 2+1 za 2.790 Kč, 3+1 
za 3.015 Kč, 4+1 za 3.645 Kč. 
Tel. 736 790 003.

Obor wellness s budouc-
ností. Hledáme spolupracov-
níky do našeho wellness týmu. 
Jsme obchodně poradenská 
firma rozšiřující aktivity nejen 
na internetu - práce z domu. 
Informace ohledně pohovoru 
na tel. 721 354 436 /ReVit 
centrum, Rumburk.

Prodej rekreačního zaří-
zení v Kyjově u Krásné Lípy. 
Pozemek celkem: 1 885 m2. 
Prodejní cena: 3,5 mil. Kč. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Prodej rodinného domu 
v Rumburku. Výměra: 567 m2. 
Prodejní cena: 1.390.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 723 327 523.

Prodej udržovaného 
rodinného domu v Krásném 
Buku - Krásná Lípa. Pozemek: 
650 m2. Snížená prodejní 
cena: 790.000 Kč. Info Lužic-
ká R. K. Telefon 412 333 281, 
602 108 404.

Prodej rodinného domu 
s pozemky ve Velkém Še-
nově. Pozemek: 4 773 m2.  
Prodejní cena: 1,3 mil. Kč. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej stavebního po-
zemku v Rumburku. Prodejní 
cena: 250 Kč/m2 + náklady na 
sítě. Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Pronajmu garáž v centru 
Varnsdorfu. Mob. 777 232 038.

Vyměním byt 2+1 v OV 
v Zápaní ul. za 3+1+L s doplat-
kem. Tel. 737 371 419.

Prodám nebo pronajmu 
1/2 RD po rekonstrukci ve Vdf. 
3+1, 2 balkony, vedlejší budo-
va k řemeslnému podnikání, 
parkoviště,  zahrady, 2 centr. 
kotle, 2 studny, klid v zeleni. 
Lze přikoupit pozemky. 10 min.
spoje, 15 min. centrum. Telefon
412 374 847. 

Prodám dr. byt 3+1+L, cena 
690.000 Kč. Tel. 732 832 704.

Prodám zachovalé piano 
zn. Förster, cena k jednání 
12.000 Kč. Dále zahrádku, cena 
12.000 Kč. Tel. 732 832 704.
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A už vidím, jak se zase pár 
jedinců začíná zavrtávat do knih 
a kroutí hlavou nad tvarem 
jména Teichman. Proč Tajch-
manova a ne Teichmanova? 
Podle mne by totiž ten druhý 
tvar měl být správný. Pokud 
ovšem bylo dáno této ulici 
jméno po jednom ze dvou 
zavražděných varnsdorfských 
hrdinů, respicientu f inanční 
stráže Janu Teichmanovi. Tím 
druhým zavražděným byl Václav 
Kozel, dozorce fi nanční stráže. 
Oba sloužili u silničního celního 
úřadu Varnsdorf VII (hraniční 
přechod do Grossschönau), 
tehdy již začleněného jako 
13. družstvo roty SOS (Stráže 
obrany státu) Varnsdorf. Tomu 
tehdy velel zkušený inspektor fi -
nanční stráže I. tř. Adolf Marvan. 

Píše se rok 1938. V českém 
pohraničí již takřka naplno a bez 
zábran řádí po zuby ozbrojení 
němečtí ordneři. Ti, kdož byli 
včera přáteli, dnes se nenávidí. 
Ti, kdož se včera navštěvovali, 
dnes se ani nepozdraví. Mezi 

sousedy to vře a jiskří, jen 
vybuchnout. V září toho roku 
doručila pošta v Citolibech 
u Loun manželům Kozlovým 
korespondenční lístek s těmito 
slovy:

„Milý tatínku a maminko!
Předem přijměte ode mě 

srdečný pozdrav a vzpomínku. 
Jsem doposud zdráv a zrovna 
zle se mi nevede. Jako všude 
jinde, tak i zde dělají ti heiláci 
všelijaké psí kusy. Mrtvých zde 
prozatím nemáme na žádné 
straně. Od dnešního dne zde 
máme též stanné právo, a tak 
se to tu snad trochu uklidní. 

Co jest s Vámi a jak se Vám 
daří?                   Zdraví Vašek„

V té chvíli ještě nikdo netušil, 
že je to jeho poslední pozdrav 
domů. Nikdo netušil, co přine-
sou příští dny a okamžiky. La-
vinu nacistického běsnění strhl 
12. září ve 20.00 hodin svým 
projevem Adolf Hitler. Většina 
zdejších Němců, posílena 
vůdcovými slovy, již o hodinu 
později vyrazila do ulic. V jejich 

čele zfanatizovaní henleinovci. 
Dav asi dvou tisíc lidí se pokusil 
nejprve narušit činnost státních 
institucí a orgánů. Zatím ale bez 
úspěchu. Současně do soused-
ních německých obcí proudí 
davy zdejších fanatiků, aby se 
vraceli již ozbrojeni. Napětí mezi 
českými a německými obyvateli 
a hlavně českou fi nanční stráží 
a policií prudce stoupá. Proto již 
následující den posilují pozice fi -
nančníků povolaní čeští vojáci. 
V průběhu dalších dnů dochází 
častěji a častěji k ozbrojeným 
střetům. 

Otevřenou vzpouru ve městě 
zahájil dne 22. září 1938 příjezd 
dopoledního vlaku ze Žitavy, 
kterým přijela početná skupina 
ozbrojených ordnerů a zmocnila 
se zde staniční budovy. Na řadu 
přišly četnické stanice a celnice. 
Jak četníci, tak i osazenstvo 
celnice Varnsdorf II (silniční 
přechod do Seifhennersdorfu) 
složili zbraně. V té době již také 
zavlál na továrním komínu fi r-
my Kunert (dnešní Elite) prapor 
s hákovým křížem. Pod tlakem 
těchto událostí byl inspektor Mar-
van s okamžitou platností jme-
nován novým velitelem varns-
dorfské roty SOS s rozkazem 
soustředit všechno zbývající 

mužstvo (asi 40 mužů) a ustou-
pit za opevněnou linii SOS.

Krátce po druhé hodině 
odpoledne se pak 13. družstvo 
pod velením Marvana vydalo 
na ústup směrem od Böhmovy 
továrny (dnes Severochema) na 
„Pěnkavák“ a dál do Dolního 
Podluží. Na první větší pře-
kážku narazili u jatek, kde měli 
henleinovci vybudované silniční 
zátarasy. Jen díky neohrože-
nému vystupování Marvana 
a jeho mužstva se povedlo celé-
mu oddílu projít touto překážkou 
bez boje. Václav Kozel, Jan Tei-
chman a Miroslav Bernard 
doprovázeli ustupující jednotku 
na motocyklech. Přiblížili se ke 
křižovatce, na níž stálo benzí-
nové čerpadlo. Zatímco rota 
zaujímá obranné postavení 
za železničním náspem, mo-
tocyklisté se zastavují u pumpy 
a tankují. V tomto okamžiku 
jsou napadeni do té chvíle dob-
ře ukrytou ozbrojenou skupinou 
ordnerů. Po velmi tuhé pře-
střelce pak dva z motocyklistů 
na následky těžkých střelných 
poranění umírají. Jsou to Jan 
Teichman a Václav Kozel. Miro-
slav Bernard jakýmsi zázrakem 
svá zranění přežil. 

Oba padlí hrdinové položili své 

životy za svobodu a budoucnost 
nejen Varnsdorfu, ale i celé naší 
vlasti. Chovejme se tak, aby jejich 
oběti nebyly zbytečné. 

P.S.: Ulice Tajchmanova 
(Teichmanova) se nalézá mezi 
ulicemi Bratislavskou a Novo-
městskou. Do r. 1945 nesla název 
Baumgartenstrasse (Stromovka, 
ale také Sadová). Ulice Kozlova 
leží mezi ulicemi Na Náspu (do 
r. 1945 Fünfhaus strasse - Pěti-
domí - přejezd) a křižovatkou ulic 
Plzeňské a Mladoboleslavské. 
(Do r. 1945 část Südstrasse - Jižní 
ulice.)                                -mk-, 

zdroj http://www.vejr.cz/regiz 
archiv/historie

http://www.luzicke-hory.cz/ 

Po kom má své jméno?
aneb

ulice Tajchmanova a Kozlova - 11. část

METALL servis, s. r. o., provozovna Varnsdorf, Bratislavská 2388, PSČ 407 47
Tel./fax 412 333 234, tel. 739 982 222, 603 108 317

e-mail: metallservis@cmail.cz nebo metallservis@seznam.cz

CENÍK DESEK OSB 
OSB desky - rozměr 675/2500 mm - s perem a drážkou

Při paletovém odběru sleva 10 %
Poznámka: Desky s perem a drážkou o rozměrech 625/2500 mm lze také dodávat, 

cena se odvíjí od ceny za 1 m2 - ta je stejná. Je to třeba telefonicky  projednat. 
Běžně jsou skladem desky o výše uvedených rozměrech.

TI. 12 mm
TI. 15 mm
TI. 18 mm
TI. 22 mm
TI. 25 mm

68
54
44
36
32

121,74
150,39
180,33
220,69
250,24

205,44
253,78
304,31
372,41
422,28

146,09
180,47
215,40
264,83
300,29

246,52
304,54
365,17
446,90
506,74

Tloušťka 
v mm

Cena za 1 desku
1,6875 m2

Počet kusů 
na paletě

Cena za
1 m2

Cena za
1 m2

Cena za 1 desku
1,6875 m2

Ceny bez DPH Ceny včetně DPH

CENÍK DESEK QSB 
QSB desky - rozměr 625/2500 mm - s perem a drážkou

TI. 12 mm
TI. 15 mm
TI. 18 mm
TI. 22 mm
TI. 25 mm

59
47
39
32
28

102,63
126,32
151,32
185,53
210,53

160,36
197,38
236,44
289,89
328,95

123,16
151,58
181,58
222,64
252,64

192,43
236,85
283,73
347,87
394,74

Tloušťka 
v mm

Cena za 1 desku
1,5625 m2

Počet kusů 
na paletě

Cena za
1 m2

Cena za
1 m2

Cena za 1 desku
1,5625 m2

Ceny bez DPH Ceny včetně DPH

Při paletovém odběru sleva 8 %

DALŠÍ NABÍDKA: 
VŠE PRO VÝROBU NÁBYTKU • KOVÁNÍ •  LAMINO DESKY •  PRACOVNÍ DESKY

 FORMÁTOVÁNÍ A HRANĚNÍ LAMINOVÝCH DESEK

• PRODEJ DESEK OSB A QSB (LEVNĚJŠÍ ALTERNATIVA K DESKÁM OSB) 
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Blahopřání

Vzpomínka

Svozy pytlového
tříděného odpadu

31. 3. 2011

26.-27. 3. 2011
MUDr. Eva Křížová
U Plovárny 1190/14, Děčín I
tel. 412 502 215
2.-3. 4. 2011
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu18/4, Děčín III -
Staré Město
tel. 412 511 619

Zubní
pohotovost

Kdo v srdci žije - neumírá.
Dne 28. března uplynou čtyři smutné roky, 

co od nás navždy odešla naše milovaná dce-
ra, sestra a teta Evička Majkutová.

S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci 
s rodinami.

Jak ten život utíká. 
Dne 22. března to už bylo 10 let, co nás 

navždy opustila naše milovaná maminka 
Pavlínka Horynová. Rána v duši se nikdy 
nezacelí, stále to bolí. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte prosím s námi. Děkuji. 

Dcera Martina s rodinou  

Dne 4. dubna oslaví krásné 91. narozeniny 
paní Feodosia Baierová. 

Za její lásku, obětavost a věrnost ji z ce-
lého srdce děkují a do dalších let vše krás-
né přejí manžel Karel, synové Karel a Pepa 
s rodinami, vnoučata a pravnoučata. 

Dne 25. března tomu bude již 10 let, co 
nás navždy opustila drahá manželka, naše 
maminka a babička Věra Neuvirtová.

Vzpomínají manžel Vlastimil, syn Vlastík 
a dcera Věra s rodinami.

Dne 25. března oslaví 80. narozeniny  pan 
Jiří Cerman. Přejeme Ti do dalších let hlavně 
zdraví, štěstí, hodně radosti, málo starostí. 
Máme Tě všichni rádi. 

Manželka Hana, dcery Hana a Jára s man-
žely, vnoučata a pravnoučátka, sestra s rodinou 
a ostatní příbuzní a přátelé

Dne 2. dubna oslaví pan Milan Gašo 
60. narozeniny. Přejeme zdraví, štěstí, lásku 
a od života žádnou vrásku.

Sestry Zdeňka, Jarka a Dádka s rodi-
nami

Dne 30. března oslaví pan Jaroslav Sedláček 
90. narozeniny. Jeho celoživotním koníčkem 
je letectví a meteorologie. V r. 1945 patřil k za-
kladatelům Aeroklubu Varnsdorf. Byl učitelem 
létání a od r. 1967 do svých 81 let správcem 
místní meteorologické stanice.

Táto, do dalších let vše nejlepší a Tvé stále 
pevné zdraví Ti za velikou rodinu přejí děti -
Jarmila, Jaroslava, Petr.

Dne 27. března oslaví paní Jana Chmelová 
krásné 90. narozeniny. Děkujeme naší mamin-
ce za její celoživotní péči a obětavost, která je 
nám všem dosud stále příkladem. Přejeme jí do 
dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Dcera Jana s manželem a vnoučata Jana 
a Erik

Dne 7. dubna oslaví pan Vlasta Ticháček 60. narozeniny.
Zdraví, štěstí a lásku přeje švagrová Zdeňka s rodinou. 

Sňatky
Sandra Ševčíková
Jaroslav Richter

Děkuji městské policii za 
pomoc při organizaci projekto-
vého dne s dopravní temati-
kou.                Radka Holubářová, 

Gymnázium Varnsdorf

Poděkování

První profesionální lužic-
kosrbská umělkyně, autorka 
rozsáhlého výtvarného díla, 
především grafického. Vyni-
kající portrétistka. Největší 
proslulosti dosáhl cyklus gra-
fických listů ze 60. let nazvaný 
„Člověk by člověku světlem 
měl být“. Ve Varnsdorfu žila 
v letech 1947 až 1986.

Dcera významného lužicko-
srbského hudebního skladatele 
Bjarnata Krawce. V r. 1947 na 
žádost umírající matky přišla 
do Varnsdorfu, aby se postarala 
o nemocného otce. 

Pracovala jako grafička, byla 
členkou několika sdružení vý-
tvarníků, mj. Kontrast a GRAM. 
Vytvořila řadu portrétů význam-
ných osobností, sérii etnografic-
kých tabulí. Z její dílny pochází mj. 
i ceněné exlibris a novoročenky, 
volné grafické listy, plakáty, ná-
vrhy loutek pro mateřské školy 
v Lužici, ilustrace knih poezie 
a učebnic. Kromě grafických 
technik používala i malbu (kvaš, 
tempery, podmalba na skle).

Spolupracovala s divadlem, 

soukromě vyučovala nadané 
děti, dávala hodiny i na základ-
ní škole.

Uspořádala řadu samostat-
ných výstav, mj. v Žitavě, Li-
berci, Budyšíně, Varnsdorfu, 
Praze. Její dílo je zastoupeno 
v českých galeriích. Je jedním 
z vrcholů výtvarného umění 
Lužických Srbů, současně je 
pozoruhodnou součástí české 
kultury. Její dílo získalo několik 
oficiálních ocenění. 

Hanka Krawcec je pochována 
v rodinné hrobce na varnsdorf-
ském hřbitově.

Město Varnsdorf si „své“ uměl-

Varnsdorfští ctitelé uměleckého i lidského odkazu Hanky Krawcec 
si v neděli 13. března připomněli 110. výročí narození umělkyně 
u jejího hrobu na varnsdorfském hřbitově. Nad hrobem promluvil Mi-
lan Hrabal, který v závěru přečetl báseň napsanou k této příležitosti, 
osobními vzpomínkami na „tetu Hanku“ se přidaly někdejší učitelka 
výtvarné výchovy Libuše Vohanková a paní Běla Dlouhá. Na závěr 
byly položeny květiny, zapáleny svíčky a představen nástěnný ka-
lendář 2011 s ukázkami z díla Hanky Krawcec (vydalo Město Varns-
dorf), který si účastníci odnesli jako vzácnou připomínku tohoto 
dne. Akce byla uspořádána ve spolupráci s Kontaktním místem pro 
Lužici Městské knihovny Varnsdorf.                      Foto: Ivo Šafus

Hanka KRAWCEC
* 13. 3. 1901 v Drážďanech † 19. 10. 1990 ve Filipově 

kyně velmi váží: vydalo o ní pub-
likaci, udělilo jí čestné občanství 
in memoriam a v r. 2010 vydalo 
nástěnný kalendář jejích výtvar-
ných prací.  

          Připravil: Milan Hrabal

Ve varnsdorfském domě dětí 
a mládeže se 7. března konala 
soutěž dětských recitátorů.  
Městského kola se zúčastnilo 
celkem 42 dětských recitátorů ze 
všech varnsdorfských základních 
škol a gymnázia. Odborná porota 
ve složení Mgr. Alena Smetano-
vá - předsedkyně, Mgr. Hana  
Dostálová a Mgr. Jindřiška Lou-
ková měla za úkol vybrat ze tří 
kategorií vždy dva nejlepší, kteří 
město reprezentují na okresním 

kole. Úkol to byl nelehký, neb 
recitace byla skvělá a výběr 
též pestrý. Natálie Josefová 
a Viktorie Juricová byly nejlepší 
v kategorii 2.-3. tříd, za žáky 
4.-5. tříd zazářili Josef Šišulák 
a Valérie Svačinková. V katego-
rii 6.-7.tř. nás reprezentuje Adéla 
Pondělíčková a Doležalová Tere-
za, za nejstarší pak  Jaroslav Švíř 
a Kateřina Kročilová.

V sobotu 12. března proběhlo 
v DDM Děčín krajské kolo Děčín-
ského skřivánka, odkud z Varns-
dorfu postoupila do celostátního 
kola v Karlových Varech  Tereza 
Pípová ze ZŠ náměstí.        -r-

Nejlepší varnsdorfští recitátoři a skřivánci

INZERCE

Staňte se zahrádkářem.
tel. 412 371 738 
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V průběhu ledna až března se 
uskutečnilo pět kol tradičního zá-
vodu Severní liga házedel (SLH). 
Letos se létal již 31. ročník.
Poloha libereckého letiště pod 
Ještědem, kde se celá SLH ko-
nala, je zejména  v zimě zárukou 
nepříjemného studeného větru, 
který však házedlům zřejmě 
svědčí. A klobouk dolů před 
snahou závodníků se s tako-
vými podmínkami „poprat“. Do 
celkového pořadí se každému 
startujícímu započítala tři nej-
lepší kola ze všech pěti. 

V seniorech nejlépe obstáli 
dva zástupci LMK Varnsdorf, 
kteří poctivě odházeli všech pět 
závodů. První se s velkou převa-
hou umístil Stanislav Rudinský, 
který celkově nalétal bezkonku-
renčních 2428 s a za nejlepší 
tři kola dosáhl času 1534 s. 
K průměru přes 500 s na kolo se 
nedokázal přiblížit žádný další 
závodník. Druhý Jan Štohanzl 
nalétal 1222 s. Třetí skončil 
závodník LMK Liberec  (1171 s)
a čtvrtý z LMK Praha 4 (1151 s).
První z juniorů J. Štěpán ml. 

Zlaté tažení Jana Pianky pokračuje
  
V pražských Řepích se konalo 19. mistrovství Čech v silovém 

trojboji.  Z varnsdorfského OST se jej zúčastnili Daniel Pianka - loň-
ský mistr republiky v silovém trojboji, Jan Pianka - loni 2. vicemistr 
republiky a Miroslav Tarnóczy. Oporou na soutěži jim byli dlouholetí 
kamarádi Aleš Nesnídal a Daniel Ryšavý. Bratři Piankové tento-
krát startovali každý v jiné kategorii, Jan do 59 kg a Dan do 66 kg, 
M. Tarnóczy pak do 83 kg. Všechny startující čekaly tři pokusy jak 
v dřepu, tak v benchpressu a i v mrtvém tahu.

V dřepu Jan zvládl lehce základ na 145 kg a pak i 155 kg. Činka se 
165 kg byla už nad jeho síly. Danovi se dařilo lépe. Základ na 160 kg 
dal s přehledem a zrovna tak 170 kg. Na třetí pokus si nechal naložit 
trojnásobek své hmotnosti 180 kg a s vypětím sil je zkrotil, čímž si 
zlepšil osobní maximum o 15 kg! Mirek bez námahy zvládnul základ-
ní pokus se 170 kg a druhým pokusem 185 kg své osobní maximum. 
Na 195 kg pěkně začal, ale na dokončení již chyběly síly.

V benchpressu Honza zdolal hmotnosti 100 i 105 kg a třetí pokus 
neabsolvoval z důvodu předchozích zranění. Daniel si nechal na-
ložit tréninkově lehkých 115 kg, ale po viróze a následném poklesu 
výkonnosti je nezvládl ani v jednom z  pokusů, a soutěž tak pro něj 
skončila. Mirek zkrotil základ 110 kg až napodruhé a na třetí pokus 
z důvodu nataženého svalového úponu nenastoupil.

V mrtvém tahu Honza tradičně s přehledem utáhl 180 kg 
a potom i 192,5 kg. Třetí pokus na váze 205 kg (rekord v kategorii 
do 59 kg) byl bohužel nad jeho síly. Mirek dal lehce základ na 200 kg 
a pak po technické chybě nedotáhl činku s 215 kg. Stejnou hmotnost  
nedal při třetím pokusu, už to bylo nad jeho síly.

V konečném pořadí kategorie do 59 kg skončil Jan Pianka na 
1. místě s celkovým součtem 452,5 kg a Miroslav Tarnóczy na 
9. místě v kategorii do 83 kg s celkovým součtem 495 kg. OST Varns-
dorf se mezi 20 oddíly umístil na výborném 6. místě. Varnsdorfští 
siloví trojbojáři opět předvedli, že jsou silnou konkurencí i na tak 
kvalitních závodech, jako bylo mistrovství Čech. Velké ocenění patří 
A. Nesnídalovi a D. Ryšavému za celodenní pomoc a asistenci.  Dále 
také i sponzorům, bez jejichž přispění by nebyla příprava závodníků 
možná.                                                                   Miroslav Tarnóczy

Nábor mládeže 
pro tenis

  
V měsíci dubnu bude pro-

bíhat nábor nových adeptů 
z řad mládeže do TO TJ Slo-
van Varnsdorf. Každý si může 
zkusit základy této hry a poté 
se stát členem oddílu. 

Termín náboru je o víken-
du 16.4. až 17.4. na varns-
dorfských tenisových dvor-
cích.                                M. H.

Futsalové béčko po základní části třetí!
 V posledním turnaji základní části 1. AUTOCENTRUM Jílové 

ligy získalo béčko varnsdorfských futsalistů v domácím prostředí 
ze třech utkání sedm bodů, a potvrdilo tak jarní rapidní vzestup 
formy, což jej vyneslo až na 3. místo tabulky se ztrátou dvou bodů 
na vítěze základní části Jílové B a jednoho na rumburskou Nicu. 
Hráčem turnaje (6. kola) byl navíc zvolen Jaroslav Beránek. Nejvíce 
branek (15) nastřílel v základní části O. Barilla z týmů Hezounů 
Děčín A, J. Galbavý z JK Trans B je pátý s jedenácti trefami. 
Výsledky: JK TRANS B - BUMIKO Děčín 4:0 (góly L. Peleška, 
T. Skotnica, Jar. Beránek, M. Mikolášek), - FC NICA Rumburk 
1:1 (L. Peleška), - TURBO Děčín B 2:1 (Jar. Beránek, F. Skyva). 
Turnaj odehráli: M. Fritzsche - A. Sommerschuh, T. Skotnica, 
M. Mikolášek - Jar. Beránek, V. Fišer, L. Peleška a F. Skyva. Soutěž 
ligy pokračovala finálovým turnajem dne 19. března v Rumburku. 
Z jeho průběhu přineseme informace v příštím čísle.                ZdS

skončil celkově desátý (921 s) 
a o jedno místo za ním byl 
nejlepší starší žák M. Šilhán, 
oba z LMK Liberec (906 s). 
První mladší žák obsadil 14. mí-
sto. Byl jím David Pecinovský 
z LMK Varnsdorf (689 s), který 
„přeházel“ i mnohé seniory, 
juniory i starší žáky. Celkově se 
SLH 2011 účastnilo 33 závod-
níků ze čtyř klubů a plný počet 
závodů z nich absolvovalo 13. 
Pro budoucnost této disciplíny 

je potěšitelné, že téměř polovinu 
startujících tvořili junioři a žáci. 
Nutno dodat, že S. Rudinský, 
výrazný vítěz SLH, kdysi také 
začínal v LMK Varnsdorf jako 
žák. Pro tuto, někdy již možná 
opomíjenou disciplínu, hovoří 
to, že házedla lze pořídit za 
zlomkové ceny ve srovnání 
s ostatními modely.                 

Text a foto 
Ing. A. Podroužek

PÁTÝ ROČNÍK VBL DOHRÁN   
V Bowling baru byl dvaadvacátým kolem dohrán 5. ročník varns-

dorfské ligy. Vítězem se stal tým Spliťáků (v minulém ročníku 2.) 
před obhájci Nic-moc, třetími Bahňáky (před rokem 6.) a čtvrtí skon-
čili sousedé z Německa Vorvärts Victoria (7.). Jediného vítězství 
v soutěži se dočkal i poslední, tedy 12. tým soutěže Kobra 11, 
který dokázal porazit šestý Mělník. Dne 26. 3. se od 10.00 hod.
koná turnaj účastníků VBL, na kterém budou předány poháry za 
letošní ligu. Více informací o soutěži přineseme v příštím čísle HS.     

ZdS

ČESKÝ POHÁR V BĚHU DO VRCHU 2011  
V Jiřetíně pod Jedlovou se v sobotu 16. dubna uskuteční závod 

Českého poháru v běhu do vrchu s cílem na Jedlové (774 m n. m.) 
po trati v délce 6 km a s převýšením více jak 330 metrů. Bude to 
již 15. ročník a v jeho rámci startující opět poběží i o Cenu Tolš-
tejnského panství.

Prezentace i start je situován do místního sportovního areálu. Od 
11.00 hod. se lze zaevidovat ve startovní listině a první závodník 
vyběhne na trať v 13.00 hod. Kategorie jsou vypsány pro juniorské 
a podle výše věku pro ženy a muže (celkem 12 kategorií). Startovné 
činí 50 Kč. První tři ve všech kategoriích obdrží 500, 300 a 200 Kč. 
Finanční odměna pro muže i ženy za překonání traťového rekordu 
je stanovena na 500 Kč. Bližší informace: Milan Krupka, telefon
412 384 222, e-mail: milankrupka@centrum.cz.

SEVERNÍ LIGA HÁZEDEL 2011

Kam házedlo odletělo? Po 6 minutách sledování zmizelo to 
Štohanzlovo v městské zástavbě. 

Závodníci atletického oddílu 
TJ Slovan Varnsdorf využívali 
v průběhu měsíců ledna a února
maximálně dostupnosti jab-
lonecké atletické haly Corny. 
Téměř každé středeční závody 
pořádané oddílem Sportovního 
gymnázia Jablonec byly obsaze-
ny varnsdorfskými nadějemi. V té-
měř ideálních podmínkách takové 
přípravy si většina zúčastněných 
vylepšila svá osobní maxima. 

Pro libereckou krajskou atleti-
ku jsou vrcholem krajské přebory 
všech kategorií. Ty se konaly ve 
třech termínech. Varnsdorfská 
atletika byla zastoupena 22 
atletkami a atlety. Z nich se „na 
bednu“ probojovaly a medaile 
získaly: dorostenka Daniela For-
gáčová za dvě 1. místa v běhu 

na 3000 m časem 12:15,34 min. 
a na 1500 m za 5:29,30 min. 
(v dalších závodech zlepšení na 
5:25,93); starší žákyně Markéta 
Váňová za 1. místo ve sprintu na 
150 m časem 20,58 s a 2. ve 
sprintu na 60 m za 8,35 s; ju-
niorka Eliška Křížová v kategorii 
žen za 1. místo v halovém pěti-
boji se ziskem 2890 bodů (60 m 
př: 10,28 - výška: 1,60 - koule: 
9,56 - dálka: 5,01 - 800 m: 
2:53,26) a 3. ve skoku vysokém 
za 1,55 m (v roce 2010 druhá na 
MČR výkonem 1,70 m). 

Druhá místa v chůzi na 3000 
m získaly v žákovské kategorii 
Tereza Sladkovská výkonem 
18:41,39 a dorostenka Marie 
Pásková za čas 21:46,42 min. 
Na třetím stupínku se radovala 

mladší žákyně Simona Marczi-
ová za čas 8,96 s ve sprintu na 
60 m a také dorostenec David 
Jonáš za 7,68 s na stejné trati 
(v rozběhu 7,63 s). 

Hodnotu dosažených výkonů, 
zejména u dívek, potvrzuje sku-
tečnost, že se pět z nich kvalifi-
kovalo k účasti na halovém MČR. 
V podmínkách zimní přípravy 
varnsdorfských atletů je možné 
dosažené výkony posuzovat pou-
ze jako náznak současného stup-
ně přípravy. Lze však očekávat, 
že na regulérních drahách hlavní 
sezony si nejen medailisté, ale 
i všichni nejmenovaní závodníci 
a závodnice vylepší své osobní 
rekordy a udělají radost rodičům 
i trenérům.                     Skalický 

 Atletická mládež v halových přeborech.
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DVAKRÁT ZLIKVIDOVANÉ VEDENÍ ŽIŽKOVA

Varnsdorf se po duelech našich fotbalových mládežnických 
reprezentací s Polskem a Německem před čtyřmi, resp. třemi lety 
v Kotlině prvně dočkal i mezistátního utkání v házené mezi juniory ČR 
a Norska. Díky snaze házenkářských činovníků TJ Slovan Varnsdorf, 
především Antonína Hozmana, bylo využito pobytu obou reprezen-
tací v nejsevernějším regionu Čech a do varnsdorfské sportovní haly 
se dojednala tato zajímavá akce. Samotné utkání mělo předehru ve 
skvělém vystoupení tanečníků skupiny E-XTREME CREW, které 
sklidilo zasloužený obdiv a potlesk. Pak už přišel na řadu slavnostní 
nástup, hymny obou zemí a čestný „výhoz“ míče do zápasu staros-
tou města Martinem Loukou. Naše mladá reprezentace šla hned 
v úvodu do vedení a nepřišla o něj po celý průběh poločasu, 
v němž stále vedla o dvě až pět branek. Poločas za stavu 23:18 
opět vyplnila skupina E-XTREME CREW a losovaly se ceny podle 
čísel programů-vstupenek. Prvními dvěma cenami byly házenkářské 
míče s podpisy hráčů obou repre a jeden z nich předal starosta 
města vylosované mladé volejbalistce TJ Slovan Varnsdorf Valerii 
Šmídové. Ta pak musela odolávat zájemcům o míč z řad mladých 
kluků a nabídka ceny se vyšplhala z 250 Kč až na 500 Kč. Míč 
však (alespoň po čas zápasu) majitele nezměnil. Dalšími cenami 
byly hodnotné poukazy na nákup zboží v obchodech sponzorů 
akce. I po změně stran pokračovala skvělá házená korunovaná 
množstvím branek, a nedlouho před koncem vedla reprezenace 
ČR až o devět. Osmdesátka diváků se dočkala konečné výhry 
40:36. Všichni jistě odcházeli spokojeni nejen s házenkářským „bran-
kostrojem“, ale také s výkony a nasazením obou reprezentací. Jak 
sdělil jeden z domácích pořadatelů Martin Rozbora, není nemožné 
i v příštím roce zajistit do Varnsdorfu podobnou akci.                  ZdS

 Ani druhá cesta varnsdorfské-
ho áčka na sever Moravy body 
nepřinesla. Po podzimní prohře 
v Karviné 2:0 sice SK Slovan 
v Třinci od 4. minuty vedl brankou 
Vlastimila Choda, ale v 54. do-
mácí srovnali a šest minut před 
koncem dali vítěznou branku na 
2:1. Žluté karty viděli Matěj Kotiš 
a Mirek Hozda. V Kotlině Slovan 
hostil dalšího prvoligového as-
piranta Viktorii Žižkov. Ta přijela 
plně bodovat, ale hra byla dlouho 
opatrná. Góly přišly hlavně před 
a po půli: 38. Chod po úniku 1:0, 
40. Houžvička 1:1, 49. kanonýr 
Markovič 1:2, 51. Chod po faulu 
na Ježdíka z PK 2:2, 67. Marko-
vič 2:3, 84. Jordák na konečných 
3:3. ŽK 4:3 (u Slovanu Rudnyt-
skyy, Ježdík, Jakobovský, Kotiš). 
Se třemi jarními góly se zatím 

daří Vlastovi Chodovi (na fotu 
atakuje rozehrávku Žižkova): 
„Mohli jsme dnes vyhrát i pro-
hrát, škoda našich chyb. První 
gól mi připravil Jarda Jordák, 
druhému předcházel jasný faul 
ve vápně na Ježdíka. Byl jsem 
předem rozhodnut, kam míč 

pošlu a vyšlo to.“ Slovan na jaře 
se dvěma silnými soupeři doma 
bral zatím po bodu, příště jej 
v neděli 3. dubna od 15.00 hod. 
čeká severočeské derby proti 
Mostu. Přijďte povzbudit do-
mácí áčko v prestižním zápase! 

ZdS, foto M. Šafus     

Všichni členové tenisového oddílu Slovan Varnsdorf  netrpělivě 
sledují počasí, kdy již budou moci vyrazit na brigády při úpravě 
tenisových dvorců, aby si mohli konečně v nové sezoně zahrát 
pod širým nebem. V zimě nezaháleli. Závodní hráči, neregistro-
vaní senioři mužstva Mžik i někteří rekreanti využívali kryté haly 
v Žitavě, Hrádku nad Nisou nebo Krásné Lípě, aby si udrželi herní 
styl i kondici. Pro širokou veřejnost připravujeme i na letošní sezonu 
„open“ turnaje, naši správci každému umožní zkusit si základy teni-
su atd. Doporučuji pro základní orientaci navštívit webové stránky 
www.tenisvdfmzik.wbs.cz a zvláště složky aktuální informace 
a kalendář akcí.         

 Milan Klusoň

Muži: BK Děčín juniorka - 
TJ Slovan Varnsdor f 77:60 
(14:18, 21:6, 22:14, 20:22). 
Body Buben 11 (1x3), Šišulák 
7, Lehroch 7, M. Doležal 7, 
Ježek 6, Vakulenko 6, Eichler 5 
(1x3), T. Doležal a M. Šimák po 
4, J. Šimák 3.

Starší minižáci: TJ Slovan -

Dvě výhry starších minižákyň
BK Ústí nad Labem 39:94, 
39:87. Porážkami ztratili minižáci 
naději na udržení třetího místa. 
Žákyně: TJ DDM Česká Lípa  -
TJ Slovan 92:68, 83:41, prohry 
se suverénem soutěže. Starší 
minižákyně: TJ Lovo Lovosice -
TJ Slovan 24:57, 21:42. První 

dva ze čtyř zápasů nadstavby 
o 4. místo minižákyně vítězně 
zvládly, navíc v prostředí soupe-
řek. Odvety hrají doma 26. bře-
zna. Nejmladší minižactvo: 
BK Ústí nad Labem C - 
TJ Slovan 36:72, BA Roudnice - 
TJ Slovan 16:103.         

Ing. Strolený 

 Dva hokejové turnaje pro-
běhly na přelomu února a břez-
na na varnsdorfském zimáku. 
Zápasy turnaje gard se hrály na 
2x20 minut mezi celky Jablonce, 
Liberce, Šluknovského výběru 
a Varnsdor fu, který turnaj 
vyhrál, když remizoval s Liber-
cem 2:2, porazil Šluknovský 
výběr 6:1 a Jablonec 5:1. Kvůli 
postupně zvyšující se denní 
teplotě musela být poslední 
utkání turnaje odehrána ve 
zkrácené hrací době. Konečné 
pořadí: 1. Varnsdorf 5 bodů, 
2. Šluknovský výběr 4, 3. Libe-
rec 3, 4. Jablonec 0. Nejlepším 
hráčem a střelcem (5 branek) se 
stal domácí Kamil Bujárek, který 
byl na turnaji nejmladším hoke-
jistou varnsdorfské gardy.

Turnaj žáků 1. a 2. tříd měl 
šest zúčastněných týmů hrají-
cích o postup do semifi nále ve 
dvou skupinách na 2x15 minut 
a samozřejmě na zmenšené le-
dové ploše. Ta  byla díky počasí 
dobrá, a tak mohla více než se-
dmdesátka nadějí předvádět své 
umění před výbornou kulisou sta 

INFORMACE OD HOKEJOVÝCH MANTINELŮ

diváků z řad rodičů i prarodičů. 
HC Varnsdorf porazil ve skupině 
Děčín 3:0 a nešťastně  neuspěl 
s Libercem 1:2, takže do semi-
fi nále šel z 2. místa. Tam narazil 
na pozdějšího vítěze Frýdlant, 
v jehož řadách válela „hoke-
jová hvězdička“, jež z dvaceti 
vstřelených branek týmu sama 
dala osmnáct. Přes Frýdlant 
domácí nepřešli, ani v zápase 
o 3. místo s Českou Lípou na 
výhru nedosáhli. Na klucích 

se projevily nedávné chřipky 
a úbytek sil. Konečné pořadí: 
1. HC Frýdlant, 2. Bílí tygři Li-
berec, 3. HC Česká Lípa, 4. HC 
Varnsdorf, 5. HC Praha-Černo-
šice, 6. HC Děčín. Z domácích 
byl vyhodnocen nejlepším obrán-
cem turnaje Marek Bártl. Žákům 
HC Varnsdorf sezona nekončí, 
neboť je do dubna čekají ještě 
tři turnaje na ledových plochách 
soupeřů.

ZdS, foto  J. Hambálek

Horní řada zleva: J. Vasilopulos, V. Trhal, M. Hovanycz, M. Pro-
cházka, J. Veselý, K. Shirhal, J. Pizur a J. Hambálek st. Dole zleva: 
K. Bujárek, R. Quaiser, J. Veroněk, M. Veroněk a J. Swadosch.

Reprezentace juniorů v házené vyhrála

TENISOVÉ PROBOUZENÍ
  

Obě reprezentace po utkání - vlevo v červeném Norové, vpravo 
v bílém reprezentanti ČR.                                          Foto A. Hozman


