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V posledních dnech se často setkáváme s kritickými hla-
sy, že jsme nechali pokácet údajně zcela zdravé stromy na 
varnsdorfském hřbitově. Pokusím se proto vysvětlit důvody 
tohoto zásahu trochu podrobněji: 
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Jírovcové a lipové aleje podél cest na hřbitově byly vysá-
zeny asi před devadesáti lety (ve spodní části hřbitova o něco 
později) a tvořilo je původně celkem 549 stromů. Odhadem 
po dvaceti letech byly všechny stromy na hřbitově ořezány 

Pokračování na str. 3

Přestože pracovníky Minis-
terstva životního prostředí, kteří 
jednání řídili, nebyl vybrán příliš 
vhodný čas, v sále se sešla 
téměř padesátka odborníků, 
příznivců i odpůrců vybudování 
dvou větrných elektráren (dále 
VTE) na Špičáku. Smyslem 
jednání nebylo VTE schvalovat, 
či zamítat, ale pouze dokončit 
standardní řízení, při kterém 
se k celému projektu vyjadřují 
nejen odborníci, ale i občané 
z dané lokality. Se všemi podněty, 
připomínkami a názory občanů 
se pracovníci ministerstva musí 
vypořádat a vydat závěrečné 
stanovisko. Podobná jednání 
mají předepsaný protokol, proto 
úvod patřil investorovi stavby, 
který svůj záměr v upravené 
podobě znovu představil. 

Po celou dobu byly přítomným 
promítány prezentace, stoly byly 
zaplněny vizualizacemi a plány. 
V dalším jednání se vyjadřovali 
odborníci, kteří EIA zpracovávali
nebo k ní zaujímali stanovisko. 
Na závěr odborné části dostali 
možnost veřejně vyslovit svůj 
názor k problematice pracovníci 
KÚ ÚK, hygieny, České inspekce 
životního prostředí, Odboru život-
ního prostředí MěÚ Varnsdorf 
a v neposlední řadě představitelé 
města Varnsdorfu, Seifhenner-
sdorfu a obce Grossschönau. 
V odborné části vznesli připo-
mínky ke zpracování a nega-
tivním vlivům na ŽP zástupci 
odboru životního prostředí MěÚ 
Varnsdorf, České inspekce život-
ního prostředí a zástupci města 
Varnsdorf. V rámci posuzování 
EIA se k záměru postavila odmí-
tavě Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR.

S obsáhlým nesouhlasným 
stanoviskem zejména v otáz-
kách hluku, vlivu na krajinný ráz 
a i o pokračující spolupraci s ně-

„VÍTR“ KOLEM VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ANEB
VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ EIA

meckou stranou vystoupil staros-
ta města Martin Louka. Na přímý 
dotaz, zda tlumočí názor města, 
připustil, že jde o jeho osobní 
postoj občana a starosty. Město 
se totiž k problematice EIA nikdy 
nevyjadřovalo, pouze v minulosti  
vyjádřilo v zastupitelstvu  dvakrát 
těsnou většinou  svůj nesouhlas 
k výstavbě VTE a ke změně 
územního plánu. Nesouhlasné 
stanovisko starosty podpořili 
i oba zástupci z našich partner-

ských měst ze SRN, přestože je 
to právě německá strana, která je 
známa velmi liberálním postojem 
k těmto zdrojům energie.

Diskuze občanů, na kterou 
všichni netrpělivě čekali, začala 
až po dvou hodinách jednání 
a v úvodu zazněla souhlasná 
stanoviska s výstavbou. V nich 
se argumentovalo např. komínem 
Velvety (také město nezdobí, 
ale dominuje mu a stal se vý-
znamným orientačním bodem, 

Pokračování na str. 3
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Rada města rozhodla: • Poskytnout Klubu českých turistů 
Krásná Lípa finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč na akci 
Eurorando 2011 „Voda ze střechy Evropy - prameny Křinice“. 
• Neposkytnout společnosti PEKAŘSTVÍ BOHEMIA, s. r. o., 
finanční příspěvek na provozní náklady. • Souhlasit se zřízením 
přechodu pro chodce u ZŠ Východní. • Pronajmout vodní dílo 
„Varnsdorf - jednotná gravitační kanalizace v ul. Husova“ akciové 
společnosti Severočeská vodárenská společnost za roční ná-
jemné ve výši 1 Kč bez DPH na dobu určitou - do doby prodeje 
předmětu nájmu nájemci. • Převzít celou stavbu „Rekonstrukce 
a dostavba plaveckého bazénu“ k 15. 8. 2011. • Doporučit ZM 
zařadit do seznamu objektů v majetku města Varnsdorf určených 
k prodeji, který tvoří přílohu č. 1 k Zásadám prodeje nemovitostí 
z majetku Města Varnsdorf, objekty č. p. 3013, 3012, 3063 a 1254 
ve Varnsdorfu. • Doporučit ZM nezařadit do seznamu objektů 
v majetku města Varnsdorf určených k prodeji, který tvoří přílohu 
č. 1 k Zásadám prodeje nemovitostí z majetku Města Varnsdorf, 
objekt č. p. 1954 ve Varnsdorfu. • Jmenovat do funkce předsedy 
komise pro výchovu a vzdělávání paní Mgr. Irenu Poláčkovou 
na volební období 2010-2014. • Jmenovat konkurzní komisi pro 
konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Základní 
školy Bratislavská 994. • Souhlasit s organizací provozu ma-
teřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2011. 
• Doporučit ZM schválit finanční příspěvek v rámci Koncepce 
podpory sportu ve městě Varnsdorf žadatelům dle předloženého 
návrhu v hodnotícím protokolu (seznam na jiném místě HS). 
• Vzít na vědomí závěrečnou zprávu o vyúčtování příspěvků 
v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf za rok 2010 
a doporučuje ZM souhlasit s navrženými opatřeními. • Schválit 
konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rampušačka -
městská akce“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách. 

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Odcizené vozidlo
V dopoledních hodinách přijal dozorčí směny MP žádost Po-

licie ČR o spolupráci při pátrání po odcizeném osobním vozidle. 
V jednu hodinu po poledni bylo hlídkou MP hledané vozidlo 
zjištěno odstavené na periferii našeho města. O zjištěném bylo 
informováno obvodní oddělení Policie ČR, které do uvedené 
lokality vyslalo svého technika k ohledání stop na uvedeném 
vozidle. Hlídka MP na místě vyčkala do příjezdu Policie ČR 
a celou záležitost včetně svědků policistům předala.

• Cizinec bez dokladů
Na služebnu MP bylo občanem města oznámeno, že ne-

daleko od starého vlakového nádraží leží starší muž a nejeví 
známky života. Do udané lokality byla vyslána hlídka MP, která 
na místě našla ležícího muže v silně podnapilém stavu. Hlídka  
zjistila, že muž není zraněn, naložila ho do služebního vozidla 
a převezla na služebnu. Zde po částečném vystřízlivění bylo 
zjištěno, že se jedná o cizího státního příslušníka, který však 
u sebe neměl žádné doklady. Provedená kontrola odhalila, že 
se muž na území ČR pohybuje nelegálně, a proto byl předveden 
na služebnu cizinecké policie.              Martin Špička, velitel MP

• Kriminalisté obvinili výrobce drog
Rumburští kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný 

čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a jedy proti sedmačtyřicetiletému 
muži z Varnsdorfu. Ten měl ve značném rozsahu vyrábět drogu 
zvanou pervitin a ještě zajišťoval její distribuci mezi konzumenty, 
přičemž jeden z nich byl ještě mladistvý. Předměty a chemi-
kálie k výrobě drogy policisté našli po předchozím usilovném 
pátrání u obviněného při domovní prohlídce. Ty byly následně 
prozkoumány na specializovaném pracovišti policie v Ústí nad 
Labem. Alchymistovi teď hrozí pobyt v nápravném zařízení 
v trvání až deseti let.

Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

• Zběsilá jízda policisty
Policejní inspekce stíhá policistu z Varnsdorfu za neposkytnutí 

pomoci. V dubnu loňského roku při „svižné“ jízdě automobilem 
Porsche vytlačil ze silnice jiný vůz. Z místa nehody odjel, aniž 
by posádce poskytl jakoukoli pomoc. Inspekce policistu zatkla, 
vyslechla a případ postoupila na Okresní státní zastupitelství 
v Ústí nad Labem. V současné době je už policista vyšetřován na 
svobodě.                                                                    Zdroj tn.cz

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR

16. 3. Zástupci Lužických Srbů seznámili vedení radnice 
s připravovaným filmovým projektem o historických událostech 
života Lužických Srbů u nás.
18. 3. Jednání s kynology o spolupráci ve věci užívání 
pozemků. 
Předseda SPRŠ J. Zoser spolu se starostou M. Loukou 
představili prvotní informace k záměru zřízení psího útulku 
v k. ú. Studánka.
19. - 20. 3. Účast radních a dalších zainteresovaných na natá-
čení dokumentárního filmu o Červeném kostele. Dokument s pra-
covním názvem Poslední zvonění, jehož premiéra bude uvedena 
v Centru Panorama, natáčí varnsdorfský rodák Pavel Danko. 
21. 3. Jednání s vedením varnsdorfské nemocnice o záměru 
zefektivnění provozu této organizace.
23. 3. Další zasedání pracovní komise určené k řešení 
problematiky hracích automatů, která již připravuje návrh nové 
vyhlášky.
24. 3. Setkání členů skupiny Zdravé město Varnsdorf

STRUČNĚ Z RADNICE

Do programu březnového 
zasedání Zastupitelstva města 
Varnsdorf byla předložena 
podrobná zpráva k projektu „Ka-
nalizace a vodovod Varnsdorf“, 
realizovaném v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. 

Projekt se zabývá dostavbou 
kanalizační stokové sítě pro 
odvod splaškových vod na ČOV 
Varnsdorf a rozšířením vodovod-
ní sítě. Žádost o dotaci uspěla 
v tzv. 7. výzvě OPŽP a město 
obdrželo registrační list (tzv. 
„příslib o dotaci“ za předpokladu 
splnění stanovených podmínek). 
Od května 2009 byly následně 
připravovány požadované do-
kumenty, což bylo například 
uskutečnění výběrových řízení 
na dodavatele stavebních prací 
nebo technický dozor. Dalším 
z těchto povinných dokladů bylo 
usnesení zastupitelstva města 
o zajištění financování projektu. 
To by po vyčíslení rozpočtu pro-
jektu dle uzavřených výběrových 
řízení činilo téměř 60 mil. Kč 
z rozpočtu města v letech 2011 

DALŠÍ KANALIZACI ZASTUPITELÉ NEPODPOŘILI

Ve městě budou další pozemky na výstavbu RD
Zastupitelé schválili a vydali změnu Územního plánu sídelního 

útvaru Varnsdorf, která obsahuje 12 dílčích změn, jejichž pořízení 
bylo zastupitelstvem schváleno v letech 2008 a 2009. Vlastní 
pořizování celého souboru dílčích změn podle stavebního zákona 
trvalo téměř 2 roky. Osm dílčích změn se týká katastrálního území 
Varnsdorf, zbývající 4 katastrálního území Studánka u Rumburku. 
Sedm dílčích změn bylo pořízeno za účelem výstavby rodinných 
domů, z čehož se mimo dvě lokality jedná o soukromé pozemky. 
Za zmínku stojí lokalita na RD v ulici Na Příkopech (před ČSAD tzv. 
„Markáč“), kde je několik pozemků ve vlastnictví města i v soukromém 
vlastnictví. Druhá lokalita, určená změnou k vybudování několika 
rodinných domů, se nachází v jihovýchodní části k. ú. Studánka. 
Takříkajíc nejkomplikovanější dílčí změnou je zřízení motokrosové 
dráhy na pozemku nacházejícím se u silnice na Studánku nad 
švédskou mohylou. Tato změna podléhala zjišťovacímu řízení 
z hlediska vlivů na životní prostředí (podle zákona č. 100/2001 Sb.,
tzv. SEA). Po drobných korekcích velikosti navržené plochy byla poté 
všemi kompetentními orgány potvrzena se závěrem, že navržené 
využití nebude mít negativní dopad na životní prostředí ani na ostatní 
složky života obyvatel.                                                V. Nechvíle, OSMI 

a 2012 (k této částce by dotace 
činila 51,5 mil. Kč). Zastupitelstvo 
města nepřijalo žádné usnesení, 
což v důsledku znamená, že měs-
to nemůže doložit povinné doklady 
k vydání rozhodnutí o dotaci. 

Dalším problematickým bodem 
projektu (který se stále v obecné 
rovině řeší na úrovni poskytova-
tele dotace a Evropské komise) 
je provozování nově vybudované 
infrastruktury a provázanost se 
stávající, kterou vlastní společnost 
SVS, a.s., a provozuje SčVK.

Bohužel  podmínky pro přijetí 
dotace jsou pro město natolik 
nepříznivé, že i přes přislíbenou 
dotaci musí město od administra-
ce projektu ustoupit. Zpracované 
projektové dokumentace a získa-
ná stavební povolení budou dále 
sloužit jako podklad pro jednání 
např. se společností SVS, a. s., 
při kterých budou řešeny další 
možnosti financování a realiza-
ce postupné výstavby uvedené 
vodohospodářské infrastruktury.

OSMI

Výzva  vlastníkům 
kulturních památek 

Ministerstvo kultury ČR 
rozhodlo po kladných ohlasech 
z minulých let  o opětovném 
vyhlášení dotačního programu 
,,Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“, ORP 
2011. Finanční podpora je urče-
na na obnovu kulturních památek, 
které se nalézají mimo památkově 
chráněná území a jsou zapsány 
v registru kulturních památek. 
Podpora  má dosáhnout zejména 
tam, kde to dosud stejně účelným 
a efektivním způsobem neumož-
ňovaly jiné programy MK. Zároveň  
má prostřednictvím obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností 
kompenzovat zvýšené náklady 
vlastníků na opravy a údržbu KP. 

Program je realizován ve 
dvou kolech a město Varnsdorf 
přijímá žádosti o poskytnutí pří-
spěvku do 10. 5. 2011.  Žádost 
se podává na formuláři, který je  
k vyzvednutí včetně zásad pro  
užití neinvestičních prostředků 
a seznamu povinných příloh 
na odboru správy majetku 
a investic,  kancelář č. 44 , Milan 
Hanousek. Podmínkou žádosti 
je doklad o vlastnictví objektu 
a vydané závazné stanovisko 
oddělení st. p. péče OSMI MěÚ 
Varnsdorf, vydané na předmět-
né stavební práce. Zároveň 
je možné všechny potřebné  
informace o programu získat na 
www.varnsdorf.cz.

Milan Hanousek
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MyšLenka aneb sloupek starosty KÁCENÍ STROMŮ NA HŘBITOVĚ VE VARNSDORFU

VÍTR KOLEM VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ANEB VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ EIA
Dokončení ze str. 1

Dokončení ze str. 1
tak zvaně „na babku“, zřejmě aby 
se jejich vzrůst poněkud omezil. 
Tento řez spočívá v radikálním 
odstranění prakticky celé koruny, 
strom na to zareaguje a z ad-
ventních pupenů vytvoří korunu 
sekundární. Zatímco u běžné 
koruny převažuje pevné a stabil-
ní tahové větvení, u sekundární 
koruny vzniká v místě řezu vždy 
problematické tlakové větvení -
z jednoho místa vyrůstá několik 
silných větví, které všechny smě-
řují vzhůru a chovají se jako hlavní 
kmen. Kůra na spodní části těch-
to větví zarůstá do dřeva a brání 
pevnému vzájemnému propojení 
pletiv. Pokud větve časem zmo-
hutní, jsou náchylné na vylomení. 
V prostoru mezi větvemi se navíc 
vytvoří miskovitá prohlubeň, kde 
se shromažďuje voda a spadané 
listí a vytváří se zde humus. 
Toto prostředí je pak zdrojem 
nejrůznějších dřevokazných 
hub a hnilob, ty po čase vytváří 
v kmeni dutinu nebo oblast zkřeh-
lého dřeva, která tlakové větvení 
dále oslabuje. Jediný způsob, jak 
dlouhodobě pěstovat strom oře-
zaný na babku, je opakovat tento 
řez nejlépe v několikaletých inter-
valech a posouvat jej postupně do 
dalších pater stromu. K tomu však 
na hřbitově nedošlo, hlavový řez 
byl po dlouhá desetiletí zanedbán 
a větve sekundárních korun na-
rostly do velkých rozměrů. Mnoho 
stromů se dávno rozlomilo nebo 
podlehlo dřevokazným houbám. 
Z původních 549 stromů zbylo 
na hřbitově (k roku 1995) jenom 

potřebou alternativních zdrojů 
energie, závislostí na el. energii 
apod. Další diskutující vyjádřili 
nesouhlasná stanoviska, ve 
kterých zmiňovali předchozí 
vyjádření zastupitelstva, možné 
znehodnocení pozemků, ale také 
aktuální přebytek el. energie, kte-
rou v současné době vyvážíme. 
K zásadním věcným stanovis-
kům pro i proti se vyjadřoval 
investor a jednotliví zpracovatelé 
posudků. Zde zazněl především 
požadavek EU na výstavbu 13 % 
obnovitelných zdrojů el. energie, 
výstavbu solárních elektráren 
apod. Mj. zaznělo, že v našem 
městě budou postupně zastou-
peny téměř všechny druhy ob-
novitelných zdrojů energie - vše 
započalo výrobou a spalováním 
bioplynu v čističce odpadních 
vod, výstavbou solárního parku 
na bývalé skládce, fotovoltaic-
kými elektrárnami na střechách 
domů a podniků a pokračuje 
plány na spalování biomasy 
v teplárně Velvety a výstavbou 

Zdraví - slůvko, které se v na-
šem jazyce objevuje v mnoha 
podobách. Zdraví si přejeme 
při osobních gratulacích, na 
zdraví připíjíme, zdravím se 
zaštitujeme při pozdravu „Stálé 
zdraví! “ nebo „Pozdrav Pán 
Bůh!“. V odvozených slůvkách 
pak nacházíme zdravovědu, 
kterou se zabývá zdravotnictví. 
Známé jsou ozdravné jarní by-
linkové kúry a léčebné pobyty 
v ozdravovnách, ale také ozdrav-
ná opatření stavební, rekultivační 
a další. Zdraví ve všech svých 
každodenních podobách je te-
dy vzácným darem, který nás 
neustále provází a který je nutno 
náležitě opečovávat.  Jedním 
z více frekventovaných slovních 
spojení, jež se u nás usídlilo, je 
„Zdravé město“. Tento název 
u nás vnímáme od roku 2007, kdy 
varnsdorfské zastupitelstvo de-
klarovaným projektem začlenilo 
naše město do Národní sítě Zdra-
vých měst České republiky. A co 
se tedy skrývá za oním označe-
ním - Zdravé město?  Představa, 
že všichni občané tohoto města 
se pravidelně otužují, alkohol 
a cigarety vymýtili ze svého života 
a místo toho pravidelně sportují, 
že pečují o nepostradatelnou ze-
leň a na zahrádkách se jim zele-
nají léčivé byliny - tato představa 
nebude tak úplně přesná. Není 
to prostě o tom, že by se chřipka 
a jiné choroby zastavily na hranici 
katastru obce  a  vše, co je dále,  
už jenom kvete zdravím. Zdravé 
město je systémově nastavený 
způsob vnímání potřeb obyvatel 
města, respektování těchto po-
třeb při rozhodování o zásadních 
otázkách. Je to systém řízení, kdy 
aktivní zapojení veřejnosti hraje 
jednu z důležitých rolí. Znát ná-
zor občana se pak stává nutnou 
potřebou řídícího článku celého 
systému rozhodování. Snad 
proto jsem trochu rozčarován 
z malého zájmu varnsdorfských 
občanů o aktivity Zdravého měs-
ta. Přitom setkání nazvané Fórum 
Zdravého města (každoroční 
podzimní akce) spolu s následnou 
veřejnou anketou vytváří jeden 
z důležitých dokumentů, který je 
vnímán jako nejaktuálnější potře-
ba města. A jak se s návrhy dále 
pracuje?  Zde je deset  nejčastěji  
zmíněných problémů a potřeb: 
zakoupení defibrilátoru pro 
MP (provedeno), celoroční úklid 
parků a úklid sněhu (jednání 

O ZDRAVÍ 
A ZDRAVÉM 

MĚSTĚ
o systému využití pracovníků 
veřejné služby), vybudování 
domova pro seniory (připravo-
vaný projekt na ul. Čelakovická), 
rekonstrukce základních škol 
(dle možností rozpočtu a naléha-
vosti potřeb škol), nevyhovující 
podoba náměstí (záměry budou 
projednány na veřejné besedě 
s městským architektem), zastře-
šení zimního stadionu (zatím 
mimo možnosti rozpočtu), 
vandalismus ve městě (např. 
návrh kamerového systému na 
hřbitově projednává komise pre-
vence kriminality, beseda o be-
zpečnosti ve městě 19. dubna 
v divadle), nedostatek hřišť 
u škol (zatím jen ve stadiu pro-
jektu), záchrana Červeného 
kostela (založeno občanské 
sdružení pro záchranu stavby, 
město připravuje základní zabez-
pečení), rekonstrukce divadla, 
muzea, Hrádku (opravy divadla 
byly zahájeny, pro muzeum jsou 
v rozpočtu vyčleněny první 
finanční prostředky, žádáme 
o dotační peníze pro Hrádek).  
Pokud si tedy myslíte, že stojí 
zato dát občas hlavy dohroma-
dy, přijďte příště také. Na vaše 
náměty se těší Martin Louka. 

VTE na Špičáku. Většina odpůr-
ců výstavby argumentovala pře-
devším změnou krajinného rázu. 
Jak upozorňovali odborníci, ale 
i diskutující, toto stanovisko je 
velmi subjektivní, a co občan 
i odborník, to jiný názor. 

Totéž platí patrně i o meto-
dikách jejího posuzování, obě 
nejrozšířenější jsou vhodné, 
používané a objektivní, vždy 
však pouze doporučené, niko-
liv závazné. Každá jednotlivá 
stavba se hodnotí jednotlivě a 
není dost dobře možné pou-
žívat příklady odjinud. Obavy 
starosty města z odlivu obča-
nů, turistů a mnoho dalších 
citovaných negativních jevů 
považovali za neopodstatněné 
zástupci obce Jindřichovice 
pod Smrkem, kde se právě po 
výstavbě městského parku VTE 
a deklaracích dobrého vztahu 
k životnímu prostředí zvýšil 
počet obyvatel o více jak 30 %,
výrazně vzrostly ceny obecních 
pozemků, obec je mediálně 

známá, staví se v ní alternativní 
stavby a řada mladých lidí si ji 
vybrala jako vzor a motivaci.

Téměř na závěr vystoupil 
městský architekt ing. Kaut, kte-
rému vadí zejména již zmiňovaný 
opakovaný pokus VTE ve městě 
prosadit. Souhlasné stanovisko 
vyjádřili v diskuzi také dva ze 
šesti přítomných zastupitelů, 
kteří se zúčastnili nejen tohoto 
jednání, ale také zájezdu k dal-
ším větrným elektrárnám v roce 
2007. Jak vyplynulo z odpovědí 
odborníků, výstavba VTE je 
více politikum než odborná 
záležitost, ve kterém se hod-

nocení vlivu na životní prostředí 
leckdy oběma stranami pouze 
využívá nebo zneužívá. Proto 
je velmi překvapivé, že přestože 
o definitivním rozhodnutí v otáz-
ce VTE budou rozhodovat právě 
zastupitelé, dali svojí většinovou 
nepřítomností jasně najevo, že 
informace odborníků ani názory 
občanů je příliš nezajímají. 

Z celého jednání, tedy zejmé-
na z vyjádření občanů, jasně 
vyplynulo, že podobné záměry 
mají své odpůrce i zastánce. To 
ostatně vyplývá i z předchozích 
hlasování zastupitelstva, které 
nepřijalo změnu rozdílem 2 hlasů. 
V této situaci, kdy občané ani 
zastupitelé nejsou ve svých 
názorech jednotní, možná stojí 
za zamyšlení návrh na vyhlášení 
obecního referenda. Velmi potě-
šitelné je, že přestože projedná-
vání skončilo až po dlouhých 
čtyřech hodinách, zástupci 
i odpůrci VTE jednali celou dobu 
věcně, bez urážek, vykřikování 
a ve velmi přátelském pracovním 
duchu.                    JS, foto ViBa

 

necelých 310 a většina alejí 
značně prořídla.   

Asi před dvanácti lety jsme 
hlavně z důvodu bezpečnosti 
nechali obnovit hlavový řez 
alespoň u stromů na hlavní cestě 
ke kašně a odstranit stromy 
v havarijním stavu. I tento zásah 
si vysloužil ze strany některých 
občanů ostrou kritiku. Na dlouho-
dobou záchranu hřbitovních alejí 
to ale stačit nemohlo, plocha řezů 
byla už příliš velká a staré stromy 
nemohly dostatečně zavalit tak 
velké rány. Každý rok bylo na 
hřbitově nutné kácet další stromy 
v havarijním stavu. Když se před 
dvěma lety jen za mírného větru 
rozpadl další strom a část koruny 
rozbila velkou náhrobní desku, 
bylo jasné, že stromy na hřbitově 
již představují vážné bezpečnost-
ní riziko pro návštěvníky. Nechali 
jsme proto zpracovat odborné 
dendrologické vyhodnocení zbý-
vajících 280 stromů. Vyhodnocení 
se individuálně zabývalo každým 
jednotlivým stromem. Souhrnné 
výsledky - dalších 33 stromů je 
nutno ihned skácet z havarijních 
důvodů, ostatních 247 stromů má 
vlivem poškození podstatně sní-
ženou vitalitu s krátkodobou per-
spektivou. U většiny přitom hrozí 
selhání stability v horizontu 10 let. 
Jen 25 stromů má perspektivu se-
lhání v horní části krátkověkého 
horizontu, tedy 20-25 let.

Na základě tohoto vyhodnoce-
ní byla zvolena radikální varianta 
spočívající v úplné výměně všech 
alejí, tedy vykácení stávajících 
280 stromů a výsadba 432 stro-

mů nových. Vysazované stromy 
budou mít obvod kmínku 12 až 
16 cm a podle smlouvy by měly 
být vysázeny do konce dubna. Na 
projekt byla zpracována žádost 
o poskytnutí dotace z operační-
ho programu Životní prostředí. 
Závazné stanovisko k žádosti 
vypracovává Agentura ochrany 
přírody a krajiny. Pracovníkům 
AGOPK se zdálo kácení všech 
stromů příliš radikální, a proto
znovu prošli a prohlédli strom od 
stromu celý hřbitov. Cílem bylo 
najít stromy, které by bylo mož-
né zachovat a v nějaké figuře, 
např. zelené brány, začlenit do 
nové výsadby. Po podrobném 
vyhodnocení zdravotního stavu 
stromů se ale i AGOPK přiklonila 
k radikální variantě úplné výměny 
zeleně.

Zakázka byla v souladu se 
zákonem zadána formou veřejné 
soutěže, do které se přihlásilo 
13 firem. Součástí zakázky byl 
i rozprodej dřeva, jehož plánovaný 
výnos byl odečten od požadova-
ných nákladů. Městu navíc zů-
stanou kmeny pro výrobu 70 ks 
lesních laviček do lesoparku za 
nemocnicí. Zakázka byla zadána 
firmě, která nabídla nejnižší cel-
kovou cenu. Na odboru životního 
prostředí je k nahlédnutí studie 
s podrobným dendrologickým 
hodnocením stromů na hřbitově 
včetně fotodokumentace a také 
všechny doklady k veřejně zadá-
vané zakázce.                                                            

Ing. Přemysl Brzák,
vedoucí odboru 

životního prostředí
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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.

V nedávném Hlasu severu 
jste se, vážení čtenáři, do-
zvěděli o profilaci jednotlivých 
varnsdorfských základních škol. 
S nadcházejícím zápisem dětí 
do mateřských škol bych ráda 
pootevřela „pomyslná vrátka“ 
i do těchto předškolních zařízení.

Ve Varnsdorfu je celkem 7 ma-
teřských škol. V každé z nich se 
setkáte s tvůrčím kvalifikovaným 
pedagogickým sborem, který 
naplňuje osnovy svého školního 
vzdělávacího programu. Děti mají 
možnost využít široké nabídky 
zajímavých akcí a kroužků, 
samozřejmostí je integrace dětí 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Výsledky práce a po-
kroky ve vývoji dětí mohou rodiče 
a příbuzní každoročně zhodnotit 
během slavnostních besídek. 
Všechny školky bez výjimky 
nabízejí veselé a barevné pro-

SVAČINKOVÉ DNY 
V ZŠ EDISONOVA

I v letošním školním roce pokračuje naše škola ve sbírkové akci 
pro UNICEF „Škola v krabici“. Tentokrát se účastní kromě prvního 
ročníku všechny třídy školy. Mladším dětem z prvního stupně s pro-
dejem svačinek pomáhají žáci osmého a devátého ročníku. Přibližně 
každých čtrnáct dní je vyhlášen „svačinkový den“. V tento den žáci 
určené třídy přinesou do školy doma upečené koláče, buchty nebo 
jiné svačinky a v průběhu vyučování je o přestávkách prodávají 
svým spolužákům. Svačinky si často kupují rovněž někteří strávníci 
a personál školní kuchyně. 

Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům, prodejcům i kupujícím za 
příspěvek na dobrou věc.                                    Mgr. Irena Jirsáková

IDEAL = Integrated Dolphin Education And Learning = začlenění 
(propojení) „delfíního světa“ do vzdělávání a učení.

Poté co byl na webových stránkách města a v Hlasu severu 
uveřejněn text o realizovaném projektu „Podmořský svět a delfín 
Dilo“ na ZŠ Bratislavská, nastal mezi naší veřejností poměrně velký 
rozruch. Dovolím si na něj reagovat vzhledem k tomu, že škola tím 
byla postavena do nepříznivé pozice, která je naprosto neodpoví-
dající skutečné realitě.

Osobně jsem se seznámila s aktivitami dětí, které téma podmoř-
ského světa a příběhy delfína Dila velmi zaujaly a motivují je skutečně 
ke spontánním činnostem jako je tanec, kresba, hra, vymýšlení básní 
a příběhů. Učitelky využívají plyšového delfína Dila během výuky 
naprosto nenásilně, „s ním“ děti např. počítají příklady nebo opakují 
anglická slovíčka či mají tělovýchovnou chvilku. 

Nejvíce pobouřily veřejnost termíny, které se objevují v teoretické 
rovině populárně-naučného tématu (morfoenergetické pole, světel-
ná terapie, Frololův dýchací trenažér…), ale téměř se stoprocentní 
jistotou mohu potvrdit, že tímto se ve škole nezabývají. Potvrzuje 
to i text z webových stránek školy, kde se píše především o učení 
hrou, tvořivosti, o zážitkovém pojetí vzdělávání…, a to jsou činnosti 
naopak velmi žádoucí. V části textu, kde se píše o tom, „co nám to 
přineslo“, jsou vypsané pozitivní výsledky projektu, kterým nelze 
vytknout jedinou věc.  To, že si škola zakoupila tzv. kokon - hedvábný 
stan, není také nic nelegálního. Lidé se posmívají slovu „kokon“, 
ale opět jsem byla svědkem toho, že do stanu děti chodí rády, je to 
pro ně zvláštní místo pro různé činnosti (odpočinek, četba, popoví-
dání s kamarádkou, s paní učitelkou…), které jim vytváří soukromí 
v prostorách velké třídy. A název kokon jim vůbec nevadí - naopak.

Spojení projektových aktivit s hercem Jaroslavem Duškem je 
v práci učitelek a ve výuce naprosto irelevantní.

Projekt s „delfíny“ na ZŠ Bratislavská děti opravdu zaujal a já 
věřím, že žákům, učitelům i rodičům přinese do konce školního roku 
spoustu dalších nových poznatků a radostných zážitků.

 Mgr. L. Ondráčková, vedoucí OŠKT

Projekt IDEAL na ZŠ Bratislavská

   
 

středí, moderní dětský nábytek, 
množství herních sestav a vý-
chovně-vzdělávacích prvků 
i hraček. Vedle společných krité-
rií má však každá mateřská škola 
i svá jedinečná specifika.

1. MŠ v Seifertově ulici - JE-
ŘABINKA - dle svého ŠVP je 
„školkou zdravou“, jejímž bonu-
sem je výuka cizích jazyků (AJ, 
NJ) a logopedická péče ve dvou 
běžných třídách.

3. MŠ v Poštovní ulici - SLO-
VÍČKO - školička s jednou speci-
ální třídou pro děti s vadami řeči 
a jednou běžnou třídou pořádá 
výlety do přírody a za zajíma-
vostmi našeho regionu. Velké 
oblibě se zde těší výuka hry na 
foukací harmoniky.  

8. MŠ na Národní ulici - NA 
KOPEČKU - školka, která 
vypadá jako zámeček, se pyšní 
nejen svou krásnou novou fasá-

dou, ale i honosnými vnitřními 
interiéry. Pro své děti organizuje 
tzv. netradiční dny (balónkový, 
rampouchový…) a v letošním 
roce se mohou děti těšit na nové 
vybavení zahrady.

13. MŠ v ulici T. G. Masaryka -
STONOŽKA - po rekonstrukci 
téměř jako nová, je výjimečná 
dětským dramatickým soubo-
rem, který svými pohádkami 
potěšil nejednoho diváka. Školka 
nabízí i výuku anglického jazyka 
a plavání.

14. MŠ v Nezvalově ulici - 
ČTYŘLÍSTEK - pečuje o děti ve 
dvou běžných a třech speciálních 
třídách. Za výchovu a vzdělávání 
dětí s postižením si škola zaslouží 
obrovské poděkování, široko da-
leko se podobná školka nenajde. 
Děti mají možnost učit se hře na 
zobcovou flétnu, anglickému 
jazyku a taneční průpravě.

16. MŠ v Křižíkově ulici - SLU-
NÍČKO - jedna z větších školek 
se třemi odděleními. Děti mohou 
rozvíjet své nadání v  anglickém 
jazyce, hře na flétnu, plavec-
kém, sportovním či keramickém 
kroužku.

17. MŠ v Pražské ulici - ZA-
HRÁDKA - je největší školkou 
pro 100 dětí. Škola je známá 
svým dětským pěveckým sbo-
rečkem, který vystupuje nejen 
při školních slavnostech, ale 
i před neznámým publikem, např.
v klubu Pohádka nebo na měst-
ském úřadě.  

Ve stejný den zápisu dětí do 
MŠ 14. dubna 2011 probíhá 
i zápis do přípravné třídy 
v Interaktivní základní škole 
Varnsdorf, Karlova 1700 (od 
14 do 16 hodin). Přípravná třída 
je doporučována dětem, které 
jsou sociálně znevýhodněné 
a kterým byl navržen odklad 
povinné školní docházky. Je 
mezistupněm mezi předškolním 
a základním vzděláváním a je-
jím cílem je vyrovnat vývoj dítěte 
formou her a zájmových činností, 
připravit je na školní práci a po-
moci rodině i dítěti k co nejlepší-
mu startu do života. Předností PT 
je systém výchovných činností, 
který je založen na individuální 
práci s každým dítětem, což je 
umožněno především malým 
počtem dětí ve třídě. Výuka není 
klasifikována a je bezplatná. 
O děti je postaráno po celý 
den (6.30-16.00), mohou využít 
ranního i odpoledního pobytu 
v kroužku Sluníčko a stravování 
ve školní jídelně. Po dohodě 
s vedením IZŠ Karlova je zápis 
možný i po 14. 4. 2011 kdykoliv 
do konce května. 

Mgr. L. Ondráčková, 
vedoucí OŠKT

Krátký pohled do života 
mateřských škol ve Varnsdorfu

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

S prodejem svačinek pomáhají i žáci osmého a devátého 
ročníku.                                       Foto ZŠ Edisonova.
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FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ODDÍLŮM V ROCE 2011
Zastupitelé města Varnsdorf na svém zasedání dne 24. 3. 2011 schválili v souladu s Koncepcí podpory sportu ve městě Varnsdorf 

poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2011 níže uvedeným žadatelům v uvedené výši.

HODNOTÍCÍ PROTOKOL ŽÁDOSTÍ - podpora výkonnostních sportů ve městě Varnsdorf pro rok 2011

CELKEM

Průvodce 
po krásných 

varnsdorfských 
stromech

Centrem našeho města se 
klikatí naučná stezka. Že jste si 
nevšimli? A přece tu je. Sic není 
opatřená turistickými značkami 
se šikmým zeleným pruhem, jak 
je obvyklé, ba ani informačními 
tabulemi. Přesto tato stezka 
není tak docela virtuální. Stačí 
si v informačním středisku vyz-
vednout brožuru Naučná stezka 
po varnsdorfských stromech, 
a hned víte, odkud, kudy a kam -
a po čem se dívat. 

Název brožury napověděl. 
Na trase asi půltřetího kilometru 
dlouhé se třináctkrát zastavíte 
pod korunami stromů, které 
patří k přírodním pozoruhod-
nostem našich ulic. V barevné 
a graficky pečlivě provedené 
knížečce se dovíte, čím jsou 
vytipované stromy zajímavé, 
zjistíte jejich „tělesné parametry“ 
(výška, obvod kmene, odhad 
stáří), zdravotní stav i to, zda 
byl dotyčný exemplář prohlášen 
za památný strom. Kromě toho 
nás navádí rozhlédnout se 
po pamětihodnostech v okolí.
Nebyly opomenuty ani památné 
stromy v okrajových částech 
města, které se ocitly mimo trasu 
stezky - těm je věnováno několik 
posledních stran publikace. A to 
vše, „jawohl“, též v němčině. 
Další předností je bohatá foto-
dokumentace. 

Projekt, který se bezesporu 
povedl, mají na svědomí stu-
denti dvou ročníků VOŠ a SŠ 
Varnsdorf, pedagogové a též 
projektoví manažeř i školy, 
kteří obstarali dotaci z rozpočtu 
Ústeckého kraje. Po obsahové 
stránce významně napomohla 
spolupráce s Kruhem přátel 
muzea Varnsdorf a Zuzanou 
Štěpánkovou, která pro tento 
spolek připravila tematické vy-
cházky k památným stromům. 

Projekt byl zdárně ukončen 
na podzim 2010. Kromě brožury 
vznikl informační leták s map-
kou, putovní výstava (k vidění 
na chodbách městského úřadu) 
a prezentace na webovém por-
tálu www.kudyznudy.cz. 

K „výstupům“ projektu musíme 
ovšem v neposlední řadě přičíst 
ekologicko-výchovný efekt na 
žáky školy, kteří - citujeme ze
závěrečné zprávy - „se sezná-
mili s tematikou ochrany přírody, 
tvorby naučné stezky a dalších 
způsobů ochrany přírody“. 

ham

Příspěvek lze přiznat ve snížené výši; žádost splňuje 
kritéria Koncepce … ve většině požadavků; v příloze 
žádosti je uvedeno na seznamu 173 členů ve věku 
do 18 let, po odečtení 11 chybných jmen má adresu 
trvalého pobytu ve Varnsdorfu 56 hráčů. Pravidla 
koncepce podpory sportu stanovují cílovou skupinu, 
které je finanční podpora určena - občané města 
Varnsdorf. Za těchto 56 členů bylo v r. 2010 vybráno 
na oddíl.příspěvcích 137.200 Kč. Hráči reprezentují 
Šluknovský výběžek.

Příspěvek lze přiznat; žádost splňuje všechna kritéria 
Koncepce …

Příspěvek lze přiznat; žádost splňuje všechna kritéria 
Koncepce …

Příspěvek lze přiznat; žádost splňuje všechna kritéria 
Koncepce …

Příspěvek lze přiznat; žádost splňuje všechna kritéria 
Koncepce …

Příspěvek lze přiznat; žádost splňuje všechna kritéria 
Koncepce …; požadovaná částka byla navýšena 
o doložené vybrané oddíl. přísp. za družstvo kadetů; 
oddíl kadetů soutěžně hrál na jaře 2010, podzim 
2010 a jaro 2011 věnuje řádnému tréninku a chystá 
se na soutěž pro sezónu 2011/2012  

Příspěvek lze přiznat; žádost splňuje všechna kritéria 
Koncepce …

Příspěvek lze přiznat; žádost splňuje všechna kritéria 
Koncepce …

Příspěvek lze přiznat; žádost splňuje všechna kritéria 
Koncepce …, částka byla snížena na výši doložených 
vybraných oddíl. přísp. dětí a mládeže za r. 2010

Příspěvek lze přiznat ve snížené výši; žádost splňuje 
kritéria Koncepce … ve většině požadavků; v žádosti 
je uvedeno 48 členů ve věku do 18 let (9 z nich 19 let) 
a trvalým pobytem ve Vdf 20 členů. Pravidla koncepce 
podpory sportu stanovují cílovou skupinu, které je finanční 
podpora určena - občané města Varnsdorf. Za těchto 
20 členů bylo v r. 2010 vybráno na oddíl. příspěvcích 
42.850 Kč. Vybrané oddíl. přísp. za členy týmů SK Slo-
van z 1. pol. r. 2010 jsou napočítané do částky určené 
pro FAŠV, kam tyto týmy přešly od 2. pololetí r. 2010.

Příspěvek lze přiznat; žádost splňuje všechna kritéria 
Koncepce …

137.200

86.050

30.300

20.200

31.600

74.200

50.000

48.000

3.700

42.850

45.000

569.100

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 Číslo
žádosti  Žadatel - název  oddílu

 Schválená
částka v Kč Hodnocení žádosti

Fotbalová akademie Šluknovského výběž-
ku, o.s.,  Moravská 2688, 407 47 Varnsdorf

STARS Varnsdorf, Mikulášovice 33, 
407 79 Mikulášovice

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 
407 47 Varnsdorf, oddíl juda

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 
407 47 Varnsdorf, oddíl volejbalu

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 
407 47 Varnsdorf, oddíl moderního tance

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 
407 47 Varnsdorf, oddíl basketbalu

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 
407 47 Varnsdorf, oddíl atletiky

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 
407 47 Varnsdorf, oddíl plavání

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 
407 47 Varnsdorf, oddíl tenisu

SK Slovan Varnsdorf s.r.o., Moravská 2688, 
407 47 Varnsdorf

TJ HC Varnsdorf, Poštovní 3126, 
407 47 Varnsdorf
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Týden před svým odletem na 
další expedici v Himálajích navští-
vil naše město horolezec Radek 
Jaroš. Dopolední představení 
v Centru Panorama bylo zároveň 
premiérovou zkouškou využití 
kina pro jiné účely, než jsou jen 
fi lmová představení. Sál kina do 
posledního místečka zaplněný 
žáky druhých stupňů základních 
škol, studenty VOŠ a Střední školy 
téměř bez dechu sledoval promí-
tání sestříhaného dokumentu 
z průběhu řady expedic. Po celou 
dobu vstupoval Radek zajímavý-
mi neformálními poznámkami do 
promítání a jen občasné výbuchy 
smíchu prozrazovaly, že tento 
způsob projekce mládež oslovil. 
Vzhledem ke kombinaci doku-
mentu promítaného digitálně 
a zvučeného novou aparaturou 
s analogovým mluveným slo-
vem bylo zapotřebí zprovoznit 
původní reproduktory zapojené 
k 72 mm projekci. Vše dopadlo na 
výbornou, a tak se v závěrečné 
besedě zvedal celý les rukou 
zvědavých posluchačů. Radek 
Jaroš, v současnosti nejlepší 
český horolezec a držitel hlavní 
ceny Fair Play v roce 2008 od 
Českého olympijského výboru, 
trpělivě odpovídal na zvídavé 
dotazy, i když leckteré zaskočily 
i jeho. Z diskuze ale bylo vidět, že 
pořad zaujal a že podobné pořady 
si v kině rozhodně najdou diváky.

Zatímco dopoledne bylo urče-
no pro žáky a studenty, po volném 
odpoledni, které Radek strávil 
bruslením na in-line bruslích u je-
zera nad Žitavou, začala od 18 ho-
din beseda s promítáním pro 
dospělé. I sálek v knihovně byl 
zcela zaplněn a všichni bez de-
chu sledovali Radkovy úspěchy 
i neúspěchy v boji o každou další 
osmitisícovku „himálajské koru-
ny“. Diváci ani nesledovali čas, 

a tak se následná diskuze protáhla 
až do deváté hodiny. Návštěvníci 
však odcházeli spokojeni, plni 
zážitků a někteří se již těšili na 
další příběhy, které si zakoupili 
v knížce, na kalendáři nebo na 
některém DVD. Všichni si však 
odnesli minimálně kalendářík, 
podepsanou fotku nebo plakát. 

V závěru musel Radek slíbit, že 
se do Varnsdorfu opět přijede po-
dívat, jakmile dokončí poslední tři 
osmitisícové vrcholy, které ho če-
kají do pověstné „koruny“. A mezi 
nimi je i několikrát pokoušený 
a respektovaný vrchol K2. 

Tak hodně štěstí, Radku, a brzy 
na viděnou!                           JS

DĚTI I DOSPĚLÍ „HLTALI“ RADKA JAROŠE

V sobotu 19. března proběhla 
na varnsdorfské Kovárně soutěž 
v pojídání knedlíků, kterou jako 
již tradičně vyhrál Miloš Janček 
s úctyhodným výkonem 61 sně-
dených knedlíků.

Soutěž se letos těšila účasti 
ze sedmi jedlíků, z nichž jedním 
byla žena. 

Varnsdorfský Otesánek 2011

Finanční příspěvky sportovcům
Zastupitelé města na svém posledním jednání dne 24. 3. 2011 

vzali na vědomí Závěrečnou zprávu  o vyúčtování příspěvků v rámci 
Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 2010, kterou předložil 
Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Varnsdorf. 

V roce 2010 bylo uzavřeno 14 smluv o poskytnutí fi nančního pří-
spěvku z rozpočtu města Varnsdorf. Na celoroční oddílovou činnost 
obdrželi příspěvky tito žadatelé: TJ Slovan Varnsdorf  - 7 smluv pro 
7 oddílů (307.120 Kč), SK Slovan Varnsdorf (126.600 Kč), FAŠV, o. s., 
(109.200 Kč), Stars Varnsdorf (41.600 Kč). Za nadstandardní repre-
zentaci města obdrželi příspěvek: Oddíl silového trojboje Varnsdorf 
(10.000 Kč), TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky (atletka E. Křížová -
5.000 Kč), Mgr. Jan Novota (cyklistika - 5.000 Kč), Tomáš Beran 
(naturální kulturistika - 5.000 Kč). Celková poskytnutá částka či-
nila 609.520 Kč. Z kontroly vyúčtování vyplynuly tyto skutečnosti: 
11 příspěvků bylo vyúčtováno v termínu a bez závad, 1 příjemce ode-
vzdal neúplné vyúčtování, 2 příjemci nedodrželi termín pro odevzdání 
vyúčtování a byly shledány i další nedostatky ve vyúčtování, které 
byly na vyzvání odstraněny; na účet města byla vrácena nevyužitá 
částka 12.727 Kč od TJ Slovan Varnsdorf. Všichni příjemci ve svých 
vyúčtováních popsali stručně celoroční oddílovou (či individuální) 
sportovně-výkonnostní činnost, vyzdvihli své silné i slabé stránky 
a uvedli své úspěchy v jednotlivých soutěžích. Všechny oddíly pracují 
a trénují i v tomto kalendářním roce a opětovně žádají o příspěvky 
v rámci podpory výkonnostních sportů i pro rok 2011.

          Mgr. L. Ondráčková, vedoucí OŠKT    

Výsledky:
1. Janček Miloš - 61 knedlíků 
2. Šos Luboš - 45 knedlíků
3. Adamec Radek - 30 knedlíků                                              

 Varnsdorfský  Otesánek Mi-
loš Janček.         Foto MŠ, text rm

INZERCE

nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov
zastoupené starostkou v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územně samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, v platném znění 

vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci vedoucího úřadu - 

tajemníka Městského úřadu Šluknov,
předpokládaný nástup ihned.

Předpoklady a požadavky pro vznik pracovního poměru, 
náležitosti písemné přihlášky, požadované doklady 

i způsob podání přihlášky naleznete na www.mesto-sluknov.cz 
Termín podání přihlášek do 18.04.2011. 

MĚSTO
ŠLUKNOV
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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! Zděná 
koupelna, nízké náklady na 
bydlení. Tel. 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

���������������������
��� �������

� ������������
� ���������������

� ���������������������

� �������������������

������������������

������������������������������

k03-118x60_CB.indd   1 15.2.2011   15:14:08

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.

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.

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. 

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
Max. a přehledné uspořádání vašich věcí

Barevná skla LACOBEL, zrcadla, dýhy, lamina
VYUŽIJTE JEŠTĚ 10 % DPH.
mykisa.past@seznam.cz
Dále montujeme - žaluzie, rolety, sítě do oken.

MYKISA - Vdf
tel. 412 372 942

Antikvariát Klariani Varns-
dorf. Vykoupíme - knihy, plaká-
ty, LP desky, pohledy atd. Tel. 
775 034 226.

Svatební salon Viktoria. 
Nově otevřeno - Varnsdorf, ul. 
Národní 2826 (budova nábytku 
Panda). www.e-viktoria.cz. Tel. 
777 583 506.

Koupím fretku. Telefon 
723 219 784.

Prodej rodinné vily se dvě-
ma byty, garáží, zahradním 
srubem a prostornou zahra-
dou ve Varnsdor fu. Cena 
3.300.000 Kč. Tel. 776 898 
655, 776 078 132.Podej překrásné chaloup-

ky v klidné části města Jiříko-
va-Loučné. Cena 840.000 Kč. 
Tel. 739 384 901.

Prodej bytového domu 
vilového typu s velkou a udr-
žovanou zahradou, Varnsdorf. 
Cena 3.605.000 Kč. Telefon 
739 384 901.

Exkluzivní prodej čás-
tečně zrekonstruovaného 
RD v Dolním Podluží. Cena 
1.599.000 Kč. Tel. 739 384 904.

Prodej krásného his-
torického domu, který se 
nachází na jižním svahu nad 
řekou Ploučnicí ve Starém 
Šachově. Cena 678.000 Kč. 
Tel. 739 384 902.

Prodej bytu o velikosti 2+1 
v Husově ulici ve Varnsdorfu. 
Byt je po celkové rekonstrukci 
ve velmi dobrém stavu. Cena 
499.000 Kč. Tel. 739 384 904.

Pronájem bytu 2+1 s lodžií, 
60-64 m2, na sídlišti ve Šlukno-
vě. Nájem od 2.700 Kč/ měsíc. 
Tel. 739 384 902.

Prodej dvou samostat-
ných zasíťovaných pozemků 
s krásným výhledem určených 
územním plánem k zástavbě 
rodinných domů umístěných 
v atraktivní lokalitě pod Hrád-
kem ve Varnsdorfu. Výměra: 
1 500 m2 a 3 074 m2. Prodejní 
cena: 320 Kč/m2. Info Lužická 
R. K. Telefon 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej rozestavěné stav-
by rodinného domu a garáže 
s pozemky v klidné zástavbě 
v Rumburku. Výměra: 1 030 m2.
Prodejní cena: 1,9 mil. Kč. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.

Pronájem velkého bytu 
(cca 90 m2) 2+1 v 1. patře 
ve starší bytové zástavbě 
v centru Rumburka. Komplet-
ně nově zrekonstruováno. 
Nájem: 8.000 Kč/měs.+ služ-
by. Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.

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

Vzpomínka

Poděkování

9.-10. 4. 2011
MUDr. Jiřina Miličová
Anenská 385/2, Děčín I
tel. 412 510 154
16.-17. 4. 2011
MUDr. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I 
tel. 412 519 622

Zubní
pohotovost

Dne 3. dubna uplynulo pět let, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel a tatínek 
Jan Havlíček.

S láskou vzpomínají manželka Jiřina a dcery 
Zuzanka a Maruška.

Dne 4. dubna uplynuly 4 roky, kdy nás 
navždy opustil pan Jiří Petr. 

Stále vzpomíná manželka Jaroslava a děti 
Jana a Jiří s rodinami.

Zlatou svatbu oslavili dne 1. dubna manželé Olga a Karel Šnok-
housovi. Ke krásnému životnímu jubileu padesáti let společného 
života jim touto cestou posíláme gratulaci a poděkování za lásku 
a starostlivost, kterou po celý život  věnovali svým nejbližším.

Dcera Hana a syn Milan s rodinami

Svoz zákazníků
ZDARMA

13. 4. 2011
Odjezd: Varnsdorf, AN 

ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum 

Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

SENÁTORSKÉ
DNY

18. 4. 2011
15-17 hodin

v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf

Dne 31. března  uplynulo pět let, co nás 
navždy opustila  maminka, babička a praba-
bička  Marie Svobodová.

Se stálou vzpomínkou dcera Dagmar 
s manželem, vnučka Ladislava s rodinou, 
vnuci Petr a Miroslav

Velice oblíbenou, ale zároveň 
dosti riskantní skupinou pro 
pojmenovávání ulic jsou jména 
válečných hrdinů, vojevůdců 
a rebelů. Proč oblíbenou? No, 
kdo jiný by si mohl získat srdce 
bezpočtu lidí všemožných skupin 
a tříd, než neohrožený voják, který 
jim přinesl tolik touženou svobo-
du nebo změnu. A proč riskantní?
Zalistujme trochu v paměti a při-
pomeňme si jména ve své době 
slavných a nejslavnějších váleční-
ků, jimž se dostalo té cti, že jejich 
jména zdobila místní nároží.

Že to není tak jednoduché? 
No, není. Tím nyní nemám na 
mysli nahrazování jmen válečných 
zločinců jmény významnými pro 
náš národ. Je samozřejmé, že 
okamžitě po 2. světové válce 
zmizela Adolf-Hitler-Strasse. Ale 
jak se časem ukázalo, ani jiná 
jména (J. V. Stalina, potom V. I. Le-
nina) této ulici neslušela, a tak 
se moudří radní alespoň v tomto 
případě shodli na pojmenování 
vskutku šalamounském - Národ-
ní. Podobný osud stihl nárožní 
cedule v dnešní ulici Poštovní. 
Ani rakouský císař Josef, natož 
pak Hermann Göring - maršál 
letectva tzv. III. říše - neměli tolik 

Svozy pytlového
tříděného odpadu

14. 4. 2011

Chtěla bych touto cestou poděkovat pohřebnímu ústavu Kamélie, 
jmenovitě paní Heczkové a panu Fundovi, za vstřícný přístup při 
zařizování pohřbu mého manžela Jiřího Štiky. Dále děkuji všem 
jeho kamarádům a přátelům za účast na jeho poslední cestě dne 
29. ledna. 

Za celou rodinu manželka Milada s dcerami a bratr Josef

Děkuji touto cestou zdravotní sestře Daně Mrkáčkové za pomoc 
při péči o mou maminku. Pomáhá mi nejen po odborné stránce, 
ale je mi i psychickou oporou.                       Jiřina Poncerová

Kdo v srdci žije - neumírá.
Dne 14. dubna uplyne smutný rok od

nečekaného odchodu mého manžela 
Karla Přerovského, zlatého táty a člověka.

Za celou rodinu manželka Ivana, dcera 
Eliška, synové Jan a Michal

POZOR, ZMĚNA!
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

SVAZU DŮCHODCŮ ČR
se z organizačních důvodů 

bude konat 

až 26. 4. 2011 
od 15 hodin v Pohádce.

Výbor SDČR

OMLUVA
Při zveřejnění  blahopřání k 90. narozeninám pana Jaroslava Sed-

láčka v minulém čísle došlo k chybě při uvedení jména jeho syna.
Místo Jaroslav bylo uvedeno  Jaroslava. Velmi se omlouváme.

Redakce  

sympatií zdejších obyvatel, aby 
přežili svou vymezenou dobu 
slávy. Jejich jména pak byla 
naštěstí pokaždé zaměněna 
názvem daleko výmluvnějším 
a z nutnosti rychlé orientace 
i potřebnějším - Poštovní. Do-
konce neodolala, což je zajíma-
vé, ani třída Národní revoluce. 
A tak je to opět ulice Poštovní.

Podívejme se ale, že ani 
slavní čeští vojáci a vojevůdci 
neměli ve Varnsdorfu vždy pří-
zeň odpovědných na své straně. 
Nevím, co je měřítkem pro sta-
novení velikosti vojevůdce. Zda 
dosažená vojenská hodnost, 
velikost dobytých území, nebo 
dosažení politické funkce a poz-
ději uznání. V každém případě 
je nebo bylo v plánech města 
Varnsdorfu hned několik jmen 
více či méně slavných mužů ve 
vojenských uniformách. 

Jedním z těch slavných byl 
Milan Rastislav Štefánik. Začá-
tek (nebo konec?) Štefánikovy 
ulici najdete nedaleko křižovatky 
„U zrcadla“ na ulici  Poštovní 
a konec (nebo začátek?) na uličce, 
která si mne získala jednak svým 
původním německým názvem 
(Schneckenzipfel - Šnečí růžek) 
a hlavně tím, že souběžně s ní 
vede náhon od kasárenského 
splavu k Zámeckému rybníku 
(Billa). Až do roku 1945 byla 
zmiňovaná Štefánikova ulice 
známa pod názvem Chmelnice 
(Hopfengarten neboli Chmelová 
zahrada). 

Ale zpět k tomu, kdo byl Milan 
Rastislav Štefánik. Narodil se 
21. 7. 1880 v Košiariskách na 
Slovensku. Svým vzděláním byl 
astronom. Působil ve Francii, ale 
také např. jako pozorovatel Halley-
ovy komety na Tahiti. Svými vě-
deckými kvalitami si získal přízeň 
Francouzů natolik, že ho r. 1912 
jmenovali občanem Francouzské 
republiky. Štefánik byl ale i voják 
a letec. A ne ledajaký. Vojenskou 
kariéru započal roku 1914 jako 
příslušník francouzské armády. 
Na jeho vlastní žádost byl přidě-
len k letectvu a jako bojový letec 
létal nad jižní Evropou. Spolu 
s T. G. Masarykem a E. Benešem 
založil v Paříži Národní radu čes-
koslovenskou, jejímž cílem bylo 
vytvořit zahraniční českoslo-
venskou armádu. Koncem roku 
1917 už tato vojenská jednotka 
čítala na 3 000 dobrovolníků. Pod 
vedením Štefánika pak roku 1918 
vznikla v Itálii první oficiální sa-
mostatná čs. armáda. Štefánikovi 
byla propůjčena hodnost generála 
(později brigádního generála) a po 
vyhlášení samostatného Česko-
slovenska byl jmenován do funkce 

ministra války ČSR. Zahynul dne 
4. 5. 1919 při leteckém neštěstí. 

Dalším českým vojákem, jehož
 jménem se na krátký čas hono-
sila jedna ze zdejších ulic, byl 
generál Alois Liška. Narodil se 
20. 11. 1895, pročež není divu, 
že první uniforma, kterou oblé-
kl, byla uniforma c.k. rakouské 
armády. Již na samém začátku 
1. světové války (1916) přebíhá 
k ruské armádě a stává se jedním 
z prvních příslušníků českoslo-
venských legií. Do vlasti se vrací 
roku 1920 a zůstává jako voják 
z povolání u nově vzniklé Čes-
koslovenské armády. Roku 1938 
byl určen velitelem dělostřelectva 
1. rychlé divize. V této hodnosti 
sloužil i v den okupace ČSR ně-
meckou armádou (15. 3. 1939). 
Roku 1940 podruhé opouští vlast 
a vstupuje do francouzské armá-
dy. Po kapitulaci Francie odchází 
do Anglie, kde velí nejprve 1. čs. 
smíšené brigádě, později celé 
Čs. samostatné brigádě. Byl mj. 
i účastníkem bitvy o Dunkerque. 
Po skončení války je povýšen do 
hodnosti armádního generála. 
Roku 1948 pak potřetí a naposled 
odchází za hranice vlasti. Vrací 
se do Londýna, kde 7. 2. 1977
umírá. Liškovo jméno bylo v názvu
ulice necelé tři roky. Od roku 
1948 až do devadesátých let 
minulého století se pak pyšnila 
názvem ulice 7. listopadu. Dnes 
je to ulice Seifertova.

Mánii měnit jména za každou 
cenu a v každé době kupodivu 
přežil v názvu ulice  další voje-
vůdce, maršál Sovětského svazu 
Georgij Konstantinovič Žukov. 
Možná ale „přežil“ jen díky tomu, 
že na této ulici je pouze benzíno-
vá čerpací stanice, možná jedno 
stavení a dokola kolem pole. 
(Vlastně asi louka. Pole z Varns-
dorfu a jeho okolí také zmizela.) 
Neméně slavný byl i maršál Ivan 
Stěpanovič Koněv. Byl to právě 
on, kdo spolu s Žukovem přijali 
8. 5. 1945 německou kapitulaci, 
a tím ukončili velké boje 2. světo-
vé války. Jak je ale vidno, přece 
jen komusi vadil, protože ulice, 
která nesla jeho jméno od roku 
1945, je dnes ul. Legií. 

Jak je tedy patrno, pojmenová-
vat ulice po lidech, jejichž jména 
jsou poplatná době, se moc 
nevyplácí. Vždyť pomalu každá 
politická změna v našem státě 
s sebou přinesla i překopání ná-
zvů ulic. Ti, kdo byli včera slavní, 
jsou dnes zatracováni nebo jen 
jaksi z pochybných důvodů vy-
tlačeni osobami „přijatelnějších“ 
jmen. A tak jediní dva čeští vo-
jevůdci, kteří si své ulice uhájili 
proti všem, jsou zeman a voje-
vůdce husitských vojsk Jan Žižka 
z Trocnova a armádní generál 
a prezident Československa 
Ludvík Svoboda.                   -mk-

   
   
   
  

Po kom má své jméno?
aneb ulice Štefánikova - 12. část

Přijmeme řidiče - skladníka
Požadavky: 

• ŘP skupiny B a C • praxe, 
• znalost cizího jazyka výhodou
Nástup možný od 1. 5. 2011

Kontakt: tel. 777 714 168
e-mail: 

sommerschuh@czechpan.cz

INZERCE
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Oddíl atletiky TJ Slovan Varns-
dorf pořádá v sobotu 9. dubna 
XV. ročník soutěže ve skoku 
vysokém VELIKONOCE NAD 
LAŤKOU. Závody se konají ve 
varnsdorfské sportovní hale  od 
9.00 hod a přihlásit se lze na 
místě od 8.30 hod. Startovné 

Muži: TJ Slovan - BK REAL Roudnice n. L. 97:71 (20:16, 26:24, 
27:17, 24:14). Snadná záležitost Slovanu, když soupeř nemohl na 
výhru pomýšlet snad ani minutu a v  nevzrušené atmosféře zápasu 
oslavil i to, že neobdržel nepopulární „stovku“. Body: Schilling 17 
(5x3), Voráček 16, Smrčka 14 (1x3), Buben a M. Doležal po 11, 
Lehroch 8, Šišulák 7, Ježek 6, J. Šimák 4, T. Doležal 3. Zápas 
s Roudnicí byl posledním domácím této sezony, proto je na místě 
ocenit podporu diváků, která i přes neúspěšné výsledky byla stále 
motivující, příkladná a na této úrovni zcela ojedinělá. VSK Slavia 
TU Liberec - TJ Slovan 81:63 (20:20, 16:17, 22:14, 23:12). S nadějí 
na dobrý výsledek, znamenající možnost odpoutání se ode dna 
tabulky, odjížděl Slovan k odloženému zápasu do Liberce. Po 
vyrovnané první čtvrtině jsme neudrželi sedmibodový náskok 
z druhé části a nakonec to znamenalo vedení v poločase o bod. 
Po přestávce se obraz hry změnil o 180 stupňů, přišel i náš tra-
diční střelecký výpadek (13:0) a bylo rozhodnuto. Body: Voráček 
13 (1x3), Lehroch 10, Smrčka 9 (1x3), Schilling 8 (2x3), Buben 8 
(1x3), T. Doležal, J. Šimák a Vakulenko po 4, M. Doležal 2 a Boháč 1.

Žákyně: BK Ústí n. L. - TJ Slovan 50:47, 56:45. Starší mi-
nižákyně: TJ Slovan - TJ Lovo Lovosice  76:18, 70:26. Také 
odvetné zápasy nadstavby o 4. místo minižákyně dovedly 
s přehledem do vítězného konce.                                Ing. Strolený

Závěrečný turnaj Krajské ligy
ÚK odehrálo áčko JK Trans 
a absolvovalo na něm pouze
jeden zápas  vítězný - proti
týmu Louka Košťany s výsled-
kem 3:1 (branky M. Mikolášek 2, 
J. Galbavý).  Sestava: J. Petrá-
sek - M. Fritzsche, A. Sommers-
chuh - M. Mikolášek, J. Galbavý. 
Pořadí první poloviny tabulky: 
1. Jílové A  20 zápasů/50 bodů, 
2. TURBO Děčín A 20/43, 

pro dorost, juniory a dospělé 
je 30 Kč. Závody se uskuteční 
ve 12 kategoriích - od dívek 
a chlapců narozených po roce 
1999 přes žákovské, doroste-
necké a juniorské ročníky až po 
kategorie žen a mužů. Základní 
výška bude nastavena na 

100 cm, následuje zvyšování 
po 5 cm do výšky 170 a dále 
po 3 cm. Akce je podpořena 
z Grantového fondu města 
Varnsdorfu a věcnými cenami 
osvícených a ochotných míst-
ních podnikatelů.   

Skalický

TOULKY „JARNÍM  ŠLUKNOVSKEM“  
Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti 

Šluknovského výběžku probíhající od pátku 22. dubna do pondělí 
25. dubna 2011. Centrem dění akce je „Camp Valdek“, kde je za-
jištěno ubytování ve vytápěných a nevytápěných chatkách a také 
občerstvení a stravování. Ve čtyřdenním bohatém programu je na 
výběr mnoho tras různých délek i převýšení za krásami nejsever-
nějšího výběžku ČR. Bližší info: Egon Wiesner, tel. 482 427 239, 
775 873 130,  http://jarnim-sluknovskem.webnode.cz/

VELIKONOCE NAD LAŤKOU TENTO VÍKEND

Finále premiérové Kovárenské ligy v Poker Clubu Kovárna, která 
začala v listopadu minulého roku, se konalo 11. března za účasti 
9 nejlepších hráčů z celkového počtu 78, kteří se za stoly v průběhu 
25 turnajů posadili. Závěrečné pořadí finálového turnaje TOP 9 
bylo toto: 1. Knitl, Reichert, Fugas, Müller (finálová čtyřka se po 
chvilkovém debatování o zbytek prizepoolu „šábla“), 5. Štefan, 
6. Pavouk, 7. Pavel F., 8. Míka, 9. Sovič.

 V pořadí druhá Kovárenská liga se rozjela týden po finále té 
úvodní a má na programu 16 turnajů vždy v pátek od 20.00 hod. 
Účast je zdarma, neplatí se žádné vstupní ani registrační poplatky. 
Vyvrcholením ligy bude tentokráte „Turnaj TOP 18“, kde se proti 
sobě utká 18 nejlepších hráčů. Pořadí první pětky po dvou turnajích 
(zatímní účast 17 hráčů): 1. Müller 40 bodů, 2. Eli 38, 3. Hrnčíř 28, 
4. Štefan 26, 5. Cháček 26 bodů. Bližší informace a pravidla je mož-
né najít na webu: www.kovarnavarnsdorf.cz, na facebooku Kovárna 
Varnsdorf nebo na  tel. 777 056 442.                                  LM/ZdS

Kovárenská liga do druhého pokračování

3. SC STAP Vilémov  20/39, 
4. JK TRANS Varnsdor f A 
20/29, 5. FK SNOPEK Děčín 
20/28, 6. DeCe COMPUTERS 
Děčín 20/26. Kanonýrem ligy 
je Milan Vichterey z SC STAP 
Vilémov s 29 góly, nejlepším 
střelcem áčka byl zaznamenán 
Václav Fišer se 17 zásahy.

Béčko na závěrečném turna-
ji pěti nejlepších týmů okresní 
Autocentrum Jílové ligy udrželo 

třetí místo, i když uhrálo jen tři 
body s Turbem (2:1) ve svém 
posledním zápase turnaje. 
Předtím neuspělo s Hezouny 
1:2, s Jílovým B 1:4 a Nicou 
Rumburk 0:1. Ta plně bodova-
la, předstihla Jílové (vzájemný 
zápas 4:1) a stala se vítězem 
soutěže. Hráčem 7. kola byl 
opět zvolen Jaroslav Beránek 
(JK TRANS).        Alba/ZdS  

Běžecká akce 
Kdo uteče, vyhraje 

  
Oddíl atletiky TJ Slovan a měst-

ské divadlo Varnsdorf pořádají 
s přispěním Grantu Města Varns-
dorfu 8. ročník běhu, pádění 
i úprku „Kdo uteče, vyhraje“ 
aneb Od samého začátku do 
vítězného konce. Akce se koná 
v sobotu 16. dubna se startem 
a cílem u městského divadla. 
Prezentace proběhne na místě 
nejpozději 20 minut před startem 
příslušné kategorie. Startovné 
pro dorost, juniory a dospělé činí 
30 Kč. Časový pořad: 10.00 hod. - 
žactvo, dorost; 11.00 hod. - junioři, 
dospělí. Tratě jsou přizpůsobeny 
pro všechny věkové kategorie 
na délkách od 120 do 4200 me-
trů. Zúčastnit se může drobotina 
(2002 a mladší), elévové a elévky 
(2000-2001), mladší i starší žactvo 
(1996-99), mílařky a mílaři OPEN, 
ženy, muži OPEN, veteránky nad 
35 let, veteráni nad 50 a nad 60 let. 
Kontakt na pořadatele: Stanislav 
Skalický, tel. 412 374 222, e-mail: 
lkas.sky@volny.cz.

Vykročte za splněním fotbalového snu  
SK Slovan Varnsdorf a Fotbalová akademie Šluknovského 

výběžku přivítají nové talenty. Kontaktujte trenéry a přijďte hrát za 
týmy tréninkových skupin ve Varnsdorfu, Rumburku nebo Podluží. 
Všechny tréninky začínají v 16.00 a končí v 17.30 hod. 

Pro nejmladší adepty fotbalu (ročník narození 2004 a mladší)  
jsou v předpřípravce tréninky na stadionu ve varnsdorfské Kotlině 
ve středu a v pátek a vede je P. Lisý. Na stadionu v Rumburku jsou 
termíny předpřípravky v úterý a pátek. 

Mladší přípravka (2003 a mladší) se připravuje v Kotlině 
v pondělí, úterý a pátek s trenéry M. Machanem a Z. Kramerem. 
V Rumburku v úterý a ve čtvrtek s V. Jindřichem. 

Pro starší přípravku (2001 a mladší) probíhá příprava v úterý, 
středu a pátek pod dohledem J. Minaříka a Z. Zvěřiny. V Rumburku 
v úterý a ve čtvrtek s J. Semerádem a R. Černým.                   ZdS

V polovině března se uskutečnilo přátelské mezinárodní a sou-
sedské utkání malých hokejistů v nedalekém lázeňském městečku 
Jonsdorfu. Naše barvy hájili ve společném týmu hokejisté z hokejové 
školy Rumburk a Varnsdorf, aby  vybojovali překrásné vítězství nad 
hokejisty z Jonsdorfu 3:1. Velký dík patří i všem horlivě fandícím 
rodičům. Pochvalu si určitě zaslouží všichni malí hokejisté, kteří hou-
ževnatě zabojovali. Především Jan Štefáček, autor všech tří gólů, 
a brankář Petr Paizker, který úspěšně vychytal celou řadu nebez-
pečných střel.                                                  Mgr. Dana Štefáčková

HOKEJOVÁ VÝHRA SPOLEČNÝMI SILAMI   

SEZONA FUTSALISTŮ NAKONEC ÚSPĚŠNÁ

INZERCE

INZERCE

STŘÍDAVÉ VÝSLEDKY MUŽŮ



HLAS SEVERU - čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 31. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 500 ks. IČ 00261718. Šéfredaktorka Romana Macová (telefon 412 372 241,
linka 143), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah 
inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafi cké zpracování Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 8. dubna 2011. Příští číslo vyjde 22. dubna 2011.

FOTBALISTÉ ÁČKA NA JARNÍ VÝHRU ČEKAJÍ

Ve sportovní hale na Děkance v Praze se hrál fi nálový turnaj 
MČR veteránů, kterého se zúčastnili čtyři vítězové krajských soutěží 
a mezi nimi i JK Trans Varnsdorf. K vidění byla kvalitní bojovná 
„sálovka“ i krásné branky, což by mohla závidět i družstva mladší 
kategorie. Hrál každý s každým a o vítězi rozhodla užší tabulka, 
navíc pořadí určil až velmi napínavý poslední zápas. Loňský mi-

Fotbalisté SK Slovan hosto- 
vali na hřišti posledního Hlučína 
a dal se očekávat zisk minimálně 
bodu. Nestalo se, prohra 2:0 
byla zklamáním, což potvrdila 
jak vyjádření hráčů, tak i slova 
trenéra Aleše Křečka: „Nezahráli 
jsme vůbec nic. Náš výkon byl 
vyloženě trapný. Nejhorší pod 
mým vedením. Věděli jsme, že 
se Hlučín v předchozích duelech 
neprezentoval vůbec špatně 
a vytvářel si šance. Soupeři jsme 
výhru hodně usnadnili.“ Sestava: 
Porcal - Ježdík, Pimpara, Stehlík, 
Hozda - Rudnytskyy, Jakobovský, 
Kotiš, Jordák (77. D. Procházka) -
J. Procházka (46. Klavík), Chod 
(46. Breite). K severočeskému 
derby přijel do Kotliny Most, 
který rovněž neměl body na roz-
dávání. Slovan si připravil nejprve 
dvě šance Rudnytskyym (hráč 
s číslem 19 na fotu). Nedal a před 
půli inkasoval. Když se nevydařil 
gólově vstup po přestávce, dali 

hosté na 0:2. Parádní trefa Matěje 
Kotiše v 86. pak už stačila jen na 
korigování výsledků na 1:2. 

Zdařile vstoupili koncem břez-
na do jarních odvet v krajských 
soutěžích mládežnické týmy SK 
Slovan a FAŠV. Starší dorost 
přehrál VOŠ Roudnice B 3:0 
(0:0) brankami Kuby, Fučíka 
a Peška. Mladší se rozešel 
s Roudnicí, která hrála s deseti 
hráči, pouze smírně 2:2 (1:1), 

góly Demeter a vlastní. Starší žáci 
FAŠV A přivezli tři body z Brozan 
za výhru 0:1(0:0) a do sítě se trefi l 
Herejk. Mladší žáci C si u stejného 
klubu s chutí zastříleli. Výsledek 
1:7 (0:4), góly Eliáš 2, Marko, 
Polák, Kudrna, Svačina, D. Tran. 
Béčko starších žáků zahájilo 
výhrou v Modlanech 2:3 (1:1),  
branky Janč, Štěpán a Zelinger.                                

Text a foto ZdS

Halová sezona roku 2011 je pro varnsdorfskou atletiku mimořád-
ná, neboť účast na Mistrovství České republiky si zajistilo pět dívek. 
Obě naše chodkyně i vícebojařka měly navíc v Praze příležitost 
sledovat R. Šebrleho, který s úspěchem absolvoval kvalifi kaci na 
ME. V chůzi na 3000 m obsadily 7. místa Tereza Sladkovská časem 
19:57,35 min. mezi žákyněmi a Marie Pásková za 20:55,92 min. mezi 
dorostenkami. Výkon Terezy s „osobákem“ 18:40 byl ovlivněn zá-
nětem šlach, který přítomná lékařka diagnostikovala až po závodu. 

V pětiboji juniorek nastoupila Eliška Křížová po přípravě spíše ma-
turitní než sportovní a  byla jedinou účastnicí z obou nejsevernějších 
krajů Čech! Přes zlepšení svého maxima ve vrhu koulí na 10,21 m 
a v běhu na 60 m př. za 9,96 s se pro slabé výkony ve skocích 
umístila 6. s 2810 body. Na MČR dorostu a juniorstva nás reprezen-
tovala Daniela Forgáčová, která mezi dorostenkami běžela 3000 m 
v osobním rekordu 11:54,19 min. a vybojovala 4. místo. MČR staršího 
žactva v jablonecké hale bylo poslední mistrovskou soutěží. Markéta 
Váňová zde obsadila v rozběhu 2. místo. Čas 44,70 s jí nestačil na 
fi nále a ani osobní maximum by jej nezajistilo. Pro všechny byla at-
mosféra velkých závodů jistě povzbuzením a výzvou k další poctivé 
přípravě. Výsledky ukáže dráhová sezona. Trenéři děkují všem za 
snahu a bojovnost.                                                              Skalický 

V minulém čísle HS jsme in-
formovali o vítězství Spliťáků (38 
bodů) v pátém ročníku varns-
dorfské bowlingové ligy před 
obhájci Nic-moc (34), Bahňáky 
(28) a týmem Vorvärts Victoria 
(26). Pátý skončil BC Tos A (25) 
a dále Mělník (24), BK Retos 
(24), Black horses (20), Aspoň 
kilo (16), Killers (16), X-team (10) 
a Kobra 11( 2). Celkem soutěž 
odválelo 12 družstev. A jaké je 
pořadí nejlepších bowlingářů? 
Vyhrál J. Trojan (Nic-moc, 
průměr náhozů 174,1) před 
M. Neumannem (Killers, 167,4), 
A. Šamšovou (Nic-moc, 167,3), 
J. Vašutem (Nic-moc, 163,7), 
R. Zichem (Mělník, 162,5), 
S. Miškovou (Spliťáci, 160,84), 
M. Langerem (Black horses, 
160,82), J. Kosem (Bahňáci, 
159,7), J. Bortelem (BK Retos, 
159,5), J. Jelenčiakem (BC Tos 
A, 157,8) atd. Různě úspěšný 
průměr náhozů si zapsalo cel-

Bowlingová liga bilancovala
kem 66 hráčů. Největší nához 
předvedl M. Oplištil (BK Retos, 
237 bodů), mezi družstvy Nic-
-moc (1054). Nejmenší nához 
patří K. Novákovi (Blac horses, 
74) a družstvu X-team (659). 
Nejvyšší a nejnižší součet 
bodů obou týmů zaznamenala 
utkání: BC Tos A - Nic-moc 
941:1054 a Kobra 11 - X-team 

742:792. Nejvyšší a nejnižší 
počet bodů poraženého týmu 
padl v zápasech Mělník - Black 
horses 980:954 a BK Retos -
X-team 883:659. Nejvyšší a nej-
nižší bodový rozdíl byl v duelech 
X-team - Nic-moc 698:1024 
a BC Tos A - Mělník 901:901. 

Text a foto R. Pácha 

Plaveckých závodů v Hradci 
Králové se zúčastnila více jak 
čtyřicítka týmů z celé republiky. 
Náš oddíl zastupovali Míša 
Švorc, Martin Špička a Karolína 
Špičková. Ta po nemoci neměla 
obvyklou výkonnost, ale přesto 
zabojovala a přivezla 3. místa 
za 50 m prsa a 100 m volný 
způsob. Na 100 m motýlek a na 

TŘI BRONZY PLAVCŮ V HRADCI KRÁLOVÉ  
200 m polohový závod skončila 
6., respektive 7. Tyto výsledky 
lze považovat za velmi dobré, 
protože závodily juniorky a ženy
dohromady. Dařilo se i M. Špič-
kovi, jenž obsadil velmi kvalitní 
3. místo na 100 m znak a poprvé 
si vyzkoušel pocit stát na bedně 
s nejlepšími v ČR. Dobrou formu 
potvrdil i na 50 m znak ziskem 

7. pořadí. M. Švorc (ročník naro-
zení 1997) se popasoval s muži 
a je dobrým příslibem pro bu-
doucnost našeho plaveckého 
oddílu. Doplaval 5. na 100 m 
volný způsob, na 200 m poloho-
vý závod byl 21. a velmi kvalitně 
zvládl 100 m prsa (11.) i 200 m 
znak (7.). Mezi 44 družstvy skon-
čili naši plavci na 21. příčce.       

Zbyněk Šimák

Futsalová garda neuspěla, 
ale také nezklamala 

PĚT ATLETEK NA HALOVÝCH MČR  

Nahoře zleva J. Plachý, Z. Prchal, L. Relich, A. Sommerschuh, 
M. Hovanycz. Dole T. Skotnica, M. Mikolášek, M.Hudec, L. Čapičík 
a P. Lisý.                                                                   Foto archiv gardy
str Botafogo Srubec to neměl vůbec lehké, ale nakonec si účast 
v evropském poháru zajistil. Výsledky: Botafogo - Kokonín 6:3, -
Siemens 1:3, -  JK Trans 3:2;  Siemens - Kokonín 0:2, - JK Trans 
4:2; Kokonín - JK Trans 3:1. Branky dali Hora 2, Prchal 2 a Lisý.  
Konečné pořadí turnaje: 1. Botafogo 10:8 6, 2. Siemens Praha 
7:5 6, 3. IMP Kokonín 8:7 6, 4. JK Trans 5:10 0. Jeden z hráčů Alba 
konstatoval: „Proti týmům se zkušenostmi z první ligy a evropských 
pohárů jsme neuspěli  a zklamání všech bylo obrovské. Přesto si 
dovolím tvrdit, že jsme herně určitě nezklamali a při troše štěstí 
a hlavně klidu při zakončování mohlo být i lépe. Ale je to sport a život 
jde dál !“                                                                           Alba/ZdS 

Spokojený vítězný tým Spliťáků po udílení cen. Zleva J. Trojan, 
J. Čerych, S. Mišková a S. Feigl. 


