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Právě se tvoří program rozvoje našeho města
Varnsdor fané mají jedi -

nečnou příležitost vyjádřit se 
k budoucnosti města. Právě 
v těchto dnech se totiž tvoří 
Program rozvoje města, 
který určí, kam se chceme 
v dalších letech ubírat. Při 
tvorbě tohoto programu se 
počítá se zapojením široké 
veřejnosti. Prostřednictvím 
veřejných diskuzí, dotazníků 
či aplikací mohou vyjádřit své 
názory a nápady všichni oby-
vatelé města. „Plánujeme jak 
veřejné projednání, tak také 
setkání se zastupiteli, spolky 
nebo podnikateli. Nejen pro 
mladé bude během dubna 
zároveň spuštěna mobi lní 
aplikace Tady žiju, která rov-
něž umožní lidem vyjádřit se 
ke konkrétním místům,“ vy-
světluje PhDr. Martin Musílek, 
pověřený zastupitel.

Program rozvoje města je 
základní plánovací a strate-
gický dokument podle zákona 
o obcích, který řeší rozvoj 
města komplexně, včetně 
investičních i neinvestičních 
akcí či projektů. Přímo navazu-
je a je aktualizací a rozšířením 

Silnici do Krásné Lípy čeká rozsáhlá rekonstrukce
Čtěte na str. 2

V divadle můžete platit kartou
Čtěte na str. 6

Byli jsme u toho, když se tiskl Hlas severu
Čtěte na str. 7
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předchozího Strategického 
plánu rozvoje z roku 2007 a 
bude zpracován na období 
2015 až 2020 s výhledem do 
roku 2035. „Podstatné také 

Původní varnsdorfská náves se stala náměstím až úředním rozhodnutím o povýšení Varnsdorfu na město v roce 1868. Pohled na jeho 
tehdejší podobu nabízí fotografie z roku 1898.

Vrátí se našemu městu lesk, který ho zdobil v minulosti? Dnešní Seifertova ulice (dříve Realschul-
strasse) v plné síle. 
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU 

• Muž se zástavou srdce
Jako již v celé řadě telefonických aktivací předtím byli strážní-

ci vyzváni k zásahu u osoby ohrožené na životě zástavou srdeč-
ního oběhu. V tomto případě vyjížděli do ulice Čelakovická ke 
staršímu muži v bezvědomí. Na místě okamžitě převzali resus-
citaci od zde přítomných osob a použili defibrilátor. Po příjezdu 
posádky RZS předali postiženého do péče odborníků.

• Agresivní host
Hlídka městské policie zakročila před jednou z varnsdorf-

ských heren na ulici Národní, odkud obsluha telefonicky 
oznámila hosta, který vyhrožoval ničením vnitřního vybavení. 
Muž na zákonné výzvy strážníků nereagoval a svoji agresi stup-
ňoval i proti nim. Vše nakonec skončilo použitím donucovacích 
prostředků, přiložením pout a předvedením na služebnu OOP 
ČR Varnsdorf. 

• Nezvladatelná chuť na alkohol
Celkem ve třech případech v průběhu jediného dne řešili 

strážníci sedmačtyřicetiletého muže z Horního Podluží, který 
postupně „navštívil“ Billa market na ulici Otáhalova, market 
Penny na ulici Žitavská a naposledy zamířil do marketu Albert 
na ulici Národní. Pracovníky uvedených provozoven byl pokaždé 
zadržen v okamžiku, kdy si chtěl odnést alkohol, za který však 
odmítal řádně zaplatit. Strážníci mu uložili pokutu. 

• Strážníci v rolích záchranářů
V uplynulém období zaznamenali strážníci městské policie 

velký nárůst žádostí o spolupráci se zdravotníky. Kupříkladu 
v ulici Kmochova se jednalo o sedmdesátiletého muže, 
v Cihlářské ulici o sedmapadesátiletou ženu, v ulici Partyzánů 
o jedenasedmdesátiletého muže, v obci Studánka pak o čtyřia-
třicetiletou ženu. V převážné většině případů hlídky zasahovaly 
u osob v bezvědomí se zástavou srdečního oběhu, ale i u osoby 
postižené epileptickým záchvatem, cévní mozkovou příhodou 
a rovněž u osob, které byly intoxikovány alkoholem. Pokaždé 
se strážníci snaží o co nejlepší poskytnutí první pomoci a o co 
nejrychlejší předání ohrožených osob do rukou profesionálních 
zdravotníků. 

•  Ztracené věci vráceny majitelům
Další šťastní majitelé ztracených věcí mohou poděkovat po-

ctivým nálezcům, kteří je odevzdali na služebnu městské policie. 
V poslední době to byly tři peněženky s finanční hotovostí a 
osobními doklady a dále pouzdro s doklady k motorovému vo-
zidlu. Strážníkům se ve všech případech podařilo oprávněné 
majitele kontaktovat a tyto nálezy jim poté předat. 

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Přišlo jaro a s ním i zvýšená aktivita při kácení stromů
V minulých týdnech došlo ke 

kácení většího množství stromů 
na některých pozemcích. Masiv-
ní kacení se provádí zejména 
v ulici Partyzánů (za klubem Eli-
te), mizí také alej podél silnice 
na Studánku a ze Studánky na 
Krásnou Lípu. 

Začala přestavba silnice do Krásné Lípy
Stavba silnice II /265 

Varnsdorf - Krásná Lípa byla 
předána zhotoviteli EUROVIA 
CS, a.s. dne 3. března, termín 
dokončení je do 30. září 2015. 
V současné době již probíhají 
práce na kácení stromů podél 
silnice v úseku Varnsdorf - Stu-
dánka a Studánka - Krásná Lípa 
(u hřbitova).

V rámci této stavby bude pro-
vedena rekonstrukce 2 mostů, 
3 opěrných zdí a 7 propustků. 
Dále budou opraveny uliční 
vpusti ve Varnsdorfu a Krásné 
Lípě, provedeny úpravy odvod-
nění komunikace na Studánce, 
v celé délce silnice (10,2 km) 
bude provedena výměna 
krytu vozovky a zřízeno nové 
vodorovné značení, osazeny 
směrové sloupky a vyměněno 
a doplněno svislé dopravní 
značení. 

V průběhu stavby bude do-
cházet na trase mezi Varns-
dorfem, Studánkou a Krásnou 

Lípou z důvodu výše popsa-
ných prací k omezení dopravy, 
především jejím svedením do 
jednoho jízdního pruhu. V rám-
ci pokládky pak v úseku mezi 
Studánkou a Krásnou Lípou 
dojde i k úplnému uzavření 
silnice, to však jen na dobu 
cca 3-4 dní. 

V průběhu stavby bude také 
v ul. 5. května ve Varnsdorfu a 

v ul. Varnsdorfská v Krásné 
Lípě provedena investicí Seve-
ročeské vodárenské společnosti 
rekonstrukce vodovodu.

Cena stavby je uveřejněna 
v Usnesení č. 24/74R/2015 
Rady Ústeckého kraje ze 74. 
schůze konané 4. února 2015.

Aleš Kocián, vedoucí 
správního úseku Děčín, SÚS 
Ústeckého kraje

O kácení v bývalé zahradě 
v ulici Par tyzánů (parcela 
č. 2333) požádal současný 
soukromý majitel, neboť tento 
prostor je platným územním 
plánem určen k zástavbě. S při-
hlédnutím ke zdravotnímu 
stavu bylo povoleno pokácení 
27 stromů s obvodem větším 
než 80 cm. Stromy, které mají 
obvod menší, může majitel po-
zemku podle zákona kácet bez 
povolení. Žadateli byla uložena 
náhradní výsadba 40 vzrostlých 
stromků na pozemcích města 

Varnsdorf, včetně ukotvení a 
tříleté péče.

Stromy podél silnice na 
Studánku a do Krásné Lípy 
(většinou lípy a jasany) jsou 
majetkem Ústeckého kraje 
(Správy a údržby silnic). O ká-
cení 36 stromů požádal přede-

vším z důvodu jejich zhoršujícího 
se zdravotního stavu stromů a 
také poškození během nehod 
či zimní údržby. Dochází tak 
k častějšímu opadávání větví a 
následnému ohrožení provozu 
na komunikaci. Náhradou budou 
vysázeny nové stromy dále od 
silnice (za příkopem).

I město pokračuje ve zlepšo-
vání vzhledu městské zeleně. 
V loňském roce byla formou 
brigády dobrovolných hasičů 
vyčištěna od náletů louka za hřbi-

tovní zdí mezi ulicemi Hřbitovní 
a Děčínská a zarostlé pozemky 
v ulici Děčínská. Tyto pozemky 
následně město prostřednic-
tvím firmy Ekoservis uvedlo do 
původní podoby louky. 

V letošním roce hasiči po-
kračují čištěním pozemků na 
uliciích 5. května a Tkalcovská 
směrem ke státní hranici, kde 
se však potýkají s častými 
krádežemi dřeva z ponecha-
ných pařezů. Jejich následné 
odstraňování se tím značně 
komplikuje a způsobuje vyšší 
náklady na tyto rekultivace. 

V zimních měsících pokra-
čovalo kácení přerostlých a 
nevhodných stromů v mateř-
ské škole v ulici Pražská (za 
bývalou burákárnou), kde v sou-
časnosti odbor správy majetku 
vyřizuje podání žádostí o dotaci 
na novou tvář zahrady. Na zá-
kladě zpracované studie by zde 
měl vzniknout koncept přírodní 
zahrady.

Náhradní výsadba za kácení 
se nyní uskutečnila v ulici Kos-
telní a bude pokračovat v ulicích 
Karolíny Světlé a Partyzánů 
v prostoru za poliklinikou. Při 
výsadbě se volí taxony dřevin 
vhodné do městské zástavby, 
které již nedosahují takových 
výšek jako předchozí výsadba 
nebo nálety.            OŽP, js

Vedení města jednalo s dopravci
Ve středu 25. března se vedení města setkalo s představiteli 

místních větších dopravců. Jejím cílem bylo osobně projednat 
stížnosti některých obyvatel a vysvětlit dopravcům záměry města 
v oblasti dopravy.

Mezi nejdůležitější body jednání patřila otázky dodržování 
nejvyšší povolené rychlosti při průjezdu obcí, dopravní značení tras 
pro těžká vozidla a soupravy, možnost využívání příjezdu ve směru 
od Studánky a plánovaná instalace prvků na zvýšení bezpečnosti 
(přejezdové prahy, mobilní radary, zpomalovače).

Obě strany trápí špatný stav komunikací - výtluky a uvolněné 
kanalizační vpusti poškozují nejen vozidla, ale způsobují otřesy 
nebezpečné pro okolní stavby. Přítomní dopravci přislíbili zvýšenou 
ohleduplnost a zejména dodržování rychlosti jízdy. Podobná setkání 
chtějí obě strany opakovat několikrát v roce, a to s konkrétními 
body jednání dle potřeby.                                                      js
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Získejme společně výhodnější 
ceny energií 

Vážení a milí spoluobčané, setkávám se s mnohými z vás nad 
různými tématy a jedním z nich je také výše plateb za energie -
elektřinu a zemní plyn - která trápí mnohé z nás. Přestože 
v poslední době je možné pozorovat pokles cen, vždy je dobré 
se podívat na to, zda by mohly být ještě nižší. To se týká města a 
jeho institucí i každého z nás jednotlivě.

Společný nákup = nižší cena. V mnoha obcích úspěšně přistou-
pili na variantu hromadného nákupu elektřiny nebo zemního plynu. 
Myšlenka je jednoduchá, čím více se přihlásí obyvatel a obecních 
institucí, tím dosáhnou u dodavatele na nižší ceny. Rozhodl jsem 
se vyzkoušet podobný princip také v našem městě. 

Připravili jsme proto ve spolupráci s energetickými poradci 
děčínské společnosti ARMEX ENERGY, která je významným 
dodavatelem elektřiny a zemního plynu, Den levnějších energií 
přímo na městském úřadě, který se uskuteční 15. 4. 2015 od 
10.30 hodin. 

Pokud vás zajímá možnost, jak společně ušetřit na platbách za 
elektřinu nebo zemní plyn, přijďte v tento den přímo na městský 
úřad. Čím více nás bude, tím budeme moci získat zajímavější ceny. 
Abychom s energetickými poradci mohli posoudit vaši spotřebu, 
je nutné vzít s sebou poslední vyúčtování za dodávky elektřiny či 
zemního plynu. Věřím, že vás tato možnost zaujme a společně 
ji využijeme.

Ing. Stanislav Horáček, starosta Varnsdorfu

Modré putování
Jak obnovit dobrou pověst Šluknovského výběžku a přilákat do 

našeho regionu více turistických návštěvníků?
Tomuto tématu se bude věnovat akce, která se uskuteční 

v pondělí 13. dubna od 10.00 hodin v podstávkovém domě 
v Lipové. Jedná se o veřejnou prezentaci poutní cesty, která 
v budoucnu umožní lépe využít potenciál historických, tech-
nických i přírodních památek Šluknovska. Na trase Modrého 
putování se nachází třináct měst a obcí včetně Varnsdorfu, kde 
je cíl této téměř 70 km dlouhé trasy. Akce je určena zejména pro 
pracovníky v oblasti cestovního ruchu, poskytovatele služeb, zá-
stupce místních samospráv a turisticky aktivní veřejnost. Vstup 
bezplatný. Z důvodu omezené kapacity je nutné zarezervovat 
účast na mailové adrese: ic@lipova.cz. Pořadatelem prezentace 
je Cech cestovního ruchu na Šluknovsku a obec Lipová.          

ccr

Varnsdorf vkročil do světa 
sociálních sítí

Varnsdorf se připojil k prvním vlaštovkám ve Šluknovském 
výběžku a oficiálně vstoupil do světa sociálních sítí. Hned úvodní 
minuty ukázaly, že to byl dobrý krok. Čím dál více lidí napříč gene-
racemi nachází v sociálních sítích svůj vlastní způsob komunikace, 
který jim vyhovuje. 

„Také mě překvapilo, jak se Varnsdorfu na Facebooku daří. 
Je vidět, že v záplavě soukromých skupin a stránek byl přesto 
hlad po oficiálním a solidním informačním kanále, který jsme 
tímto uvedli v život. Za cca 12 hodin existence jsme nasbírali 
500 fanoušků a jejich počet se nadále zvyšuje. Aktuálně jich 
má více než 700. Fanoušek není jen číslo ve statistice, ale 
především znamená: odběratel obsahu, tím pádem potenciální 
čtenář a člověk hledající informace o městě!“ pochvaluje si 
městský informatik Jan Louka.

Městský Facebook by měl přinášet především krátké aktuální 
informace o dění ve městě. Nedílnou součástí bude propagace 
společenských, kulturních, volnočasových a sportovních akcí 
pořádaných v našem městě a za humny.                               ha

Zastupitelé se letos po třetí 
setkali v sále Studentského 
klubu Střelnice, aby projednali 
8 bodů předkládaných správou 
majetku, vyhodnotili činnost 
městské policie v roce 2014, 
schválili dotace pro rok 2015 
v rámci Koncepce podpory 
sportu a projednali další 3 
ekonomické záležitosti.

Návrh na prodej travnatého 
pozemku jako zahrady v blíz-
kosti firmy Kovošrot zastupitelé 
nepodpořili ani za zvýšenou 
cenu, neboť územní plán zde 
předpokládá jiné využití. Ku-
podivu poměrně hladce prošel 

Zastupitelé budou i nadále jednat na Střelnici

Jednání Zastupitelstva města Varnsdorf bude i nadále hostit Studentský klub Střelnice.

Ministr životního prostředí 
Mgr. Richard Brabec se ve 
Varnsdorfu setkal s vedením 
města a se zástupci okolních 
obcí. Kromě otázek týkajících 
se ochrany přírody se probírala 
také možnost posílení pravomo-
cí obcí. Tu podporuje i ministr 
Brabec, podle kterého by místí 
úřady v mnoha případech rozho-
dovaly lépe, rychleji a hospodár-
něji. Zároveň ale připomněl, jak 
těžko se takové změny prosazují 
v Parlamentu ČR.

Důležitou zprávou je spuště-
ní dvou obnovených dotačních 
programů. Prvním je Nová 
Zelená úsporám, která je na-
plánována na roky 2013-20. 
Podporuje všechny investice do 
snížení energetické náročnosti 
budov. Letošní výzva bude 
určena pro rodinné domy. Ministr životního prostředí ČR Mgr. Richard Brabec

Ministr Brabec přivezl zprávy 
o obnovených dotacích

i návrh na ukončení soudního 
sporu s nabyvatelkou jednoho 
městského domu, který se vlekl 
už od roku 2007. Smíru bylo do-
saženo uhrazením částky 150 
tisíc Kč na účet města. 

Drobné dotazy měli zastupi-
telé k otázkám městských lesů. 
Nešlo ani tak o nabytí navrho-
vaných pozemků, které umožní 
případnou výstavbu rozhledny 
na Špičáku a úpravy na Hrádku, 
jako spíše o dotazy k hospoda-
ření se zbylými cca 40 hektary 
nedávno nabytých městských 
lesů (jejich správu, údržbu, ob-
novu, těžbu a prodej dřeva). 

Zpráva o vyhodnocení čin-
nosti MP za minulý rok byla 
zveřejněna více jak dva týdny 
na internetu, kde si ji mohli 
(a stále mohou) občané pro-
hlédnout. Nejvíce připomínek 
měli zastupitelé k případnému 
využití horských kol pro „pěší“ 
hlídky. 

Dobrou zprávou pro za-
stupitele i občany je v těchto 
dnech uzavřený pronájem 
objektu Střelnice. Následující 
jednání varnsdorfských zastu-
pitelů tak budou probíhat na 
obvyklém místě.  

r

Po krátkodobém pozastavení 
se plně obnovuje také vyplácení 
kotlíkových dotací. Ve Společ-
ném programu na výměnu 
kotlů můžete získat až 60 % na 

nová topná média. Obě výzvy 
zveřejní Ministerstvo životního 
prostředí prostřednictvím kraj-
ských úřadů na konci léta. 

 r
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(Dokončení ze strany 1)
je, že tento dokument zvyšuje 
připravenost města i dalších 
subjektů k podání žádostí o do-
tační podporu a zvyšuje šance 
získat vnější finanční prostřed-
ky,“ doplňuje manažer projektu 
Mgr. Filip Mágr.

Dalším nesporným přínosem 
Programu rozvoje je, že zachy-
cuje hlavní problémy města a 
formuluje možná řešení. 
Umožňuje tak komplexní pří-
stup a podporuje hospodárné 
využívání finančních a lidských 
kapacit města i jeho celkového 
potenciálu. Výsledkem by měl 
být mj. zásobník projektů, 
které se budou postupně dle 
možností realizovat. Dokument 
podléhá schválení Zastupitel-
stvem města Varnsdorf, které 
by tak mělo učinit do poloviny 
roku 2015.

Právě se tvoří program rozvoje našeho města

Jedni z prvních, kdo se měli 
možnost vyjádřit ke vznikající-
mu Programu rozvoje města, 
byli zastupitelé a zástupci 
odborné veřejnosti. Nejdis-
kutovanější na jejich setkání 
v kanceláři starosty byla otázka 
náměstí, ale dotkli se i dalších 
problematických míst ve městě. 
Zastupitelé upozornili např. na 
neutěšený stav rekreačního  
areálu „Mašíňák“ u varnsdorf-
ského rybníku a přilehlého 
lesoparku, nebo dopravního 
hřiště. Mluvilo se také o mož-
ném zpoplatnění parkování 
na problematických místech 
u pošty a u budovy MěÚ v ulici 
T. G. Masaryka. 

Starosta Ing. Stanislav Horá-
ček zdůraznil potřebu koncep-
ce dopravy, která Varnsdorfu 
citelně chybí. MUDr. Václav 
Jára zase přišel s nápadem 

Manažer projektu Mgr. Filip Mágr a pověřený zastupitel PhDr. Martin Musílek diskutují se za-
stupiteli.

Aplikace Tady žiju umožní lidem snadný přístup k veřejné diskuzi prostřednictvím moderních technologií

vybudovat z městské ubytovny 
v ulici T.G.M. domov pro se-
niory. S rozvojem města úzce 
souvisí také problematika 
nakládání s odpady, kterou je 
podle zastupitelů také nutné 
vyřešit.

Další oblastí, které by měl 
Varnsdorf podle zastupitelů 
věnovat větší pozornost, je 
podpora turistického ruchu. 
Plánují se cyklostezky, od-
počinková zóna kolem řeky 

Mandavy či vycházkový okruh 
kolem města. Přitom rozvoj 
není jen otázkou velkých 
projektů. Neméně důležité 
jsou ty menší, které jsou 
i mnohem levnější. „Stačí např. 
vytipovat a poté vyladit některá 
zanedbaná místa. Uvidíte, jak 
naše město prokoukne,“ uvedl 
Martin Musílek. Vedoucí kul-
turní komise Josef Rybánský 
přimomněl dokončení oprav 
drobných sakrálních památek: 
„Nejde o žádné velké investice, 
navíc se na to dají získat peníze 
z grantů.“ 

Diskutovalo se také o dal-
ším využití Hrádku, kde se 
řeší přívod vody a odpady, 
nebo o neutěšeném stavu a 
zřejmě neodvratném smut-
ném konci historické budovy 
Kinokavárny. O to právě jde: 
pojmenovat všechny problémy, 
které město a jeho obyvatele 
trápí a nashromáždit co nej-
více názorů a nápadů, kam 
má Varnsdorf směřovat svůj 
rozvoj. „Koncepce je potřeba,“ 
shrnul důležitost vznikajícího 
měststkého dokumentu pro-
jektant Radomír Grafek.

Tvorbu Programu rozvoje 
Varnsdorfu budeme pečlivě 
sledovat. O všem podstatném 
a o všech možnostech, jak se 
k tomuto zásadnímu dokumen-
tu můžete vyjádřit, vás budeme 
informovat jak prostřednictvím 
Hlasu severu, tak městského 
webu a Facebooku.      ha
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Řádková inzerce

Služby

Výcvik psů všech plemen 
Nabízíme základní i rozšířený 
výcvik pod vedením zku-
šených výcvikářů v ZKO 
Studánka. Informace na tel. 
777 155 429.

Nemovitosti

Různé

www.zalepsisluknovsko.cz

Sháním pronájem garáže 
ve Varnsdorfu. Spěchá. Tel. 
734 257 541.
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Pronájem bytu (120 m2) na 
ulici Legií nad drogerií Marti-
na. Čistý nájem 4.000 Kč.
Volat po 16. hodině. Tel. 605 
150 045.

Prodám zahradu s chatkou 
ve Varnsdorfu, ulice Hřbitovní. 
Výměra 420 m2. Prodejní cena 
70.000 Kč. Tel. 777 232 038.

Místnost k pronájmu na 
T. G. Masaryka 2093. Vhodné 
pro kosmetiku, masáže, nehty, 
kancelář. Cena 3.400 Kč včetně 
energií. První měsíc poloviční 
nájemné. Ihned k dispozici. Tel. 
605 244 671.

Obyvatelé Varnsdorfu mají 
opět po letech možnost vyjádřit 
se k dění ve městě prostřednic-
tvím dvou schránek důvěry. Obě 
jsou umístěny v budovách MěÚ. 
První je připravena na vaše do-
tazy a připomínky na náměstí 
E. Beneše 470 a druhá v ulici 
T. G. Masaryka 1838.

Obsah schránek je pravidel-
ně vybírán a sekretariát starosty 
předává jednotlivé připomínky 
příslušným pracovníkům úřa-
du. Úplně prvním příspěvkem 
do městské schránky byl 
anonym tohoto znění: „Dobrý 
den! Chtěl bych se zeptat, 
kdy bude mít naše město opět 
náměstí místo parkoviště. Proč 
ho mají jiné okolní obce a města 
(Rumburk, Jiřetín, Krásná Lípa, 
Šluknov, Jiříkov atd.)? Děkuji.“

Schránky se nacházejí 
v obou případech ve vestibu-
lech budov a jsou přístupné 
v otevírací době MěÚ.               r

Do města se po letech vrátily schránky důvěry Město nabízí veřejné zakázky

• Výstavba street workoutového parku 
   v areálu sportovní haly Západní 2984
• Odkanalizování objektu MěÚ 
   v ulici T.G. Masaryka 1838
• Poskytování služeb mobilního ope-
   rátora pro město Varnsdorf

(Podrobné informace najdete na městském webu.)
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Dubnový program divadla 
je nabitý zajímavými osob-
nostmi. V pondělí 13. dubna 
potěší fanoušky bluesové 
a rockové hudby. V sále 
Lidové zahrady totiž se koná 
koncert australsko-britského 
bluesrockera, skladatele a ky-
taristy Gwyna Ashtona a jeho 
dvou brazilských spoluhráčů: 
bubeníka Arthura Kauffmanna 
a baskytaristy Bernarda Fa-
joese. Není bez zajímavosti, že 
Gwyn Ashton byl před několika 
lety prohlášen třetím nejlepším 
kytaristou planety! 

Ve čtvrtek 16. dubna nás 
poctí návštěvou další skvělá 
kytaristka, ale také šansoniér-
ka, skladatelka a zpěvačka 
Lenka Filipová. Ve velkém sále 
divadla představí svůj pořad 
nazvaný Concertino. Na kláve-
sy ji doprovodí Jindřich Koníř a 
na keltskou harfu Sean Barry. 
V tomto pořadu zazní klasické 
skladby ve vlastní úpravě a 
chybět samozřejmě nebudou 
nejznámější zpěvaččiny hity.

V pátek 17. dubna uvede 
Městské divadlo vynikající 
hru Cena za něžnost, jež 
vznikla dramatizací slavného 
oscarového filmu. Kdo by si 
nepamatoval překrásnou Deb-
ru Winger, charismatického Ja-
cka Nicholsona nebo důstojnou 
a milující Shirley MacLaine ve 

Do Varnsdorfu přijede třetí nejlepší kytarista planety

Návštěvníci Městského 
divadla Varnsdorf mohou od 
dubna kupovat vstupenky pří-
mo na internetových stránkách 
divadla. 

Už na konci března proběhla 
výrazná aktualizace rezervač-
ního systému Colosseum, který 
je nyní mnohem přehlednější 
a uživatelsky jednodušší. 
V obnoveném rezervačním 
systému je možné vstupenky 

Divadlo zavedlo platby on-line i kartou

zakoupit přes platební bránu a 
následně si je v klidu domova 
vytisknout. Každá takto vytisk-
nutá vstupenka obsahuje kro-
mě obvyklých údajů i jedinečné 
číslo a čárový kód. 

Kromě lístků na divadelní 
představení je možné si 
rezervovat a zakoupit vstu-
penky na další pořady měst-
ského divadla, tedy i na kon-
certy pořádané například v Pi-

vovaru Kocour, v aule  ve Stře-
lecké ulici či na jiných místech. 
Platit je možné prostřednictvím 
všech běžných bankovních pla-
tebních karet.

Kromě plateb přes internet 
mohou diváci už od března 
platit i kartou přes nový pla-
tební terminál. Ten je podobný 
platebním terminálům, které 
všichni znají z běžných ob-
chodů a supermarketů. V ote-
víracích hodinách je umístěný 
v pokladně divadla, a protože je 
přenosný, je k dispozici i v pro-
vizorních pokladnách před 
každým pořadem konaným  
mimo budovu divadla (Pivovar 
Kocour, aula ve Střelecké ulici, 
Lidová zahrada). 

Jsme přesvědčeni, že nové 
způsoby úhrady vstupenek při-
nesou našim divákům úsporu 
času a radost z nakupování.    

PhDr. Martin Musílek, 
ředitel městského divadla 

Varnsdorf

stejnojmenném filmu z roku 
1983? Cena za něžnost se 
žánrově pohybuje na hranici 
komedie a melodramatu, 
zachycuje během bezmála 
třicetiletého časového úseku 
proměnu vztahu výstřední 

matky a dcery, která se snaží 
vymanit z jejího područí. He-
reckých partů se chopí Jana 
Janěková, Jitka Čvančarová, 
Alexej Pyško, Jan Kačer, Petr 
Pelzer, Daniela Choděrová a 
Marcela Holubcová.          ms

Koncertní sál ZUŠ rozezvučel koncert žáků pěvecké třídy 
Veroniky Matysové ze Základní umělecké školy Varnsdorf.

Fotokronika

Vrcholem festivalu Zimní čtverec 2015 byl v Pivovaru Kocour 
koncert Kamila Střihavky, který se ve Varnsdorfu učil v letech 
1979-83.

V dětském oddělení knihovny besedovala s dětmi spisovatelka 
a redaktorka Českého rozhlasu Michaela Vetešková.

Klub přátel muzea Varnsdorf uspořádal v divadle zajímavou 
přednášku Martina Sekyry o publikaci Münzbergové na Tolš-
tejně.
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Tiskařský vzorník Pantone s prvním archem barvy CYAN 
(azurová)

Tiskne se na archovém ofsetovém stroji Heidelberg z roku 2011 
v tiskárně Trio Marek Dvořák Varnsdorf.

Jednotlivé soutiskové barvy po sobě jdoucích tiskovýchch archů 
ve škále CMYK (cyan, magenta, yellow, black)

Také letos budete mít mož-
nost si přímo v ulicích města 
prohlédnout výstavu, která 
vznikla ve spolupráci muzea a 
široké varnsdorfské veřejnosti. 
Smyslem venkovní výstavy 
je snaha upozornit na naši 
existenci a činnost. Exponáty 
prezentované na šesti obou-

Muzeum opět vyráží do ulic 

Velikonoční jarmark v pivovaru 
nabídne regionální produkty

V sobotu 4. dubna se v areá-
lu Pivovaru Kocour uskuteční 
Velikonoční jarmark a chova-
telský prodejní trh. Připravena 
je široká nabídka produktů od 
místních výrobců. „Rádi bychom 
vytvořili tradici jarmarků a trhů a 
nabídli tak možnost prezentace 
regionálním chovatelům, pěsti-

telům, řemeslníkům apod,“ uvedl 
organizátor akce Josef Šusta.

Na své by si měl přijít každý 
návštěvník jarmarku. Pěsti-
telé se mohou těšit např. na 
jarní sadbu všeho druhu. Pro 
chovatele je zase připraven 
prodej kuřic. Specialitou bude 
přímý dovoz citrusů ze Sicílie. 

stranných roll-upech vybrala 
téměř stovka účastníků inter-
netové ankety. Od června do 
listopadu minulého roku se vý-
stava objevila na šesti různých 
místech ve městě. Prohlédlo si 
ji několik stovek zájemců a 128 
nejodvážnějších vyplnilo také 
anketu. 

Z výsledků ankety zatím 
vyplývá, že dr tivá většina 
dotázaných o existenci muzea 
ví, zná také jeho činnost a ně-
kteří si dokonce ještě pamatují
i exponáty, které v minulosti 
muzeum vystavovalo. Všichni 
se jednoznačně shodli na tom, 
že existence a fungovaní mu-
zea ve Varnsdorfu je potřebná. 

Zajímavým zjištěním bylo, že 
největší zájem vzbudil obraz 
jiřetínského malíře Wenzla 
Salomona, zobrazující idealizo-
vanou podobu varnsdorfského 
zámku. Velmi nás překvapilo, 
kolik lidí o existenci zámku 
vůbec nevědělo. Vzhledem 
k tomu, že zanikl již ve druhé 

polovině 18. století, se ale 
opravdu není čemu divit. Pro 
nás je to však důležitý podnět, 
a proto se návštěvníci v připra-
vované expozici nového muzea 
jistě dozvědí o varnsdorfském 
zámku více.

Zde se nabízí otázka: Jak 
to s naším muzeem bude dál? 
Situace se v poslední době 
podstatně změnila. Muzeum 
se již nevrátí do objektu čp. 
415 v Poštovní ulici, kde sídlilo 
od roku 1939. Naštěstí zasáh-
la náhoda. Město Varnsdorf 
v současné době realizuje 
úpravu veřejného prostoru 
„u věžičky“ na křižovatce ulic 
Národní a Otáhalova. Díky 

tomu muselo vstoupit v jednání 
s majiteli objektů okolo upravo-
vaného prostoru. Jeden z nich, 
kterému patří objekt bývalé Ko-
merční banky, nabídl možnost 
pronájmu nebo odkupu této 
krásné empírové vily. 

Výhodou objektu je nejen 
jeho umístění v nejrušnější 

části města, ale také umělec-
ko-historická hodnota. Navíc 
je tu přímá spojitost s jedním 
ze zakladatelů textilní tradice 
ve Varnsdorfu Antonem Fröh-
lichem, jehož synovci Franz 
(1778-1832) a Georg Anton 
Fröhlich (1780-1843) manufak-
turní vilu v roce 1810 vystavěli. 
Jednání o této možnosti jsou 
na úplném začátku, proto není 
možné zatím předjímat žádné 
závěry. Nevzdáváme se a vě-
říme, že se nám podaří znovu 
oživit a udržet muzejní tradici 
ve Varnsdorfu, která začala již 
v roce 1902.           

Josef Rybánský, 
kurátor sbírek Muzea Varnsdorf

K vidění bude také tradiční 
řemeslná výroba. Pro děti se 
chystají tvůrčí dílny, ve kterých 
si samy ozdobí kraslice nebo 
upletou pomlázku.

Součástí doprovodného 
programu je vystoupení dětí ze 
3. ZŠ Bratislavská. Velikonoční 
jarmark začíná v 10 hodin.      r

Soutisk jednotlivých barev 
musí být naprosto přesný. 
Kontroluje se tiskařskou lupou. 
Tato raritní je výrobkem firmy 
KAST+EHINGER Wien z roku 
1945!

Jak se tiskne Hlas severu



SVOZ ZÁKAZNÍKŮ 
do OC FORUM Liberec

 ZDARMA  
4. 4. 2015

Tam: Varnsdorf AN 
v 9.30 hod.

Zpět:  OC FORUM 
v 15.40 hod.
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4.-6. 4. 2015  
MUDr. Adolf Křemen 
Teplická 270, Jílové
Tel. 412 550 343

11.-12. 4. 2015
MUDr. Rita Rambousková
Riegrova 773/72, Děčín II
Tel. 412 526 250

Zubní
pohotovost

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 14. 4. 2015

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

Poděkování

Svozy pytlového
tříděného 
odpadu

9. 4. 2015

Vzpomínka

Dne 29. března to byl jeden rok, kdy na 
odd. ARO v Děčíně prohrál boj o život náš 
Kuba Janošek. 

Děkujeme všem, kteří se s Kubou dne 
4. dubna 2014 přišli naposledy rozloučit, a 
všem, kdo nezapomněli a nezapomenou. 

Rodina Janoškova z Dolního Podluží

Blahopřání
Dne 3. dubna oslaví krásné 85. narozeni-

ny náš milý tatínek, dědeček a pradědeček 
Vladimír Minarčík. 

Do dalších let hodně zdraví a radosti ze 
zahrádky přejí ze srdce manželka, dcera, 
synové, 10 vnoučat a 9 pravnuků.

Dne 6. dubna oslaví 80. narozeniny naše 
maminka, babička a prababička Drahomíra 
Šimoušková. 

Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, 
pohody a spokojenosti. 

Dcery Drahomíra a Pavlína s rodinami

Významné životní jubileum 75 let oslaví 
4. dubna naše milovaná babička Miroslava 
Pasovská. 

Hodně zdraví, štěstí a elánu do dalších 
let přeje celá rodina Pasovských.

Velikonoční pořad bohoslužeb
Starokatolická farní obec ve Varnsdorfu

2. dubna - Zelený čtvrtek v 18.00 hod.
EUCHARISTIE - 
VZPOMÍNKA NA POSLEDNÍ VEČEŘI PÁNĚ

3. dubna - Velký pátek 
(slavíme spolu s partnerskou farností z Drážďan)
15.00 hod. 
Návštěva křížové cesty v Jiřetíně pod Jedlovou
18.00 hod. 
Velkopáteční obřady

4. dubna - Bílá sobota v 10.00 hod.
ŽEHNÁNÍ VELIKONOČNÍCH POKRMŮ V NADĚJI U CVI-
KOVA
20.30 hod. OBŘADY BÍLÉ SOBOTY 
(svěcení ohně, vody, křest, vzkříšení, agapé)

5. dubna - Boží hod velikonoční v 10.00 hod.
EUCHARISTIE S ŽEHNÁNÍM VELIKONOČNÍCH POKRMŮ

* * *

* * *

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým a hasičům za 
účast, květinové dary a slova útěchy při posledním rozloučení 
s naším drahým zesnulým Wernerem Strobachem. 

Zarmoucená rodina

Jako každý rok, tak i letos sotva slezl sníh, nastoupili pracovníci 
sjednané firmy na zahradní úpravy v okolí Penny marketu v Žitavské 
ulici. Veškeré zelené plochy vypleli, vyčistili a provedli novou výsad-
bu. Tyto snahy se začínají v posledních letech množit a tak bychom 
za další podobnou výsadbu rádi pochválili třeba Františka Dlaska a 
řadu dalších. Nejde o to, uklidit si, nebo udělat hezký prostor pouze 
u své provozovny, nebo sídla firmy, ale pokusit se městu vrátit opět 
jeho dávný lesk. A nato „jen“ městské finance nikdy stačit nebudou. 
Pro inspiraci nemusíme chodit daleko, stačí navštívit pár okolních 
obcí a měst za hranicemi a zjistit, že to jde.

Co nás trápí je stav, kdy bohužel tato snaha jednotlivců i firem 
v mnoha případech končí poté, co vysazené květiny, keříky nebo 
stromky končí opakovaně v rukách hloupých nepoctivců, kteří je 
neustále kradou. A ze zkušeností a „svodek“ policie víme, že 
to nedělá jen rozverná mládež vracející se nad ránem z akcí, 
ale bohužel i někteří, patrně z dřívějška takto naučení, senioři, 
kteří by měli jít spíše příkladem!                                       JS

Dobré příklady táhnou

Zkušební provoz zimního stadionu skončí 5. dubna, poté budou 
zahájeny další stavební práce. 

Poslední víkend na ledě bude proto nabitý programem. V so-
botu 4. dubna se tu uskuteční celodenní trunaj žákovských týmů. 
Chybět samozřejmě nebude družstvo domácích nadějí, největším 
favoritem bude ovšem Výběr Severočeského kraje.

Neděle 5. dubna proběhne ve znamení loučení se sezonou. 
Hokejový potěr vystřídají na ledě veteráni, aby změřili síly v tur-
naji starých gard.                                                                         r

Provoz zimního stadionu bude 
ukončen 5. dubna

Obecně prospěšná společ-
nost České Švýcarsko připra-
vila v rámci projektu Bez auta 
do Českosaského Švýcarska 
aneb Vlakem a autobusem k cí-
lům mezi Labem a Horní Lužicí 
15 výletních tras. Všechny za-
čínají nebo končí v zastávkách 
a nádražích Dráhy národního 
parku, která od léta 2014 
spojuje Rumburk s Děčínem 
přes Šluknov, Dolní Poustev-
nu, Sebnitz a Bad Schandau. 
Výlety jsou vedeny po české 
a německé straně tak, aby 
návštěvník mohl poznat méně 
známé, přesto jedinečné 
území přeshraničního regionu 
Českosaského Švýcarska a 
Horní Lužice. 

Současně byly vyznačeny 
nové turistické trasy, které 
vedou na pomezí Šluknovska 
a Českosaského Švýcarska, a 
to v místech, kudy byly vedeny 
staré cesty před 2. světovou 
válkou. Nové trasy procházejí 
často méně známými místy 
např. Údolím Bílého potoka, 
nebo po hraniční hřebenové 
cestě mezi Lipovou a Lobenda-
vou, a to včetně nejsevernější-
ho místa České republiky. 

Výhodou nových tras je, že 
začátek a konec je vždy na sta-
nici veřejné hromadné dopravy, 
nemusíme tedy nutně vytvářet 
okruh s návratem do výchozího 
místa ke svému autu. Tím uplat-
ňujeme skutečně heslo Bez 
auta do Českosaského Švýcar-
ska! Tak se třeba ze Šluknova 

Z regionu: Zahájení turistické sezony 
v Českém Švýcarsku

můžeme po červené, modré 
a zelené dostat přes Zelený 
kříž a Horní Mikulášovice do 
údolí Bílého potoka v Saském 
Švýcarsku nebo po starobylé 
Zlodějské cestě do Tomášova 
na Tanečnici a přes hranici do 
městečka Sebnitz.

Vybrané akce k zahájení 
turistické sezony:

17. dubna
Jízda na elektrokolech 

k sousedům 

Start i cíl v Krásné Lípě -
přes Kyjovské údolí a Hin-
terhermsdorf

18. dubna od 9.30 hod. 
Slavnostní otevření zážitko-

vého areálu na Mezní Louce 
19. dubna v 10.00 hod. na 

nádraží v Mikulášovicích 
Horská túra po nejkrás-

nějších skalách Zadního 
Saského Švýcarska aneb 
Za tajemstvím loupežného 
hradu Wintersteinu        r
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Šachové střípky
Za účasti 52 dětí proběhl v úvodu března v Kamenickém Šenově 

turnaj mládeže (ročník narození 1999 a mladší) v rapid šachu. Kate-
gorii mladších žáků opanovali borci ŠK Libštát. Vyhrál F. Dolenský 
se ziskem 6 bodů (celkově skončil čtvrtý) před A. Davidem (celkově 
jedenáctý s 5 body). Celkovým vítězem i vítězem kategorie starších 
žáků se stal K. Hofman se 7,5 body před J. Doubkem (oba 1. No-
voborský ŠK), který získal o půl bodu méně. Třetí skončil Václav 
Paulus (6 bodů) z ŠK DDM Varnsdorf.

Jarní turnaj pro šachové naděje, které nehrály souběžně konaný 
krajský přebor družstev, uspořádal klub TJ Desko Liberec. Pro ně-
které z mladých šachistů to byl jejich vůbec první turnaj. Zúčastnilo 
se jej 45 hráčů a bez ztráty bodu zvítězil Michal Papoušek z ŠK 
DDM Varnsdorf. Další šachisté tohoto klubu Marcel Locker a Jiří 
Mikuš obsadili páté, resp. osmé místo. 

Také na Velikonočním turnaji pro mladé šachisty ročníku narození 
1999-2008 v České Lípě, kterého se zúčastnilo více jak 70 startujících, 
si opět skvěle vedli varnsdorfští vyznavači šachové hry. Ve věkové sku-
pině U15 zvítězil Václav Paulus a v U9 si stejně počínal Michal Papou-
šek. Ve věkové skupině U8 získal ještě Marian Mikuš páté místo.      VH

Tým starších 
žáků ZŠ nám. E. Beneše Varn-
sdorf se zúčastnil okresního 
turnaje skupiny sever ve flor-
balu v Markvarticích. Vstup do 
něho nebyl úspěšný (nečekaná 
prohra s Velkým Šenovem), ná-
sledovaly dvě výhry a remíza 
s domácími hráči. Před posled-
ním zápasem s Gymnáziem 
Rumburk zajišťovala postoupení 
do dalších bojů výhra, ale znovu 
se uhrála překvapivě jen remíza. 
A tak tým neměl postup ve svých 
rukách. Nakonec jej ale kluci díky 
vyhranému vzájemnému zápasu 
s varnsdorfským gymplem přeci 
jen získali, patří jim poděkování 
za bojovnost, a mohli se těšit 
na okresní finále. To se konalo 
opět v Markvarticích. Očeká-
vání kluků bylo velké, chtěli 
získat jednu z medailí. A to se 
nakonec podařilo, když po třech 
vítězstvích a dvou prohrách o je-
diný gól obsadili třetí místo. Po 
zásluze si tak na krk zavěsili 
bronzové medaile. Na úspěchu 
se podíleli brankáři Vojta Nedo-
šínský, Zdeněk Žalský a hráči 
v poli Dan Pípa, Lukáš Burda, 
Radek Kolda, Jan Křivohlavý, 
Marek Rybář, Láďa Nedomlel, 
Vladimír Bihari a Petr Veselý. 
Kluci díky. 

CENNÉ MEDAILE TÝMŮ ZŠ NÁMĚSTÍ
Úspěch florbalového týmu 

předčilo jedno ze dvou basket-
balových družstev naší školy na 
okresním finále v Děčíně. Mladší 
žáci hráli systémem každý s kaž-
dým mezi 5 celky, starší žáci ve 
dvou skupinách po 3 týmech. Ti 
starší nakonec vybojovali 3.-4. 
místo i přesto, že většina týmu 

Volejbalistky TJ 
Slovan Varnsdorf odehrály dal-
ší čtyři utkání libereckého kraj-
ského přeboru, ve kterých měly 
výhodu domácího prostředí proti 
družstvům Jablonex Jablonec 
n. N. a TJ Sokol Železný Brod. 
S Jablonexem, průběžně 
druhým týmem soutěže, ženy 
prohrály dvakrát 1:3. V prvním 
utkání se jim nevydařil obvyklý 
dobrý nástup a po dvou odehra-
ných setech prohrávaly celkem 

Chcete vědět o bicyklech více?
Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf nabízí již pátým rokem 

opravdu velké množství aktivit nejen pro vlastní studenty, ale také 
pro veřejnost. Počínaje dubnem si přijdou na své rovněž všichni 
mladí nadšenci bicyklů. Kroužek s názvem „Přípravka pro rychlo-
šlapky“ je určen školákům ve věku přibližně 10-15 let, které baví 
držet řídítka a chtějí se na kole leccos naučit. Více informací na-
jdete na akademie.bgv.cz v sekci Nabídka výuky (Jan Novota).     r

Po sezoně má i 3. Lužická liga
Předposlední kolo této soutěže zaznamenalo tyto výsledky 

týmů Šluknovského výběžku: Za Humny Liberec/Doubí - Kovárna 
Varnsdorf 6:0, U Jelena C Velký Šenov - Český Lev C Mimoň 6:0. 
Závěrečné kolo svedlo proti sobě Kovárnu Varnsdorf a tým U Jelena 
C Velký Šenov, v němž domácí možná trochu překvapivě zvítězili 
4:2. První utkání sice O. Voženílek prohrál, v dalších ovšem zvítězili 
M. Stárek i P. Šabata a Kovárna si připsala šestou výhru sezony. 
Jako nováček soutěže si tak zajistila konečné 8. místo mezi deseti 
týmy, poražený soupeř z Velkého Šenova skončil třetí. Tuto ligu 
vyhráli Myšáci U Miloše Česká Lípa před týmem U Mlejna Radvanec 
a oba celky postupují do 2. LHL. 

Mezisezonní období opět vyplní hráčům i příznivcům kulečníku 
v našem městě dlouhodobá soutěž, která měla v loňském roce nultý, 
zkušební ročník. Zahajovat by měla počátkem května a zájemci bu-
dou mít možnost dočítat se v Hlasu severu o jejím průběhu.   ZdS

Hokejové výsledky mládeže 
Mladší žáci HC Varnsdorf odehráli poslední tři zápasy nadstavby 

ligy Libereckého a Královohradeckého kraje. Ve dvou z nich měli 
těžké soupeře na jejich ledě, a to v neporaženém HC Hronov (vý-
sledek 17:2) a druhém týmu tabulky HCM Jaroměř (výsledek 12:4), 
který v soutěži pouze jednou remízoval. Radovat z výhry se mohli 
doma proti SK HC Opočno, jehož tým porazili 5:2. Po těchto utkáních 
klesli o dvě místa na 5. příčku tabulky, ale i tak udrželi její lepší střed.

Žáci 4. tříd absolvovali od začátku března další čtyři zápasy. Ne-
uspěli doma s HC Draci Bílina 7:13, porazili Stadion Litoměřice 7:4 a 
prohráli v Ústí nad Labem 12:2. V  posledním utkání sezony v Děčíně  
pak zvítězili 4:9 a v tabulce skončil v kraji na  čtvrtém místě.   HC

byla sestavena z fotbalistů. Hrá-
či však prokázali cit pro míčové 
hry a pod vedením basketbalisty 
Dana Vuonga určitě nezklamali. 
Jejich sestava: Dan Vuong, Jan 
Křivohlavý, Lukáš Burda, Lukáš 
Lisý, Jindra Diviš a Zdeněk 
Žalský. Absolutorium zaslouží 
mladší žáci, přestože odjížděli 
jen v pěti hráčích z důvodu ne-
spolehlivosti jednoho z možných 

lídrů týmu. Kluci tedy odehráli 
celý turnaj bez střídání, ale o to 
s větším zápalem i zaujetím, a 
po 4 výhrách suverénně zvítězili! 
Většinou jednotlivce nezmiňuji, 
ale zde si to rozhodně lídr týmu 
David Strnad zaslouží. Svým 
umem, nasazením a smyslem 
pro kolektiv strhl celý tým, 

takže ten si dokráčel pro za-
sloužené vítězství, z kterého 
měli kluci obrovskou radost 
(viz foto). Hráli v sestavě: 
David Strnad, Radek Kožnar, 
Jan Hejduk, Filip Damašek a 
Jan Jasanský. Více informací 
o sportovních aktivitách naší 
školy najdete na www.zs-na-
mesti.eu.     Bc. Aleš Ondráček,         

ZŠ nám. E. Beneše 

hladce 0:2 (15:25, 17:25) hlavně 
kvůli špatnému příjmu podání. 
Třetí set už přinesl napínavý 
průběh s lepší koncovkou pro 
domácí (26:24). Ve zlepšeném 
výkonu pokračovaly ženy Slova-
nu i nadále, ale soupeřky také 
přidaly, k vidění byl volejbal dob-
ré úrovně. Domácí tým většinou 
vedl, ovšem závěr patřil ženám 
Jablonexu (23:25) a mohly slavit 
výhru 1:3. Druhé utkání zahájil 
domácí tým už dobře, podařilo 

se mu hned první set vyhrát 
poměrem 25:18. Ve druhém a 
třetím setu to byl oboustranný 
boj s větším štěstím na straně 
Jablonexu (23:25, 24:26). V tom 
následujícím již došly domácím 
hráčkám sily i pro nemožnost 
střídáni, nestačily v něm 
(9:25) a celkově podlehly znovu 
1:3. Utkání se Železným Brodem 
i přes zranění několika hráček 
přinesla výsledky 3:1 a 2:3, 
které by již měly zajistit devátou 
nesestupovou příčku. I když 
v tabulce desátá Bižuterie Jab-
lonec n. N. ztrácela šest bodů 
a měla dvě utkání k dobru, 
je málo reálné, aby uvedené 
manko dokázala ve zbývajícím 
průběhu soutěže zlikvidovat. 

Svojí soutěž dohrává také  
béčko žen oddílu, s jehož vý-
sledky seznámíme v některém 
s příštích čísel Hlasu severu. 

Aktuální akcí volejbalového 
TJ Slovan je TURNAJ SMÍŠE-
NÝCH DEBLŮ, který se koná 
v sobotu 11. dubna pro příchozí 
volejbalové dvojice od 10.00 
hod. ve varnsdorfské sportovní 
hale.                           PD

 

Volejbalistky krajský přebor udržely
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Basketbalové finále 
letos neuvidíme

 Ve druhém semifinále play-off Severočeské ligy si domácí 
tým Litoměřic vynutil konání třetího zápasu po výsledku 72:54 
(25:18, 38:30, 59:43). Body Slovanu: Voráček 14 (1x3), Lehroch 12 
(1x3), Tomek 9, Novotný 7, Beran 4, Vakulenko 3 (1x3), Doležal 3 a 
Schilling 2. Rozhodující třetí duel se hrál tedy ve Varnsdorfu (foto). 
Hosté přijeli se silnou sestavou a i přes úpornou snahu domácích 
v utkání stále vedli. Slovan se sice dokázal dotáhnout i na rozdíl 
dvou bodů (62:64), Litoměřice však vždy stačily kontrovat a vyhrály 
71:81 (17:22, 34:41, 54:59), čímž postoupily do finále SL proti 
Slunetě Ústí n. L.

Třetí jarní kolo nasměrovalo 
FK Varnsdorf k utkání do Zlína. 
Ten vstoupil do jara výhrou na 
Žižkově, doma přejel Pardubi-
ce 4:0, takže dal najevo, kam 
z podzimního středu tabulky 
míří. A v jeho pohodovém roz-
položení byl dalším soupeřem 
varnsdorfský celek. Ten bě-
hem úvodní půlhodiny dvakrát 
inkasoval. Domácím utkání po 
všech stránkách vyšlo a zrodil 
se výsledek 6:0 (3:0). Takový 
občas potká i mnohem vě-
hlasnější mančafty. Bylo třeba 
rychle zapomenout, soustředit 
se na další zápasy a ten ná-
sledující byl doma s Kolínem. 
V nepříjemném počasí FK vyhrál 
3:1 (1:0), když Kolín snižoval na 
2:1 v 81. minutě. Vítězné góly 
vstřelili Tvaroha (31.) a v druhé 
půli čerstvě nastoupivší hráči 
Jurča (69.) a Schubert (87.). 

Juniorka U19 hrála ve Frýd-
lantu s Libercem a chybělo jí 
nasazení z utkání doma proti 
Mladé Boleslavi (4:4). Trenér 
Kopecký byl zklamán z výko-
nu některých hráčů A-týmu 
i z výsledku 6:1 (4:1). To jeho 
protějšek, bývalý varnsdorf-

 Varnsdorf je nadále druhý, v neděli hostí Sokolov

Jako součást připomenutí 
jubilea 40. výročí sálového 
fotbalu v ČR se 14. března 
odehrál v Libouchci na nové 
palubovce zdejší haly a pod 
patronací Ústeckého krajského 
štábu sálového fotbalu 7. ročník 
veteránského mistrovství Čes-
ké republiky. První čtyři jeho 
ročníky vyhrál tým Botafoto 
Srubec, další dva pak SK Jílo-
vé u Děčína. Spolu s obhájcem 
prvenství se dostalo možnosti 
zahrát si na tomto mistrovství 
jako dalšímu týmu z našeho 
severu i varnsdorfské gardě 
JK Trans. Výsledky skupiny 
A: Stonava - Jilemnice 4:2, -
Varnsdor f 7:2, Jilemnice -
Varnsdorf 6:2. Vysledky sku-
piny B: Ježek Praha - Jílové 
4:3, - Naděje Praha 6:3, Jílové -
Naděje Praha 3:2. Semifi-
nále: Stonava - Jílové 7:0, 
Jílemnice - Ježek 3:2. O 5. mís-
to: Varnsdorf - Naděje 2:0. Fi-
nále: Stonava - Jilemnice 4:1. Ko-
nečné pořadí: 1. Stonava, 2. Jile-
mnice, 3. Ježek Praha a Jilové 
(vítěz posledních dvou ročníků), 
5. Varnsdorf, 6. Naděje Praha. 

Futsalová garda si zahrála na MČR 
Závěrečný turnaj sezony 

1. Autocentrum Jílové ligy 
se odehrál v polovině března 
v Libouchci. O vítězi, béčku 
JK Trans Varnsdorf, již bylo 
rozhodnuto a ve hře už byla 
jen umístění na dalších cenných 
příčkách. Sokol Bělá i Lesní 
bezpečnost Šluknov měly na 
svém kontě před turnajem stejný 
bodový zisk. Na něm samotném 

ský hráč Pavel Čapek, mohl 
být spokojen. V duelu doma 
s Českými Budějovicemi byla 
juniorka i s několika hráči U19 
častěji na polovině soupeře, 
ale k zakončení se dostávala 
zřídka. Soupeř šel nakonec do 
vedení a brzy po poločase jej 
pojistil na 0:2. Změny v sestavě 
FK se nakonec vyplatily a bran-
ky Čurgaliho ze 72. a Hockeho 
ze 79. zajistily remízu 2:2.

Dorost U19 musel nastoupit 
v Sokolově bez několika stabil-
ních hráčů. S předpokladem 
pozorné obrany a s využitím 

brejků chtěl bodovat, narazil 
však na kvalitního soupeře, 
který využil jedné ze svých  
šancí. Hosté nikoliv, proto pro-
hráli 1:0. Přesto trenér Hradiský 
své hráče pochválil za výkon a 
bojovnost. Na domácí UMT pak 
hostil Chrudim, tým z vrchních 
pater tabulky a na jaře nepora-
žený. Dorost FK předvedl solidní 
úvodní dvacetiminutovky obou 
poločasů, ale nedůslednost 
obranné činnosti a zahozené 
tři šance usnadnily produktiv-
nějšímu soupeři cestu k jeho 
výhře 0:4 (0:2).                      ZdS

Běžci komentují své výkony 
Pečecká desítka byla 14. března druhou zastávkou Mizuno Run-

ning Cupu. Své účinkování na ní zhodnotili varnsdorfští běžci. Karel 
Valenta a Pavel Vodička. K. V.: „Pokus o vylepšení osobního rekordu 
z minulého týdne ve Kbelích se moc nepovedl. Možná i díky tomu, 
že jsem se ještě pět minut před startem rozklusával a hledal místo, 
kde si odskočím. No a pak už nebyl čas dostat se do správného 
koridoru mezi stovkami běžců na startu. Vybíhal jsem tím na chvostu 
celého obrovského pole běžců, což znamenalo skoro dva kilometry 
kličkování, než jsem se dostal na své tempo. Nakonec ale z toho byl 
proti minulému závodu čas horší jen o 7 sekund a čistý 38:21 min. 
To stačilo na 136. místo celkově (přes 1 100 běžců) a 46. v kategorii. 
Oproti loňsku se jedná o zlepšení o 1:25 min.“ P. V.: „Můj výkon 
36:48 min. je trochu zklamáním, jde o zhoršení o 45 sekund, ale po 
minulých velmi rychlých Kbelích se tělo ještě asi nestačilo úplně zo-
tavit. Umístění na 72. místě mezi tolika startujícími však není až tak 
hrozný. Minulý rok jsem zde měl osobák 36:03 min. Tak snad jinde to 
padne, šancí bude ještě hodně, termínový kalendář je nabitý.“     BK 

ve svých dvou utkáních nezavá-
haly, takže o pořadí na druhém 
a třetím místě musely tedy 
rozhodnout vzájemné zápasy. 
V těch byla lepší Bělá, brala stříb-
ro a nováček ze Šluknova ve své 
premiérové sezoně získal skvělý 
bronz. Pět bodů za šluknovským 
týmem skončilo jako čtvrté Jílové 
a lepší polovinu tabulky uzavře-
lo Turbo Děčín B.        ZdS

Muži B měli doma v předposledním utkání skupiny o 5.-8. místo 
hratelného soupeře, družstvo Děčína/Boletic. Béčku se do půlky 
utkání vůbec nedařilo. Díky velkému vzepjetí se mu pak náskok 
soupeře sice dařilo stahovat, ale jen na 7 bodů, což bylo ovlivněno 
i vyfaulováním 5 jeho hráčů v poslední čtvrtině. Přes prohru si tým 
zaslouží pochvalu za bojovnost až do poslední minuty. TJ Slovan 
Varnsdorf Slovan B - BK Děčín/Boletice 72:79 (12:24, 28:47, 
50:62). Body Slovanu: Zamrzla 14 (2x3), M. Šimák 12 (1x3), Š. Ježek 
10 (1x3), T. Sucharda 10, Unger 9 (2x3), Houngbedji 6, J. Šimák 
(1x3), Janoušek, a M.  Ježek po 3, Michalina 2.

Juniorky U19 nastoupily na domácí palubovce sportovní haly 
ke třetímu utkání play-out proti Sokolu Kladno. Po neúspěšné prv-
ní čtvrtině se do poločasové přestávky dostaly do vedení a opět 
dramatické utkání dovedly do výhry 67:61 (15:18, 35:31, 52:42). 
V neděli měly hostit BK Klatovy. Po zranění několika jeho hráček 
v sobotním utkání u Aritmy Praha (výsledek 89:36) však klub neměl 
jejich dostatečný počet a předem se omluvil. O náhradním termínu 
se jedná.     

Kadeti U17 zdolali doma přesvědčivě AŠ Mladá Boleslav 
97:41 (26:9, 54:19, 77:29). Body Vašut 30, Lukeš 23, Pasovský 20, 
Ježek 8, Málek 6, Zadina a Kodytek po 5.           TJ Slovan - basket

Momentka ze zápasu v Kolíně, kde Varnsdorf na podzim vyhrál 
na těžkém terénu jednoznačně 0:5.                   Foto Michal Bílek

Pozvání na závody 
„Kdo uteče … vyhraje“ 

Oddíl atletiky TJ Slovan a Městské divadlo pořádají s grantovou 
podporou města Varnsdorfu 11. ročník běhu, pádění i úprku pod 
názvem „KDO UTEČE … VYHRAJE“ (aneb od začátku do konce). 
Akce se koná v neděli 12. dubna u Městského divadla Varnsdorf, 
kde jsou starty i cíle závodů jednotlivých kategorií na tratích od 
120 m do 4 200 m. Prezentace musí být nejpozději 20 minut před 
startem příslušné kategorie. Od 10.00 hod. startují ti nejmenší 
a žactvo, od 10.45 hod. kategorie starších žáků, dorostenecké, 
juniorské, mílařů a mílařek open, žen, mužů a veteránů. Startovné 
30 Kč je pouze pro dorost, juniory, juniorky a dospělé. Kontakt na 
pořadatele 722 952 590 nebo e-mail lkas.sky@volny.cz     Skalická 


