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PRODEJ KINOKAVÁRNY DO 27. ÚNORA 2009
ROZHOVOR S NOVÝM MÍSTOSTAROSTOU

OBČANY ZAJÍMÁ CENA TEPLA
SENIOŘI OCEŇUJÍ VSTŘÍCNOST MĚSTA

V úvodu prvního letošního 
jednání zastupitelstva města 
uctili zastupitelé i přítomní 
občané minutou ticha pa-
mátku zesnulého dlouhole-
tého redaktora Hlasu severu 
a místostarosty z let 1998 - 
- 2002 Roberta Dausche. Poté 
složil do rukou starosty slib 
Mgr. Petr Šmíd, který na zá-
kladě výsledků komunálních 
voleb v roce 2006 nahradil 
v zastupitelstvu Františka 
Dlaska.

Důležitým bodem progra-
mu byla volba 1. místosta-
rosty. Na tuto významnou 
funkci byli navrženi dva 
kandidáti - Mgr. Petr Šmíd 
a Martin Louka. V tajné 
volbě byl poměrem 11:8 
hlasům zvolen 1. místosta-
rostou města Mgr. Petr 
Šmíd (ČSSD). Ten byl také 
následně zvolen členem do-
zorčí rady firmy Ekoservis 
Varnsdorf, a.s., ve které má 
město majetkovou účast. 
Zároveň byl  pověřen  za-
stupováním města pro Pro-
jekt Zdravé město a místní 
Agenda 21.

Projednávání návrhu roz-
počtu města na rok 2009 pro-
běhlo v poklidu především 
díky tomu, že rozpočtem 
se již zabývali zastupitelé 
na prosincovém pracovním 
semináři a sporné problémy 
zde byly vyřešeny. Přesto se 
rozvinula diskuze k zámě-
ru vedení města vyčlenit 
1 milion korun na zpracová-
ní projektu plynové kotelny 
jako náhradního zdroje CENA TEPLA NA ROK 2009

Na základě provedené kalkulace ceny tepla na rok 2009 
oznamujeme zvýšení ceny tepla z horkovodu o  9,4 % oproti 
roku 2008. Průměrná cena tepla tedy činí 435 Kč/GJ bez  
9% DPH. U objektů, kde majitel není vlastníkem předávací 
stanice, bude cena tepla z horkovodu na patě objektu činit 
440,50 Kč/GJ (resp. 385,30 Kč/GJ u objektů, kde majitel je 
vlastníkem předávací stanice). K uvedené ceně bude připo-
čtena DPH ve výši 9 %.

Důvodem zvýšení ceny tepla jsou v letošním roce rostoucí 
ceny elektrické energie, uhlí, zemního plynu a dále pak po-
kles celkové výroby tepla, nutné opravy a zvýšený pronájem. 
Uvedená cena byla odsouhlasena vedením akciové společnosti 
Teplárna Varnsdorf a Radou města Varnsdorf s platností od 
1. 1. 2009.              Ing. Miroslav Novotný, ředitel teplárny

Hejtmanka Ústeckého 
kraje Jana Vaňhová  navští-
vila 21. ledna ve Varnsdorfu 
Lenku Sykáčkovou, mamin-
ku prvního novorozence roku 
2009 nejen v Ústeckém kra-
ji, ale v celé České republice. 
Krajská hejtmanka předala  
rodině vedle darů a květin 
také symbolický šek na část-
ku 20 tisíc korun.              

rm, foto archiv KÚUK

vytápění pro potřeby měs-
ta. Místostarostou Karlem 
Dubským bylo přislíbeno, 
že se tímto problémem bude 
vedení města znovu zabý-
vat v 2. pololetí. Rozpočet 
byl poté schválen tak, jak 
byl předložen. Příjmy měs-
ta mají v tomto roce činit 
274.591.500 Kč. Počítá se, že 
letos výdaje překročí příjmy 
o 71.500.000 Kč a dosáhnou 
částky 346.091.500 Kč. Roz-
počet tak byl postaven jako 
schodkový. Schodek bude 
kryt finančními prostředky 
z minulých let.

Celková částka, za kterou 
tentokrát prodalo město svůj 
nemovitý majetek, přesáhla 
1,9  milionu korun. Zejména 
při prodeji bytů z majetku 
města se ukazuje jako vel-
mi zjednodušený princip, 
že byt je prodán tomu, kdo 
za něj nabídne nejvyšší 
cenu. Zastupitelé schválili 
usnesení, ve kterém měs-
to nabylo od soukromých 
subjektů pozemky za téměř  
260.000 Kč. Za kuriozitu je 
možné považovat odkoupení 
312 m2 pozemku od Staroka-
tolického kostela. Na tomto 
pozemku je již dlouhá léta 
vybudována komunikace.

V další části jednání 
schválilo zastupitelstvo 
změny zřizovacích listin 
mateřských a některých 
základních škol i školních 
jídelen. Byla schválena zři-
zovací listina organizační 
složky ve Varnsdorfu pro 
pečovatelskou službu. ZM 
také schválilo smlouvu 
mezi Ústeckým krajem 
a naším městem o poskytnu-
tí dotace na zabezpečení Am-
bulantní pohotovostní péče. 
Byly schváleny dva návrhy 
projektů prevence krimina-
lity. Týkají se rozšíření na-
bídky volnočasových aktivit 
dětí a mládeže a zřízení 
nového kamerového bodu. 
Při projednávání zprávy o 
výsledku hospodaření By-
tového družstva Varnsdorf 

za rok 2007 vyšlo najevo, že 
obdobná  zpráva  za rok 2006 
nebyla ZM vůbec předložena. 
Družstvu bylo uloženo před-
ložit zprávu ZM dodatečně. 
Při projednávání žádostí 
o prodloužení doby oprav 
objektů zakoupených od 
města bylo připomenuto, aby 
kupující dobře zvažovali své 
možnosti a nevystavovali se 
riziku úhrady směnky v pří-
padě, že nedodrží podmínky 
kupní smlouvy.             

Dr. Miloslav Hoch    

Prvním místostarostou zvolen Mgr. Petr Šmíd
Zastupitelstvo schválilo rozpočet města  

Svazek obcí Tolštejn na svém posledním zasedání, které se 
konalo 30. ledna 2009 ve Varnsdorfu, prostřednictvím svého 
předsedy seznámil všechny přítomné s hospodařením svazku 
za rok 2008. Starostové se dohodli na postupu při jednání 
s městem Varnsdorf na propojení okolních obcí cyklostezkami 
v rámci svazku obcí (obdobně jako Varnsdorf). Svazek vstoupí 
s přilehlými německými městy do jednání o společném pro-
pojení cyklostezek. Byla projednána příprava Tolštejnských 
slavností, které by měly proběhnout v červnu 2009. O romské 
otázce pohovořil Karel Jiřišta a informoval, jak ji řeší ve 
Varnsdorfu ve spolupráci s terénními pracovníky.

Svazek také představil nové trojjazyčné prezentační DVD 
z našeho nejbližšího okolí s názvem Země pod Tolštejnem, 
které natočil Jiří Elsner během minulého roku. 

Úvod je zasvěcen Lužickým horám a Českému Švýcarsku. 
Divák je vtažen do kraje plného přírodních krás, maleb-
ných vesnic a horských roubených chalup s podstávkou 
jako z pohádky. Vlastní putování začíná na hradě Tolštejn 
a pokračuje představením všech obcí a měst mikroregionu 
Tolštejn (Varnsdorf, Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, 
Horní Podluží, Rybniště, Krásná Lípa, Doubice a Chřibská) 
včetně rozhledny na Jedlové a Vlčí hoře. Opomenuta není 
ani Zadní Doubice a Tolštejnské slavnosti. O každé obci se 
dozvíme několik důležitých informací, seznámíme se také se 
zajímavými stavbami. Závěrečné slovo patří pánu Albrech-
tu Berkovi z Dubé a jeho slavnostnímu přípitku. Komentář 
k pořadu namluvil Otakar Brousek a my vám přejeme pří-
jemné pokoukání.                                     rm/JS, foto rm

Mikroregion Tolštejn má nové DVD

Hejtmanka 
předala šek 
na 20 tisíc
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Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední deskyZ deníku městské policie

Ze zápisníku PČR
Nerezový  materiál přilákal zloděje
Volně  odložený materiál v jednom areálu varnsdorfské 

firmy přilákal neznámého zloděje. Ten do areálu vnikl 
a odcizil celkem 248 ks různých nerezových příchytek, 24 
norných stěn a 4 nerezové trubky. Majiteli firmy tak způ-
sobil  škodu přesahující 56.000 Kč. Zloději hrozí až tříletý 
trest odnětí svobody.

Pachatel vlezl do mateřské školky
Z  mateřské školy v ulici Nezvalova ukradl neznámý pa-

chatel bezpečnostní kameru a hifi věž. Do objektu se dostal  
poté, co vyřadil z provozu bezpečnostní systém napojený na 
pult centrální ochrany. Vloupáním způsobil škodu jedenáct 
tisíc korun. Vykradena byla v dalších dnech i MŠ Pražská. 
Policisté po pachateli a odcizených věcech pátrají.  

S autem neodjel
S osobním automobilem Škoda Felicia, které bylo za-

parkované na oploceném pozemku u rodinného domu 
v ulici Štefánikova, se neznámému lapkovi ujet nepodařilo. 
Pachatel se pokusil auto nastartovat spojením kabelů spí-
nací skříňky. To se mu nepovedlo, a tak z místa činu utekl. 
Pachateli hrozí až dvouletý trest za mřížemi.

Trefil se popelníkem
Popelníkem udeřil v jedné varnsdorfské restauraci zatím 

neznámý výtržník šestašedesátiletého muže z Varnsdorfu. 
Úder byl mířen na hlavu a poškozený utrpěl poranění oka. 
Zranění si vyžádá dle předběžné lékařské zprávy zhruba čtr-
náctidenní léčení. Policisté k případu zjišťují další okolnosti 
a po pachateli, který je podezřelý z trestného činu ublížení 
na zdraví, pátrají. V uvedeném případě hrozí až dvouletý 
trest odnětí svobody.

Třináctiletou dívku napadl německý  ovčák
Dívka venčila  svého malého psa v ulici Havlíčkova, když 

ze špatně  zabezpečené zahrady vyběhl německý ovčák. Ten 
ji povalil na zem a způsobil jí zranění, která si vyžádala hos-
pitalizaci  v rumburské nemocnici. Dívka má pohmožděná 
žebra, ruku, záda  a vykloubené rameno. Doba její léčby  
ještě není známa. Majitelka s policií po nešťastném inci-
dentu spolupracovala a podrobila svého psa veterinárnímu 
ošetření. Zda se v celé věci jedná o trestný čin, je předmětem 
dalšího šetření.

Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Zmatený dědeček
Na služebnu MP se dostavil řidič autobusu, který sdělil, že 

mu v autobusu sedí 78letý muž, zapomněl vystoupit v Novém 
Boru a neví, jak se má dostat domů. Vyslanou hlídkou byl 
starý pán převezen na služebnu, kde se strážníkům po delší 
době podařilo zjistit telefonické spojení na  jeho manželku, 
která si pro muže přijela. 

Nalezený retrívr
Na linku 156 bylo oznámeno občankou města, že postrádá 

svého psa rasy zlatý retrívr. Dle udaného podrobného popisu 
psa bylo strážníky zjištěno, že se jedná o nalezeného psa, 
který byl v areálu firmy TOS. Dozorčí směny MP tuto infor-
maci oznamovatelce sdělil a ta si pro svého psího miláčka 
do firmy došla.

Od nehody chtěl ujet
Na služebnu bylo oznámeno, že na ulici Karlova došlo 

k dopravní nehodě, kde narazilo osobní vozidlo do sloupu 
veřejného osvětlení a řidič zřejmě chce z místa nehody ujet. 
Vyslaná hlídka MP na místě nehody již nikoho nezjistila. 
Provedenou kontrolou okolí bylo zjištěno nabourané vozidlo 
i s řidičem, který se k nehodě doznal. 

                              Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Město Varnsdorf 
vyhlásilo 3. 11. 2008 výběrové řízení na

,,PRODEJ OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 
č.p. 3044 (KINOKAVÁRNY) s p.p.č. 2530/1 

a p.p.č. 2530/4 VE VARNSDORFU”.
Veškeré podrobnější informace poskytne

Odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf,  
J. Rydval, 412 372 241, kl. 111 

nebo M. Šeráková, 412 372 241, kl. 138.
 

Rada města rozhodla: • Nedoporučit ZM 
schválení bezúročné půjčky TJ Slovan Varnsdorf. 
• Souhlasit s podáním žádosti na akci „Kanalizace 
a vodovod Varnsdorf“ do 7. výzvy ministerstva životní-
ho prostředí a doporučit ZM vyslovit souhlas se zajiště-
ním financování projektu se spolufinancováním města 
ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu 
a se zajištěním financování vlastního podílu vzhledem 
k celkovým výdajům na projekt z rozpočtu města. • 
Doporučit ZM souhlasit se zakoupením a s vyvěšením 
tibetské vlajky na Městském úřadu Varnsdorf v rámci 
iniciativy „Vlajka pro Tibet“. • Přijmout partnerství 
v projektu „SŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, 
revitalizace areálu školy“. 

Rada města rozhodla schválit: • Odpis pohledá-
vek. • Statut, Provozní řád a Pravidla pro sestavování 
žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení ve Varns- 
dorfu od 1. 2. 2009. • Organizační řád Městského úřa-
du Varnsdorf a jeho přílohy. • Cenu tepla 435 Kč bez 
DPH pro rok 2009.

Rada města rozhodla vzít na vědomí: • Zprávu o 
přijatých žádostech TJ Slovan Varnsdorf. • Vyjádření 
vedoucí EkO k materiálu „Koncepce sportu a volnoča-
sových aktivit města Varnsdorf“.

Rada města rozhodla jmenovat: • Martina 
Havlíčka do funkce člena redakce a zástupce vedoucí 
redaktorky časopisu Hlas severu s účinností od 1. 2. 
2009. • Stanislava Horáka do funkce předsedy Komise 
pro čistotu a ochranu veřejného prostranství do konce 
volebního období 2006 - 2010. • Václava Žáka do funkce 
člena Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostran-
ství do konce volebního období 2006 - 2010.  

Rada města rozhodla pověřit: • Ing. Novotného 
k jednání ve věci „Koncepce sportu a volnočasových ak-
tivit města Varnsdorf“ se sportovními oddíly a Městem 
Varnsdorf.

POPLATEK 
ZE PSŮ DO 
31. BŘEZNA

Sazba místního poplatku 
ze psů:

a) poplatník s trvalým 
pobytem/sídlem v rodinném 
domě 120 Kč 

b) poplatník s trvalým 
pobytem/sídlem v panelo-
vém domě 600 Kč 

c) poživatel důchodu, člen 
mysliveckého sdružení, ky-
nologického klubu 50 Kč. 

Za druhého a každého 
dalšího psa se sazba navy-
šuje o 50 %.

Poplatek je splatný jedno-
rázově do 31. 3. 2009.

Poplatek lze zaplatit:
a) v pokladně Městského 

úřadu Varnsdorf
b) složenkou typu A na 

č.ú. 19-0921388329/0800 
pod přiděleným var. sym-
bolem 

c) bankovním převodem 
na č.ú. 19-0921388329/0800 
pod přiděleným var. sym-
bolem. 

Pokud neznáte svůj varia-
bilní symbol, obraťte se na: 
zuzana.hruskova@varns- 
dorf.cz nebo na telefon 
412 372 241/162.

Ekonomický odbor

V kauze 
„červený“ kostel 

nastal pokrok
Stav „červeného“ kostela je 

alarmující. Proto nás potěši-
la zpráva městské právničky 
o pokroku v jednání ohledně 
určení vlastníka objektu. Pr-
voinstanční okresní soud na 
základě důkazů rozhodl, že 
vlastníkem kostela je český 
stát, konkrétně Minister-
stvo kultury ČR. To se proti 
rozsudku odvolalo k soudu 
krajskému s odůvodněním, 
že souhlasí s tím, že vlast-
níkem je český stát, ale měla 
by s ním hospodařit jiná 
organizační složka státu. 
Krajský soud věc projednal 
po právní stránce a vrátil 
kauzu zpět okresnímu soudu 
s odůvodněním, že má vydat 
rozhodnutí, na základě kte-
rého bude vlastníkem český 
stát nikoliv však MK, ale 
Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. My 
jen doufáme, že by definitiv-
ní rozsudek mohl padnout 
v průběhu letošního roku 
a stavební úřad tak bude 
moci staronovému vlastní-
kovi nařídit alespoň nejnut-
nější stavební zabezpečení.

JS

V úterý 27. ledna se uskutečnilo společné jednání vedení 
Městské knihovny Varnsdorf a projektové manažerky MěÚ 
Bc. Petry Vojtěchové s poslancem Evropského parlamentu 
Ing. Jaromírem Kohlíčkem. Jeho hlavním tématem byla 
příprava rozsáhlého projektu Města Varnsdorf a dalších 
partnerů v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3, který by měl kromě 
obohacení kulturního života ve městě přinést i část finanč-
ních prostředků pro nově vybavovanou knihovnu. Jednání 
navazovalo na schůzku zástupce městské knihovny s poslan-
cem v PČR počátkem ledna t.r., kde byly dohodnuty základní 
okruhy možné budoucí spolupráce a pomoci při získávání 
finančních prostředků z různých externích zdrojů. Pomoc 
přislíbil též krajský radní Ing. Petr Jakubec. Cílem projektu 
je v rámci dlouhodobější přeshraniční spolupráce se saským 
partnerem uspořádat cyklus přednášek pro středoškolské 
studenty a různorodé kulturní pořady v nově vybudovaných 
prostorách městské knihovny. Součástí projektu je také péče 
o fond unikátního oddělení lužickosrbské literatury. 

mhra, foto Michal Šafus

SPOLUPRÁCE S EURO-
POSLANCEM KOHLÍČKEM



3/2009                                                                                                   strana 3

Na podzim loňského roku se konal 7. sjezd Svazu důchodců 
České republiky (SDČR). Jeho účastníkem byl i nově zvolený 
předseda městské organizace  SDČR Václav Zemler. Protože 
se závěry sjezdu také dotýkají postavení a života seniorů 
našeho města, požádali jsme jej, aby prostřednictvím HS 
sjezdové jednání přiblížil a také seznámil s činností a per-
spektivami této organizace v podmínkách města.

Pane předsedo, jaké je vlastně postavení SDČR, 
pokuste se tuto organizaci představit.

V našich stanovách je uvedeno, že SDČR je nestra-
nické občanské sdružení s veřejně prospěšnou činností. 
Jeho posláním je ochrana práv a oprávněných zájmů 
seniorů. Naše organizace je také jedním z nosných pilířů 
Rady seniorů ČR. Její nejvyšší orgán - Kolegium Rady 
seniorů - zastřešuje u nás sjednocené důchodcovské hnutí 
a je partnerem při jednání se státními orgány při řešení 
záležitostí seniorů.

Starobních důchodců je v ČR dnes více než dva miliony. 
Důchodci jsou zároveň skupinou voličů, se kterou musí každá 
politická strana při volbách počítat. To je také důvod, proč 
politické strany s důchodci neodmítají jednat. Pro důchodce 
je samozřejmě podstatný výsledek jednání se stranami vládní 
koalice. Zde již tak spokojeni být nemůžeme. Je dost toho, co 
bylo slíbeno a nesplněno. Vlády obecně nejeví žádný velký 
zájem o život důchodců.

Mohl byste co nejkonkrétněji popsat, jak vnímají 
senioři svoje společenské postavení, jaké jsou jejich 
vyhlídky pro další období?

V dnešní společnosti není na důchodce nejlepší ná-
zor. Mladší generace si dostatečně neuvědomují, jaké 
hodnoty a za jakých podmínek je dnešní důchodci vy-
tvořili. Jsme svědky neúcty ke stáří, pohrdání a často 
také vydírání a zneužívání důvěřivosti starších lidí. 
O skutečném životě a problémech, se kterými se senioři 
potýkají, se toho vůbec málo ví. Mnozí v nás vidí jen ty, 
kteří mají nataženou ruku a jsou překážkou v rozvoji dnešní 
společnosti. 

Jak vnímáte život seniorů v našem městě, je to, co 
se u nás pro seniory dělá, postačující?

Ve srovnání s velkými městy jsou životní náklady ve 
Varnsdorfu přeci jen o něco nižší. Příkladem může být výše 
nájemného v městských bytech, která je u nás - například 
oproti Praze - výrazně nižší. Vcelku dostupná je lékařská 
péče. Díky zdejší nemocnici (v případě dlouhodobějšího 
onemocnění) se můžeme léčit v LDN přímo v našem městě. 
Kapacita DPS postačuje potřebám. 

V leckterém městě by nám mohli závidět existenci a provoz 
rekonstruovaného klubu Pohádka. Oceňujeme tuto vstříc-
nost města, kterou nám (i dalším organizacím) vytváří velmi 
dobré podmínky pro naše aktivity. Základní předpoklady 
pro schůzovou, zájmovou, kulturní a jinou činnost seniorů 
jsou u nás vytvořeny.

Které nedávné aktivity vašich členů považujete 
za úspěšné, jaké máte představy o práci organizace 
v dalším období?

Za nejzdařilejší akci minulého roku považujeme návště-
vu objektů Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Většina z nás byla v těchto místech poprvé v životě. Nemalý 
podíl na tom, že se akce uskutečnila, má bývalý senátor Josef 
Zoser - za to mu patří naše poděkování. Zajímavou byla i letní 
návštěva lokalit Na Tokáni a Na Výsluní, výlet na kolech do 
okolí Jetřichovic a některé další akce. 

Poznávací i jiné akce jsou dnes značně finančně nároč-
né. Oceňujeme, že jsme v minulých letech dostali příspě-
vek z grantu města a předpokládáme, že tomu tak bude 
i v budoucnu. Jde prakticky o jediný zdroj  financí pro naši 
organizaci. V dalším období bychom si přáli, aby rostla 
naše členská základna, abychom dostávali příležitost 
prezentovat se v HS a v městském rozhlasu, aby se rozši-
řoval okruh naší výchovné, poznávací a zábavné činnosti. 

Při řešení problémů našich členů i ostatních seniorů  měs-
ta očekáváme vstřícnost pracovníků Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ, pracovníků DPS, členů sociální komise 
doplňkové péče i dalších, kteří mohou seniorům v některých 
oblastech pomoci.

Máte ještě nějaké přání na závěr?
Ano, mám. Naše organizace potřebuje pro svou činnost 

kopírku. Pokud v některé firmě či instituci takové zařízení 
mají - byť starší, ale funkční, a pro jejich potřeby se již nehodí, 
rádi je od nich jako dar přijmeme.

Děkuji za rozhovor.                         Dr. Miloslav Hoch        

Na posledním zasedání 
zastupitelstva byl zvolen 
novým místostarostou varns-  
dorfský rodák a čerstvý 
pětačtyřicátník Mgr. Petr 
Šmíd. 

Vyučil se v oboru lodní 
mechanik a pracoval jako 
lodní strojník. Krátce byl i 
vedoucím výroby v podniku 
EM ARKO a v roce 1995 na-
stoupil do ZŠ Bratislavská 
jako učitel. Studiem při za-
městnání získal v roce 2000 
magisterský titul na UJEP 
v Ústí nad Labem a stal se 
zástupcem ředitelky pro zá-
ležitosti pedagogické. V loň-
ském roce dokončil kurz 
školského managementu 
a tento obor studuje nadále 
v bakalářském programu.

V minulém volebním 

Jako užitečnou a podnětnou je možné hodnotit besedu 
k problematice zásobování teplem, která se uskutečnila 
koncem ledna za účasti dvou desítek zástupců společenství 
vlastníků bytových jednotek a vedoucích pracovníků Teplár-
ny Varnsdorf, a.s. Živá, často až bouřlivá diskuze  se týkala 
především ceny tepla, dotkla se však i dalších problémů, 
které se zásobováním teplem souvisí.  

V úvodu besedy připomněl ředitel teplárny Ing. Miroslav 
Novotný její historii od roku 1972. Od roku 1997 dodávává 
teplo prostřednictvím nového moderního rozvodu (ten je  
vlastnictvím města).  

V průběhu besedy byla vysvětlena kalkulace ceny tepla, 
která odráží cenu vstupů, tj. rostoucí ceny paliv, elektřiny 
i práce a také zvýšení DPH z pěti na devět procent. Cenu 
ovlivňuje i množství vyrobeného tepla a odběr tepla, který 
z různých důvodů rok od roku klesá. 

Jako problém se jeví skutečný vliv malých odběratelů  na 
tvorbu ceny tepla. Přítomní se dozvěděli, že do jednání o ceně 
tepla vstupuje rada města. Odběr pro objekty ve vlastnictví 
města činí pouze 1/5 z celkového objemu spotřeby tepla do-
dávaného pro město (mimo spotřebu Velvety). Zbytek, tj. 4/5 
odebírají soukromé subjekty, bytová družstva, SVJ, občané. 
Právě koneční malí odběratelé, především občané, kteří teplo 
přímo ze svých kapes platí, nemají dosud žádnou reálnou 
možnost cenu tepla ovlivnit. Ty k jednání nikdo nikdy ne-
přizval a konečná cena tepla je jim „oznámena“. Řešením by 
mohlo být vytvoření orgánu, který by malé odběratele při ta-
kovém jednání zastupoval. To ovšem předpokládá koordinaci 
společných postupů jednotlivých odběratelských subjektů, 
která zatím ve městě chybí. (Mohlo by jít např. o vytvoření 
celoměstského konzultačního výboru SVJ.) 

V diskuzi o tom, jak si zajistit teplo v budoucnu, bylo 
možné slyšet úvahy o vybudování vlastní plynové kotelny 
pro jednotlivé bytové domy, případně centrální plynovou 
kotelnu. Zde je však nutné brát v úvahu nemalé pořizovací 
náklady, průběžnou údržbu zařízení i náklady na obsluhu. 
Také cena plynu je velkým otazníkem. Vedení města zase 
uvažuje o projektu a následné realizaci náhradního zdroje 
tepla pro případ, že by současná teplárna přestala teplo 
vyrábět. Samotná Teplárna Varnsdorf, a.s. zpracovala pro-
jekt, který počítá s využitím biomasy jako levnějšího paliva 
a zabudováním dvou turbín, které by dodávaly elektrickou 
energii i do sítě. To by mělo přispět ke snížení nákladů na 
výrobu tepla. 

Návrhy vyslovené účastníky besedy by neměly zapadnout. 
Pro zájemce  byla na závěr připravena prohlídka prostor 
a zařízení teplárny.                                Dr. Miloslav Hoch     

PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO 
MÍSTOSTAROSTU Mgr. PETRA ŠMÍDA

období (2002 - 2006) byl 
členem varnsdorfského za-
stupitelstva a  v současnos-
ti pracuje v komisi správy 
majetku, investic a kont-
rolním výboru rady města. 
Po krajských volbách se stal 
i členem majetkové komise 
Krajského úřadu Ústí nad 
Labem. Je členem ČSSD.

Do funkce místosta-
rosty nastoupil hned po 
svém zvolení 30. ledna, 
a tak jsme se ho zeptali, 
jaké cíle na radnici má 
a jaké chystá změny.

„Nejprve bych chtěl 
vyjádřit lítost nad tím, že  
místostarosta pan Dlask 
nemohl svou práci dokon-
čit a předčasně opustil 
tento svět. Pokusím se na 
jeho práci navázat. Každý 
člověk, když se ohlédne, 
by měl za sebou vidět vý-
sledky své práce. Po panu 
Dlaskovi ve Varnsdorfu 
zůstalo mnoho dobrého, 
pokusím se o totéž. Na ně-
jaké velké změny není čas 
a ani si nemyslím, že jsou 
v tomto okamžiku potřeba. 
Pokusím se po zorientová-
ní v nové funkci požádat 
příslušné vedoucí odborů 
o spolupráci na konkrétních 
projektech a doufám, že 
společně vykonáme dobrou 
práci pro město.“

Na které činnosti se 
zaměříte?

„Protože funkce prvního 
místostarosty je spojena se 
školstvím, zdravotnictvím, 
kulturou a tělovýchovou, 
tak se rozhodně pokusím 
nezanedbávat ani jeden 
z těchto resortů, protože 
všechny považuji za důle-
žité a potřebné. V prostředí 
samosprávy a státní správy 
se pohybuji již delší dobu, 
proto vím, že musím být re-
alistou a neklást před sebe 
nesplnitelné cíle. Konec 
konců před sebou nemám 
celé volební období, ale 
vlastně jenom necelé dva 
roky. Zaměřím se na údržbu 
a rozvoj školských zařízení. 
Mojí prioritou číslo jedna 
je vytvoření podmínek pro 
to, aby konečně na našich 
školách děti mohly cvičit 
a sportovat na hřištích 
s umělým povrchem. Řešit 
bych chtěl těžké období, 
kterým procházejí  všechny 
oddíly Slovanu Varnsdorf. 
Zajímat se budu o otázku 
muzea a jeho havarijní 
stav, kulturní stánky a pa- 
mátky volající po investicích 
- například „červený“ kostel. 
Je naprosto jasné, že se ani 
zdaleka nepodaří všechny 
problémy vyřešit. Nicméně 
se pokusím napřít všechny 
síly k práci pro město, 
kde jsem se narodil a kde 
vyrůstají moje děti. Zá-
věrem bych chtěl popřát 
občanům města, pracovní-
kům úřadu mnoho štěstí 
a zdraví a ať se nám všem 
do budoucna daří.“        rm

Občany zajímá cena tepla

SENIOŘI OCEŇUJÍ 
VSTŘÍCNOST MĚSTA
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INZERCE

ØÁDKOVÁ INZERCE

Prodej rodinného domu nedaleko centra Varnsdorfu. 
Udržovaná zahrada s bazénem a samostatně stojící vytápě-
nou posilovnou. Velmi dobrý stav. Výměra: 977 m2. Prodejní 
cena: 3.120.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Převod udržovaného dvougeneračního družstevní-
ho bytu 1+4+L v panelovém domě v Rumburku. Výměra: 
100 m2. Cena za převod: 565.000 Kč. Info Lužická R.K. 
Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu 1/3 
bytového domu v centru Rumburku. Pozemek: 1.379 m2. 
Prodejní cena: 1.100.000 Kč. Nízké provozní náklady + 
podíl na výnosech z nájemného. Info Lužická R.K. Tel. 
412 333 281,723 327 523.

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

Prodej perfektně zrekonstruovaného rodinného 
domu s dvěma byty nedaleko centra Rumburku. Velká 
garáž. Výměra: cca 1.200 m2. Prodejní cena: 4 mil. Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

MĚSTO JIŘÍKOV
zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov v souladu se zákonem 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) vyhlašuje 

VEŘEJNOU VÝZVU
k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy 

na  1 pracovní místo úředníka 

Název územního samosprávného celku: Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.

Druh práce: 
referent odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Jiříkov.

Charakteristika vykonávané práce: příprava nebo realizace jednotlivých investic 
menšího rozsahu nebo částí velkých investic města včetně provádění stavebně - tech-
nického dozoru.

Místo výkonu práce: Město Jiříkov.

Předpokládaný nástup: 1. 5. 2009 nebo dle dohody.

Předpoklady dle § 4 zákona: 
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím 
státním občanem a má v ČR  trvalý pobyt • dosažení věku 18 let • způsobilost k právním 
úkonům • bezúhonnost • ovládání jednacího jazyka.

Požadavky územního samosprávného celku: 
minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební zaměření - podmínkou) 
•  praxe ve stavebnictví (zajištění provádění staveb) minimálně 7 roků – podmínkou 
•  praxe ve veřejné nebo státní správě – výhodou • znalost práce na PC (Word, Excel, In-
ternet) • řidičské oprávnění skupiny B, schopnost aktivního užívání osobního vozidla.

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat: 
jméno, příjmení, titul zájemce • datum a místo narození zájemce • státní příslušnost 
zájemce • místo trvalého pobytu zájemce • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana • datum a podpis zájemce.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k písemné přihlášce: 
životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, 
včetně referencí o prováděných stavbách • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením) • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání. 

Platová třída odpovídající druhu práce: platová třída 9. 

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 
do 13. března 2009 do 10.00 hod. (touto lhůtou je stanoven datum  a hodina,  kdy musí být 
písemná přihláška doručena na níže uvedenou adresu, nikoliv odeslána zájemcem).

Místo a způsob podání písemné přihlášky: písemné přihlášky včetně požadovaných 
dokladů zasílejte v zalepené obálce s označením „Veřejná výzva - k rukám tajemníka 
Městského úřadu Jiříkov - neotvírat“ nebo osobně předejte do stanovené lhůty na adresu: 
Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv veřejnou výzvu zrušit bez uvedení důvodu.
Ing. Jozef Hompora, tajemník Městského úřadu Jiříkov

VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Když do práce nastoupila pára - 8. část 

Pára se používala při 
výrobě látek již v 18. století. 
Tehdy velké služby odvádě-
la hlavně v úpravárenských 
procesech. Například bělid- 
la, poté co upustila od tzv. 
„trávníkové“ metody, užívala 
k bělení látek roztoku chlora-
nu vápenatého (Gefix) a páry 
užívala k ohřevu bělicích 
lázní. Zajímavým zařízením 
byla také parní aparatura 
sestavená z 12 dřevěných 
sudů, která sloužila od roku 
1804 ve firmě bratří Hanis-
chů. Používala se k sušení 
vlněných látek. 

V následujícím období 
dochází k vážným hospodář-
ským zvratům na evropském 
kontinentu. Roku 1806 vydal 
francouzský císař Napoleon 
patent, kterým v podstatě 
zamezil dovozu levnějšího an-
glického zboží na kontinent. 
Tím otevřel varnsdorfským 
podnikatelům trhy v celém 
Rakousku a napomohl tak 
rozvoji stávajících a vzniku 
mnoha nových firem. Vývoj 
však krátce na to ukončil ra-
kouský státní bankrot roku 
1811. A dílo zkázy pak bylo 
dovršeno pádem Napoleona 
a novým, ještě masivnějším 
dovozem zboží z Anglie. 
Prudce tak klesly ceny bavlny 
a výrobků z ní. Navíc sou-
sední Sasko vlastní celní 
a úvěrovou politikou silně 
podpořilo svou textilní výrobu 
a na trh se valilo zboží i z její 
produkce. Špatná vývozní 
politika Rakouska a dostup-
nost levného saského zboží 
přinutily varnsdorfské pod-
nikatele uchýlit se ve snaze o 
zachování si příjmů a životní 
úrovně k nákupu saské pří-
ze, ale i hotového zboží. Tím 
docházelo ke krachům mno-
ha místních textilních firem 
a růstu nezaměstnanosti. Je 
jisté, že si pak místní přadláci 
a tkalci stěží zajistili alespoň 
minimální prostředky pro 
svou obživu. Výrazem jejich 
chudoby bylo i samotné 
jejich pojmenování - bosáci 
(Barfüssler). Zoufalství 
a bída dohnala bosáky i k ně-
kolika otevřeným vzpourám 
proti samotným továrníkům. 
Jejich hlavním cílem bylo 
zamezit všemi prostředky 
pašování a dovozu levného 
zboží a materiálu ze Saska. 
Dosáhli i toho, že c.k. úřady 
vyslaly do varnsdorfských 
továren úředníky za účelem 
zkontrolovat tovární objekty 
a najít pašovanou přízi. Ta 
pak byla zabavena a někteří 
továrníci byli uvězněni. Do 
Varnsdorfu bylo dokonce 
povoláno vojsko k podpo-
ře a ochraně kontrolorů 
a hranice střežily kordony 
bosáků. Přestože se uká-
zalo, že bosáci byli v právu 
a ničeho protizákonného se 
nedopustili, nesl Varnsdorf 

na mnoho příštích let zna-
mení problémové oblasti.

Těmito událostmi byl po-
stižen i chod a výroba míst-
ních firem. Ovšem ne všech 
stejnou měrou. I v těchto 
nepříznivých podmínkách 
dokázali někteří továrníci 
pokračovat v modernizaci 
a rozvoji svých podniků.

Již roku 1819 například 
Anton Runge pořizuje první 
válcový potiskovací stroj na 
výrobu kartounu. Byl nejen 
první ve Varnsdorfu, ale i 
v Českých zemích! O prv-
ním varnsdorfském parním 
stroji z roku 1835 jsem se 
již zmínil. Jen dodám, že 
jej zakoupila firma Fröhlich 
a poháněla jím některá 
zařízení v úpravně látek. 
Jiný parní stroj (8 HP) in-
staloval August Jungmichel 
ve své nové továrně, aby jím 
poháněl perrotinu (potisko-
vací stroj). O pár let později 
(okolo r. 1850) pořizuje další, 
výkonnější parní stroj o síle 
15 HP do nové výrobní bu-
dovy. Tím poháněl deskové 
a válcové potiskovací stroje. 
Vyrobené látky sušil v par-
ních mandlech. Stále více 
se užívalo páry k ohřevu 
barvířských lázní, mand-
lovacích strojů (kalandrů) 
a v apretačních procesech. 

Ještě mnoho let bylo ve 
Varnsdorfu možno slyšet 
současně klapot vodních 
kol a syčení parních strojů. 
Jedno bylo však jisté. Pára 
si razila cestu do továren. 
A  je to pochopitelné. Její síla 
byla proti síle vodního kola 
několikanásobná, a co bylo 
důležitější, nebyla až tolik 
odvislá od množství vody 
v Mandavě. Je pravdou, 
že parní kotle potřebovaly 
také značné množství vody, 
ne však tekoucí. Jako zdroje 
vody bohatě postačovaly 
vodní nádrže, které postup-
ně vznikaly u všech továren 
bez výjimky. 

Závěrem lze říci, že v polo-
vině 19. století neexistovala 
ve Varnsdorfu větší textilka, 
která by nepoužívala ve 
svých provozech technolo-
gickou páru a pro pohon 

svého zařízení parní stroje. 
Ne nadarmo se proto také 
19. století říkalo století páry.

  -mk-
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pání, stříhání, trimování, 
drápky, čištění uší. Možnost 
úpravy také u vás doma. 
H. Matoušková, Jiříkovská 
99, Rumburk. Telefon 412 
333 365, 604 854 748.

Květinářství  stem-
prOK ve Varnsdorfu při-
jme květinářky. Nabízíme 
moderní provozovnu, samo-
statnou a kreativní práci. 
Nabízíme výborné finanční 
ohodnocení. V případě zá-
jmu kontaktujte pí Uhlíro-
vou: 725 511 023, e-mail: 
uhlirova@stemprok.cz.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Prodám garáž u zimního stadionu, cena 65.000 Kč. 
Tel. 724 730 174.

Kadeřnictví U Kapus-
tičky stále otevřené s při-
jatelnými cenami. Nově pro-
dlužování přírodními vlasy 
a barevnými pramínky. Tel. 
728 510 962.

Koupím starožitnosti - 
kvalitní i chalupářské – též 
mince, pohledy, známky, 
celé sbírky. Rychlé a slušné 
jednání, tel. 606 388 495, 
607 662 178.

Pronajmu zařízenou 
restauraci u hraničního 
přechodu ve Varnsdorfu, 
20 míst + letní terasa. Pro-
voz možný ihned. Telefon 
777 824 275.

Prodám ihned garsoniéru a byt o vel. 1+1 ve VDF, cena 
dohodou. Kontakt: 731 190 461.
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Prodej RD 6+2 s garáží 
a zahradou ve Varnsdor-
fu na klidném místě. ÚT 
plynový kotel, vodovod, 
septik, kanalizace. Dobrý 
stav, běžná údržba. Cena 
1,89 mil. Kč. SKZ Nord, 
s.r.o., Varnsdorf. Tel. 604 
267 602, skznord@skz.cz.

Koupím nebo pronajmu 
byt 3+1 nebo 4+1. Nabídně-
te cenu, tel. 737 441 905.

Prodej dr. byt 3+1+L 
v centru města Varnsdorf, 
5. NP, plastová okna, nová 
koupelna (dlažba, obklady). 
Nutno vidět. SKZ Nord, 
s. r. o., Varnsdorf. Tel. 604 
267 602, skznord@skz.cz.

Pedikúra, masáže, 
aromamasáže za příznivé 
ceny. Dagmar Richterová, 
Velveta, a. s. Varnsdorf, tel. 
412 352 352; 777 650 678.
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Informace občanům, kteří doposud 
vlastní akcie Velvety

Hlavní akcionář Velvety, a.s. společnost CE Holding, a.s. Plzeň 
provedl vytěsnění minoritních akcionářů.
Za jednu akcii Velvety je poskytováno protiplnění 384 Kč.
Dosavadní drobní akcionáři Velvety – dikové předají své akcie 
k výplatě tímto pověřené společnosti, kterou je Merx, a.s., 
IČ 60196297, Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 67 600, 
telefon 568 423 014.
Termín pro předložení akcií je do 17. února 2009, pak bude ještě 
krátký náhradní termín.
Jedná se o poslední šanci vyměnit akcie Velvety za peníze!

ØÁDKOVÁ INZERCE

Prestižní firma HYLA ČR hledá obchodního zástupce. 
Zajímavé finanční ohodnocení. Volná pracovní doba. Pro 
více informací pište na: jancamb@seznam.cz nebo volejte 
776 266 864.

Prodám oplocenou stavební parcelu o výměře 

1.319 m2. Tel: 728 683 276. 

Salon pro úpravu srsti psů Empada, Národní 1749, 
Varnsdorf (nad Komerční bankou). Objednávky na telefon 
737 104 222. Po dohodě možné stříhání i u vás doma.

Úprava hmotnosti - individuální přístup, trvalé 
výsledky. Volejte centrum regenerace, 777 249 411, po-
můžeme vám.

Centrum regenerace hledá spolupracovníky se 
zájmem o obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ. Rekva-
lifikace zajištěna. Volejte 775 375 065.

Koupím byt 3+1 ve Varnsdorfu. Platba hotově. Tel. 
728 062 414.
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Dne 24. února uplyne 5 let od úmrtí man-
žela, otce a dědečka Vladimíra Branse. 

Prosíme o tichou vzpomínku na něho. 
Rodina. 

VZPOMÍNKA

§

§

§

Dne 15. února uplyne 5 let od úmrtí mého 
manžela Václava Fuksy. 

Vzpomínají děti Soňa, Dana, Jana, 
vnoučata, pravnoučátka a sourozenci Líba, 
Hanka, Jirka, Láďa a Jarda.

Dne 13. února uplynulo 20 dlouhých let, 
co nás navždy opustil. Zbyly jen vzpomínky 
na vše hezké. Vzpomeňte prosím i vy, kdo 
si Bohouše Smrčku pamatujete. Není nás 
už mnoho. 

Manželka Květa, synové Pavel a Bohouš 
s rodinami.

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, po-
kojný spánek Ti přát, utichly kroky i Tvůj 
hlas, Tvůj obraz však zůstává v nás.

Dne 20. února uplyne 20 let, kdy nás 
navždy opustila naše maminka, babička 
a prababička Marie Dubovecká. Kdo jste ji 
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají dcery Helena, Marie 
a syn Michal s rodinami.

 

14. - 15. 2. 2009 
MUDr. Tomáš Charvát, 
U Přívozu 18/4, Děčín III 
- Staré Město, tel. 412 
511 619.

21. - 22. 2. 2009 
MUDr. Jiřina Miličová, 
Anenská 385/2, Děčín I, 
tel. 412 510 154.

ZUBNÍ  
POHOTOVOST

Díky aktivitě a finanční 
podpoře firmy TOS VARNS- 
DORF a především pana 
Ing. Jana Rýdla může naše 
škola i nadále rozvíjet výuku 
cizím jazykům. Tentokráte 
se jedná o výuku anglického 
jazyka rodilým mluvčím. 
Z naší školy se konverzační 
výuka výlučně v angličtině 
dotýká žáků 1. a 2. stupně 
a bude probíhat v odpoled-
ních hodinách. 

Václav Zemler,
ředitel ZŠ náměstí

SENÁTORSKÉ 
DNY VE 

VARNSDORFU
U Nádraží 1562/8

(růžová vila)

16. února 2009
15 - 17 hodin

autor kresby J. Poláček

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 22. ledna oslavila 
krásných 95 let paní Ma-
rie Henková, která se 
narodila na Studánce a 
patří mezi její nejvěrnější 
obyvatele. Po mnoho let 
pracovala jako prodavačka 
v místním „TUZEXU“, kam 
se za ní sjížděla spousta 
zákazníků. Nesměla chybět 
nikde, kde se něco dělo, kde 
bylo veselo a kde bylo třeba 
přiložit ruku k dílu. Pokud to 
zdraví dovolovalo, starala se 
o starší a nemohoucí sou-
sedy. Po celá léta udržuje 
místní hřbitov a stará se 
o kostel sv. Františka na 
Studánce. Byla to právě 
ona, kdo dal podnět k za-
ložení sdružení na podporu 
jeho opravy. Sama písemně 
oslovila přes 50 místních 
rodáků žijících v Německu, 
aby podpořili opravu. I přes 
svůj vysoký věk se snaží být 
stále užitečná.

Připojuji se jménem sdru-
žení a spoluobčanů k dlouhé 
řadě gratulantů a přeji paní 
Marii Henkové, aby  ve zdra-
ví a v pohodě oslavila i své 
100. narozeniny. 

Ing.Olga Říhová

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou chci podě-

kovat všem pracovníkům 
rumburské nemocnice, kteří 
se podíleli na péči o mou 
dceru Eričku Nedvědovou, 
a to počínaje přivolanou 
zdravotní službou dne 
27. 1. 2009 v 6.35 hod., dále 
veškerému personálu této 
nemocnice na dětském oddě-
lení - zvláště MUDr. Viktorii 
Talanov a všem sestřičkám 
tohoto oddělení. Děkujeme 
za profesionální a také velmi 
srdečnou péči. 

S pozdravem Kateřina 
Žatečková a dcera Erička.

Chtěla bych touto cestou, 
poděkovat panu Aleši Sta-
rému, řidiči sanitky Zdra-
votní dopravní služby při 
nemocnici Varnsdorf. Jeho 
přístup k mé těžce nemocné 
mamince Marii Havranové 
při jejím převozu v lednu 
letošního roku do nemoc-
nice v Podhájí byl citlivý 
a příkladný. Ještě jednou mu 
srdečně děkuji.

Marie Kolářová

NAROZENÍ
Lenka Holbusová
Rudolf Chvojan
(Amálie)

Lenka Sykáčková
Robert Matiko
(Veronika)

Lenka Sulová
Petr Sulo
(Karolína)

Markéta Augustínová
Roberto Procopio
(Gabriel)

Martina Michková
Michal Činka
(Michaela)

Martina Ryšavá
Pavel Volf
(Kristýna)

Drahomíra Jindrová
Karel Jindra
(Eliška)

Božena Savková
Ján Savka
(Matěj)

Monika Siváková
Martin Sivák
(Martin)

Hana Hanzlíková
Josef Hanzlík
(Filip)

VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

ÚSPĚCH DOROSTU
Po prohře v Teplicích hostili muži TJ Slovan 

vedoucí tým  Sluneta Ústí n. L. a prohráli 75:91 (34:46). Proti 
ní se dá obstát pouze se zdařilou střelbou a pokud tým je 
kompletní. Chyběl však Buben a po necelé minutě odstoupil 
pro zranění kotníku Činka. Slovan první čtvrtinu vyhrál, 
když se dařilo podkošovým hráčům a nevytvářel chyby 
v rozehrávce. Ve druhé a třetí čtvrtině se však soupeř již 
prosadil, zvyšoval náskok a na konci nastoupivší mladí hráči 
skóre jen mírně korigovali. Body Voráček 25, Novotný 19, M. 
Doležal 10, Vakulenko 9, Relich 6, Golla 4 a Boháč 2.

Dorostenci zahájili nadstavbovou část soutěže v pro-
středí velkého favorita nejen utkání, ale i celé soutěže VSK 
TU Slavia Liberec. Oba předchozí zápasy soupeř jasně vy-
hrál, ale i největší favorit může klopýtnout, a to se výhrou 
57:77 (17:13, 11:21, 16:21, 13:22) tentokráte stalo. Napo-
mohla tomu nevídaná bojovnost po celý čas duelu, týmové 
a konečně i inteligentní pojetí hry a v neposlední řadě 
individuální výkony opor mužstva. Domácím nevycházelo 
vůbec nic. K výbornému výkonu se na nezvyklém pos-
tu podkošového hráče rozehrál Janoušek, přes zranění 
s přehledem dirigoval hru Horáček a přes počáteční zou-
falou střelbu a zbytečné ztráty byl nejlepším střelcem 
a tahounem Smrčka. Tyto tři doplnili tradiční střelec Šimák 
a také Kopecký na doskocích a získaných faulech. Pochva-
lu ale zaslouží celý tým za plnění obranných úkolů. Body 
Smrčka 21 (3x3), Janoušek 19, J. Šimák 13 (2x3), Horáček 
11 (1x3), Kopecký 9, Lehroch 2 a Pajma 2.

I starší minižáci uspěli proti týmu z Liberce, když 
v domácím prostředí porazili dvakrát BK Kondoři. Nejprve 
72:47 (30:25), body Sovák 16, Hovorka a Zamrzla po 10, Bílý, 
Koudelka a Houngbendji po 6, Deutsch, Holubář a Daněk 
po 4, Kříž, Strnad a Stredák po 2 a ve druhém střetnutí 
72:36 (22:26), body Bílý 22, Sovák 18, Strnad 10, Koudelka 
8, Holubář, Deutsch a Kubelka po 4, Houngbendji 2. Starší 
minižáci hráli proti tomuto soupeři v sezoně již několikrát, 
a vždy to nebylo snadné. V prvním zápase sice prohráli dru-
hou čtvrtinu, ale naštěstí ta třetí  podstatným zlepšením 
výkonu rozhodla o výsledku. Kondoři nebyli ani v dalším 
zápase odevzdaní. Dařilo se jenom první pětce, druhé ne, 
a tak ve 3. části hry prohrávali domácí o sedm bodů (28:35). 
Naštěstí se vzpamatovali a otočili stav na 38:36. Poslední 
čtvrtina byla již exhibicí, kterou vyhráli 34:0. Cenné, ale zá-
roveň poučné vítězství, které toto družstvo posílá definitivně 
do finálových turnajů.                                                  

                                             Ing. Strolený, Ing. Novotný

Varnsdorfský bowling 
se prosazuje

Krásných úspěchů dosáhla S. Mišková. V Chomutově 
na Mistrovství amatérské bowlingové ligy (ABL) regionu 
Severní Čechy dokázala zvítězit a tím se kvalifikovala na 
MČR v Pardubicích. I tam se probojovala až do finálových 
vyřazovacích bojů, kde se první kolo play-off hrálo na sou-
čet 3 her. Zde byla vyřazena pozdější celkovou vítězkou 
o pouhých 16 bodů a se svým velice solidním naházeným 
průměrem 195 bodů. Nutno dodat, že dvě ze tří kol vyhrála 
S. Mišková, ale ve třetím její soupeřka smazala bodovou 
ztrátu 26 bodů a přidala další ve svůj prospěch. Proto bylo 
konečné deváté místo mezi 24 účastnicemi MČR malin-
kým zklamáním, jak sama podotkla varnsdorfská hráčka. 
Byla rovněž zahájena Českolipská amatérská bowlingová 
liga (ČLABL) - 1. liga. Varnsdorfskému týmu, ve kterém 
došlo k řadě změn, se úvod vydařil a dosáhl dvou výher. 
V sestavě Mišková, Bortel, Pácha, Trojan porazil Mineli 
1360:1240 a dále KluKaBo 1342:1225 (sestava Mišková, 
Bortel, Kos, Pácha). Do týmu ještě patří M. Neumannová, 
R. Zich a M. Král.                                                       

Na přelomu roku se ve Varnsdorfu konal turnaj jednot-
livců. Obhájcem prvenství byl J. Bortel, který i tentokráte 
zvítězil (průměr 176,8 bodu), druhý skončil M. Král (171) 
a třetí J. Kos (167,4). V sobotu 21. února se od 10.30 hod. 
koná v Bowling baru také turnaj dvojic.                       R.P.

PODĚKOVÁNÍ
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Utkání přineslo plno dramatických momentů a soubojů. 
Jeden z nich je na snímku s početní převahou hráčů USK 
Praha, kteří ale nakonec odešli poraženi. 

Soutěžní výsledky snad budou lepší
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 Áčko SK Slo-
van mělo po krát-
kém soustředění 

na Jizerce hrát venku proti 
Spartě B, ale chřipková 
epidemie u soupeře zápas 
zhatila. V Teplicích ho če-
kal domácí B-tým. Slovan 
nevyužil šance v druhé půli, 
naopak po chybách inkaso-
val a odvezl si prohru 2:0 
(0:0). Další utkání následo-
valo v Jablonci s jeho ligo-
vým týmem. Podle trenéra 
Zbyňka Busty byl první 
poločas kvalitní a Slovan 
dokonce vedl brankou Ba-
láže. Do druhého domácí 
notně prostřídali a v krát-
kém časovém sledu vstřelili 
tři góly. Výsledkem byla 
zbytečně vysoká porážka 
5:1 (1:1). SK Slovan se dále 
utkal s divizním Novým 
Borem, za nějž nastou-
pilo několik hráčů, kteří 
v nedávné minulosti nosili 
varnsdorfský dres (Budský, 
L. Zelinger, M. Novák, 
Kubeš, Kysela). Po změně 
stran, kdy přišlo na hřiště 
pět čerstvých hráčů, se brzy 
rozhodlo o výsledku 5:0 
(0:0). Branky: 49. Procházka 
(z Teplic), 54. Formáček, 62. 
Procházka, 71. Jiroušek. 76. 
Jordák. Krom Procházky se 
na hřišti objevili další noví 
hráči jako Kříž z Ústí nad 
Labem a Ježdík z Bohemi-
ans. Chyběli Vavroušek 
a Baláž. Náročnou pro-
věrkou byl zápas venku 
s druholigovým Hradcem 
Králové, kde Slovan prohrál 

Basketbalová lahůdka v podobě pohárového duelu týmů 
naší nejvyšší soutěže Mattoni NBL, libereckých Kondorů 
s USK Praha odehraná ve Varnsdorfu, byla po loňských osla-
vách jubilea zdejšího basketbalu dalším velkým sportovním 
tahákem v našem městě. Plná hala viděla dramatické střet-
nutí, ve kterém se v jeho průběhu čtyřikrát měnil vedoucí 
tým a v normální hrací době duel skončil 80:80 (17:21, 16:9, 
26:25, 21:25). Nakonec rozhodovalo prodloužení, ve kterém 
byli lepším týmem „domácí“ Kondoři a výsledek 95:88 pro 
ně znamenal postup do čtvrtfinále soutěže.            

ZdS, foto M. Šafus 

O významný úspěch varns-  
dorfské cyklistiky se posta-
ral teprve dvacetiletý varns- 
dorfský rodák Jan Strož. 
Pro nadcházející sezonu byl 
totiž „draftován“ do profesi-
onálního cyklistického týmu 
Rubena Specialized cycling 
team, jehož barvy hájí také 
olympionik z Pekingu Jaro-
slav Kulhavý.

Jak se Ti povedlo dostat 
se do takového týmu? 

Hlavním důvodem byla 
asi uplynulá sezona, kdy se 
mi podařilo zajet slušné vý-
sledky i mezi elitou. Velkou 
zásluhu na tom má také můj 
trenér na Sportovním gym-
náziu v Jablonci nad Nisou 
Miloslav Hollósi.

Kdo bude v týmu ještě 
působit a jaký program 
budeš mít konkrétně ty? 

Lídrem bude samozřejmě 
Jarda Kulhavý, dále pak 
vítěz Českého poháru v ma-
ratonu 2008 Ondra Zelený, 
přední česká bikerka Iva 
Pechoutová, dva paralym-
pionici Tomáš Kvasnička 
a Radim Pavlík a na míst-

Plná sportovní hala viděla 
skvělý basket

4:1 Trenér kriticky hodnotil, 
že si hráči tentokrát nevy-
tvořili prakticky žádnou 
gólovou šanci, zato Hradec 
byl rychlejší a vytvořil si 
i další gólové příležitosti. 
Bez lehce zraněných či ne-
mocných Grubhoffera, Jor-
dáka, Procházky a Stehlíka, 
ale s novým hráčem Chodem 
(26 let/180 cm/74 kg), zálož-
níkem či útočníkem Chebu 
nastoupilo áčko doma proti 
České Lípě, která vede po 
podzimu jednu z divizí. 
Hosté se představili opět 
v dobrém světle a i s bývalý-
mi hráči Slovanu jako jsou 
Obajdin, Holeček, Vrabec, 
Šafář nebo Silný vyhráli 
1:3. Branky 30. Chod – 25. 
a 34. Půlpán, 56. Banda.

Starší dorost prohrál 
venku se Slovanem Liberec 
1:3 a jediný úspěch zazna-
menal Novák. Doma prohrál 
s Kunraticemi u Prahy 0:3 
a v modelovém zápase 
přehrál mladší dorost 5:0 
brankami Bajana 2, Chlana, 
T. Nováka a Maudera. Doma 
remizoval s Jabloncem 2:2 
(0:2), góly dali Havel, Novák 
a Hadar chytil v poslední mi-
nutě PK. Mladší dorost v Li-
berci také neuspěl porážkou 
1:2. Branku vstřelil Šťastný. 
Dále porazil své vrstevníky 
z Kunratic 5:0 po gólech, 
které dali Šťastný 2, Hlávka, 
Král a Svačina. S Jabloncem 
vyhrál mladší dorost 2:1 (0:1) 
trefami Šišky a Šťastného. 

Starší žáci podlehli 
Novému Boru 0:3. Ten je 

v čele KP a těžil hlavně 
z urostlých hráčů. Domácí 
nehráli špatně, ale chyběl 
jim střelec Materna. Mladší 
žáci porazili stejně staré 
soupeře Nového Boru 3:1 
a trefili se L. Chlan 2x a De-
nis. Výběr obou týmů pak po-
razil Šluknov 4:3 (2:0). Hosté 
stačili vyrovnat, ale domácí 
vždy dali gól navrch. 

Starší přípravka skon-
čila v Seifhennersdorfu na 
halové turnaji mezi šesti 
týmy 3. (3x výhry, 2 pro-
hry). Nejlepším střelcem 
se stal Kolár s 5 góly. Tým 
zde vedli Z. Kramer a P. 
Lisý. Turnaj v České Lípě 
hrály obě starší přípravky. 
Přítomní trenéři se shodli, 
že nejkvalitnějším zápasem 
byl duel áčka Varnsdorfu 
s Děčínem, kdy soupeř vedl 
3:0 a zápas skončil 3:3. Nej-
lepším hráčem turnaje byl 
varnsdorfský Kryštof Kolár. 
Branky za áčko Kramer 6, 
Kryštof 4, Eliáš 3, Novák 3, 
Dvořák 2, Kolár 2 a Benda 1. 
Za béčko Syrovátka 2 a Kop-
řiva. Turnaj vyhráli domácí 
(13 bodů) před Děčínem (11) 
a Slovanem A (10). Slovan B 
bez bodu skončil 6. Mladší 
přípravka hrála dvakrát 
turnaj také v České Lípě 
a vždy skončila druhá. Nej-
dříve za Neštěmicemi a poté 
při rovnosti bodů za Českou 
Lípou (vzájemný duel 1:1). 
Góly na obou akcích dali 
Rybář 10, Vejrostek 7, Lin-
hart 5, Král 4, Kolínský 2 
a Štefan 1 branka.       ZdS

Jan Strož se stal bikerem profesionálem

ních závodech již poměrně 
známý Jiří Chyba. Co se 
programu týká, 18. února 
letíme na první týmové 
soustředění na Kypr, kde 
nás čekají už i první závody 
(Sunshine Cup). Tři dny 
po návratu hned následuje 
další soustředění v italském 
Toskánsku. Můj závodní 
program bude tvořit pře-
devším Český pohár XC a 
maratony typu Kolo pro 
život. Vrcholem pak budou 

obě Mistrovství ČR. Cílem 
je dostat se do reprezentace 
v kategorii do 23 let.

Prozraď svou sportovní 
minulost a cestu, kterou 
jsi se dostal ke kolu? 

Jako dítě jsem vyzkou-
šel poměrně hodně sportů. 
K cyklistice mě ale již na 
základní škole přivedl můj 
bývalý třídní učitel Václav 
Zemler, který mi dal zákla-
dy tohoto náročného sportu. 
Samozřejmě bez finanční 
podpory se cyklistika dělat 
nedá a mám velké štěstí, že 
moje rodina cyklistice fandí 
a plně mě podporuje. 

Uveď závěrem své do-
savadní nejlepší výsledky 
a především čeho bys chtěl 
ve sportu dosáhnout? 

Loni se mi například poda-
řilo vyhrát Sudety (krátkou 
trať), také 9. místo na Nova 
Cupu je velký úspěch. V ju-
niorské kategorii jsem prošel 
reprezentací ČR. A právě re-
prezentační dres bych ještě 
někdy rád oblékl.                           

hany

Šachové střípky
Varnsdorfské družstvo šachistů po čtyřech neprohraných 

zápasech narazilo, když prohrálo venku s béčkem Libštátu 
těsně 4,5:3,5. Své partie dovedli k výhře J. Blažej a V. Hal-
ba, po půl bodu za remízy přidali K. Wokurka, M. Zapletal 
a M. Škoda. Až v 7. kole soutěže našli přemožitele P. Kavalski 
a K. Sládek a to zřejmě rozhodlo o výsledku. Nejvíce bodů na 
konto družstva v sedmi zápasech zatím připsali P. Kavalski 
(5,5, téměř 79% úspěšnost), dále V. Halba (4,5) a K. Sládek 
s K. Wokurkou (po 4).                        

V Hejnicích se uskutečnil turnaj v rapid šachu na 9 
kol tempem 2x15 minut na partii. Mezi 30 hráči si dobře 
vedl V. Vladyka, který se 6,5 body obsadil 3. místo. V boji 
o prvenství prohrál s černými figurami velmi dobře rozehra-
nou partii nepřesnostmi ve zvolené kombinaci s budoucím ví-
tězem Adamem Bradáčem, velkou nadějí libereckého šachu.                                                                               

ZdS

Tři stříbra atleta Slovanu
Na společném krajském halovém přeboru staršího žac-

tva, dorostu a juniorů v Jablonci n. N. se zaskvěl nadějný 
varnsdorfský atlet z kategorie starších žáků, sprintér Jindra 
Škorňa. Ve třech disciplínách šahal po nejvyšším umístění 
a dále bojoval o limity na MČR. V běhu na 60 m mu časem 
7,81 s uniklo zlato o pouhou setinu. Šest setin sekundy mu 
pak dále chybělo v běhu na 60 m překážek po čase 9,24 s 
k limitu na republikové mistrovství. Ve skoku dalekém i 
přes problémy s rozběhem stačilo Jindrovi na stříbro 5,48 
metru. Dalším varnsdorfským závodníkům se již tak neda-
řilo. Dorostenka E. Křížová doběhla na 400 m čtvrtá časem 
67,00 s a ve výšce zdolala 140 cm, což stačilo také jen na 
čtvrtou příčku. Starší žákyně P. Dubská zaběhla v rozběhu 
na 60 m čas 9,01 s a 300 m zvládla za 50,19 s. Obě děvčata si 
jistě plánovala lepší výsledky.                                             L.K.


