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pokračování na str. 3

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2007 SCHVÁLEN

O úplňkové sobotě, 17. únorový den, se konala jedna 
z tradičních městských akcí - Masopust. Sraz účastníků 
masopustního průvodu byl v 9 hodin na nádvoří Základní 
umělecké školy, kde všechny uvítal sám „samozvaný král 
masopustu“. Odtud vyrazil průvod maškar na pravidelnou 
obchůzku městem v čele se slibovaným překvapením - trak-
tůrkem svoboďáčkem typu Svoboda DK 12 z roku 1937 ve-
zoucím starostenský sud i samotného starostu. Transparent 
umístěný na tomto starobylém povozu vystihoval masopustní 
atmosféru: „Masopust a sud je náš“. V hojném počtu se sešly 
rozmanité masky. Zástupce zde měli jak faráři, bezdomovci, 
čarodějnice, tak i lehké děvy. Cestou na náměstí, kde na 
všechny čekal stánkový jarmark s prodejem masopustních 
dobrot, se tančilo, pělo a veselilo. S úsměvem na tvářích 
všech zúčastněných byl tedy starostenský sud dopraven na 
určené místo a starostou byl k potěšení přítomných naražen. 
A čepovalo se a čepovalo a pilo a pilo. A veselilo se a veseli-
lo.                                                                                   rm

                                                                    

MÍSTO TOPOLŮ JEHLIČNANY

POVEDENÝ MASOPUST

Mimořádná valná hro-
mada společnosti Velveta 
a.s. schválila založení 100 % 
dceřiné společnosti.

Představenstvo navrhlo 
na mimořádné valné hro-
madě založení 100 % dce-
řiné společnosti Teplárna 
Varnsdorf a.s. Charakter 
činnosti teplárny je totiž  
zcela odlišný od textilní vý-
roby a vyžaduje samostatný 
podnikatelský záměr, který 
umožní odpovídajícím způ-
sobem energetická zařízení 
modernizovat a rozvíjet 
podnikatelskou činnost.

Hospodářské středisko 
teplárna zajišťuje činnosti 
spojené s dodávkou energií 
do průmyslového areálu i 
mimo areál. Teplárna je do-
davatelem tepla do centrální-
ho systému zásobování měs-
ta a tento systém v majetku 
Města Varnsdorf smluvně 
provozuje. Dále zajišťuje 
výrobu průmyslové vody a 
čištění odpadních vod, sprá-
vu pozemků a nemovitostí a 
některé další služby.

Oddělení od vlastní tex-
tilní výroby umožní zvýšit 
transparentnost nákladů 
a tím zintenzivnit racio-
nalizaci spotřeb energií. 
Z těchto důvodů doporučilo 
představenstvo mimořádné 
valné hromadě přijmout 
navržené usnesení. 

Založená společnost bude 
pokračovat v zajišťování veš-
kerých výše uvedených čin-
ností.                               -r-

Již v minulosti došlo k několika úpravám a prořezům 16ti 
topolů lemujících jihovýchodní stranu hlavního hřiště s at-
letickým oválem ve sportovním areálu Kotlina. Jejich stav 
množstvím suchých větví v korunách však ohrožoval nejen 
bezpečný provoz na komunikaci, ale i sportovce a návštěvníky 
jak na parkovišti, tak při vstupu i v areálu samotném. 

V roce 2006 byl při zemních výkopových pracích, při in-
stalaci štěrkového podloží a drenážního systému hlavního 
hřiště, zjištěn rozsáhlý a zároveň velmi mělký kořenový 
systém, zasahující až do podkladních vrstev nově budované-
ho atletického oválu s umělým povrchem, který spolu s ním 
zároveň narušoval i vnitřní ochoz s chodníkem pro diváky a 
venku znehodnocoval přístupovou cestu do vlastního areálu. 
Těžko řešitelným problémem bylo i velké množství vegetač-
ního spadu, který na podzim a zejména v období květu, zne-
čišťoval nově instalovaný umělý povrch atletického oválu a 
tím podstatně znehodnocoval jeho kvalitu a vodopropustnost. 
Z tohoto důvodu byla zpracována studie nového ozelenění ve 
zmíněném prostoru, na základě kterého bylo Odborem život-
ního prostředí MěÚ Varnsdorf povoleno pokácení stávajících 
topolů a uložena náhradní výsadba 29  jehličnanů v minimální 
výšce 175 cm, svou povahou vhodných pro danou lokalitu.

Kácení bylo provedeno v období vegetačního klidu v prvních 
měsících roku 2007. V současné době po odstranění pařezů pro-
běhne instalace nového oplocení, úprava parkoviště a přilehlé 
komunikace a poté již zmiňovaná náhradní výsadba. Věříme, 
že úpravy této části sportovního areálu vhodným způsobem 
doplní celkový dojem z nově vybudovaného nejmodernějšího 
sportovního areálu nejen v našem městě, ale též v širokém 
okolí.                                                                              MiH

Tak to prohlásil královský samozvanec, když hned na 
začátku vypadl z role monarchy a řehnil se na celé kolo  po  
setkání s družným a masopustně vyfiknutým odpadovým 
hospodářem.                                                                        Foto rm                    

I sluníčko se smálo, až se za mráčky popadalo...
A smíchem nakazilo celé to barevné mraveniště lidí, lidiček a 
človíčků v maskách, maškarách a nejroztodivnějších převle-
cích.                                                                Foto rm

NAVŽDYCKY MÁM DUŠI PUSTU, 
NEBÝT U NÁS MASOPUSTU!

Na 4. zasedání zastupitel-
stva 1. března byl projednán 
a schválen rozpočet na rok 
2007. Plánované příjmy 
jsou ve výši 282,6 mil. Kč, 
výdaje pak ve výši 327,7 mil. 
Kč. Rozdíl 43,1 mil. Kč bude 
kryt prostředky z minulých 
let a bankovním úvěrem. 
Na celoplošné opravy ko-
munikací je vyčleněno 6,5 
mil. Kč, na chodníky 3 mil. 
Kč a na údržbu a čištění ko-
munikací 7,7 mil. Kč. Prode-
jem pozemků a nemovitostí 
hodlá město letos získat do 
rozpočtu 17,5 mil. Kč.

V majetkové části jedná-
ní bylo prodáno 36 bytových 
jednotek v domě č.p. 2764. 
Jelikož už dříve sjednaná 
cena neodpovídá dnešním 
cenovým relacím, prodaly 
se tyto bytové jednotky s 
předkupním právem Města 

Varnsdorf na dobu 5 let. Za-
stupitelstvo dále rozhodlo, že 
při realizaci akce „27 byto-
vých jednotek a nebytových 
prostor v objektu kasárek“ 
pomocí dotací, zajistí město 
spolufinancování stavby.

Zastupitelé se zabývali 
zprávou o rozboru dluhů 
dlužníků a dlužných čás-
tech na nájemném a služ-
bách v městských bytech 
ze 2. pololetí loňského roku. 
Vyplynulo z ní, že celko-
vé dluhy činí 12. mil Kč, 
z toho zažalovaná částka činí 
6,2 mil. Kč a že 416 dlužníků 
už v bytech města nebydlí. 
Nedobytné pohledávky jsou 
ve výši 114 tis. Kč.

Značnou část jednání 
zabralo projednávání vý-
stavby větrných elektráren 
na Špičáku. Projekt, který 
v minulém roce u zastupi-

telů neuspěl, byl pozměněn 
tak, že tři větrné elektrár-
ny typu ENERCON E 82, 
každá o výkonu 2 MW, byly 
posunuty výše až na samot-
ný horizont kopce. Výška 
stožáru činí 98 metrů. Po 
dlouhé debatě, kdy zazněly 
hlasy pro i proti, bylo roz-
hodování odsunuto na příští 
jednání zastupitelstva.

Zastupitelé vzali na vědo-
mí programové prohlášení 
koaličních stran, které po 
komunálních volbách tvoří 
většinu na radnici. Dále 
zvolili Mgr. Petra Šmída a 
Zbyňka Šimáka do funkce 
členů kontrolního výboru 
ZM.                                 rd

ZALOŽENÍ 
TEPLÁRNY
Varnsdorf a.s.
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FRONTY na sociálním odboru
Setkali jste se v letošním 

roce s davem lidí stojících 
v dlouhých frontách na 
sociálním odboru a nevíte 
proč? 

Od 1. 1. 2007 začal platit 
nový zákon o pomoci v hmot-
né nouzi. Tento zákon zrušil 
řadu zákonů, dle kterých se 
vyplácely dávky sociálně 
potřebným občanům.

Zákon o pomoci v hmotné 
nouzi vychází z principu, že 
každá osoba, která pracuje, 
se musí mít lépe než ta, 
která nepracuje, případně 
se práci vyhýbá!

Měl by motivovat osoby 
s nedostatečnými příjmy 
k vlastní snaze zajistit si 
prostředky na živobytí.

Dávky pomoci v hmotné 
nouzi si občané vyřizují v po-
věřených obecních úřadech, 
tj. ve stejných úřadech, které 
do 31. 12. 2006 poskytovaly 
dávky sociální péče.

Zásadním způsobem se 
mění terminologie, kdy sou-
časné dávky sociální péče, či 
dávky sociální potřebnosti, 
nebo doplatky do životního 
minima (pod těmito pojmy je 
občané znají) se nově nazý-
vají příspěvek na živobytí a 
doplatek na bydlení. Dřívější 
jednorázová dávka je nově 
pojmenována jako mimo-
řádná okamžitá pomoc.

Významným způsobem 
se mění okruhy osob, jejichž 
příjmy se pro účely výše 
uvedených příspěvků musí 
posuzovat společně. Nově 
se musí společně posuzo-
vat příjmy manželů, i když 
spolu např. 5 let nežijí, 
dokud nepředloží pravo-
mocný rozsudek o rozvodu 
manželství. Rovněž se musí 
společně posuzovat rodiče 

UČEBNY V NOVÉM
Za přispění NADACE ČEZ a Města Varnsdorf probíhají 

v ZŠ nám. E. Beneše úpravy dvou učeben. V polovině 
dubna budou mít žáci možnost zasednout v nové učebně 
výpočetní techniky, v rekonstruované laboratoři F-CH-BIO 
pak budou moci vyzkoušet přístroje, které podpoří rozvoj 
přírodovědných předmětů i nové metody výuky. Věříme, že 
nové možnosti přispějí k dalším úspěchům v olympiádách a 
soutěžích našich žáků. 

O dokončení nových učeben bude veřejnost včas informo-
vána.                                                          Václav Zemler

Vážení čtenáři, byli jsme potěšeni množstvím odpovědí, které 
jste nám do redakce zaslali. Mrzí nás však, že se ani jednomu z vás 
nepodařilo správně odpovědět. Když jsme si však uvědomili, že od 
druhé světové války uplynulo již  více jak šedesát let, pak byla otázka 
opravdu pro mnohé naprosto neřešitelná. O co tedy šlo?

Ke konci druhé světové války, kdy spojenecké letecké svazy bombar-
dovaly téměř každé město, budovaly se z velkých, prostorných a hlavně 
bezpečných sklepů protiletadlové kryty.  Aby se zabránilo zasypání 
větracích okének sutinami domů, stavěly se před ně jakési zábrany, 
někdy v podobě malinkých „anglických dvorků“, jindy překlenutím 
větracích otvorů masivní přízdívkou tak, jak se  do dnešních dnů 
zachovalo u varnsdorfské budovy zvané „SLOUPÁK“.

Jen pro úplnost ještě uvádím, že nad těmito větracími okénky byla napsá-
na tři velká písmena - LSR (Luftschutzraum - tedy protiletadlový kryt).

Jelikož vás, všímavé a soutěživé čtenáře, nechceme připravit o pěkné 
ceny, které jsme do soutěže získali, vypíše redakce HS v nejbližší době soutěž  
novou, kde se vaše pohotovost a bystrost bude moci lépe uplatnit.

ŠMIK

S O U T Ě Ž    U K O N Č E N A    S O U T Ě Ž    U K O N Č E N A

STATUT SPORTOVNÍ ŠKOLY NEEXISTUJE
Základní škola nám. E. Beneše nemá statut sportovní ško-

ly ani sportovní třídy (ani o to neusiluje), tak jak se domnívali 
někteří rodiče při zápisu do 1. tříd. Bude však podporovat roz-
voj pohybových dovedností žáků a bude schopna pro podporu 
jednotlivých oddílů a jejich činnosti přizpůsobovat rozvržení 
hodin při zabezpečení výuky podle Školního vzdělávacího 
programu školy.                                           Václav Zemler

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlašuje na základě 

žádosti nestátního zdravotnického zařízení výběrové 
řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě 
zdravotní péče pro obor veřejné lékarenství pro území 
okresu Děčín. Nabídku je nutno podat do 30. 3. 2007 do 
podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Zastupitelstva města Varnsdorf 

a usnesení Zastupitelstva obce Jiřetín pod Jedlovou, 
dále Zastupitelstva města Chřibská, obce Dolní Pod-
luží, bude město Varnsdorf vykonávat namísto výše 
vyjmenovaných obcí přenesenou působnost v oblasti 
přestupkového řízení. Smlouvy se uzavírají na dobu 
určitou do 31. 12. 2010.

a jejich nezaopatřené děti 
a nově i zletilé zaopatřené 
děti,  které ještě nemají své 
životní partnery, pokud spo-
lečně bydlí v domácnosti. Je 
zde uplatňována vzájemná 
vyživovací povinnost mezi 
rodiči a dětmi (tato sahá až 
k vnoučatům) dle zákona o 
rodině, která platí i opač-
ným způsobem, tzn. od dětí 
k jejich rodičům, pokud se 
dostanou do stavu hmotné 
nouze. Vzájemné vyživovací 
povinnosti se nelze zříci, tuto 
může zrušit pouze soud. 

V řadě případů  došlo k ra-
dikálnímu snížení dávek, či 
jejich úplnému odejmutí, ale 
určitá skupina obyvatel si 
touto změnou pomohla. 

Pracovnice odboru se vše-
mi, kteří dosud dávky soci-
ální péče pobírali, vyplňují 
tiskopisy jednotné na celém 
území ČR a tyto údaje pak 
zpracovávají. K vytvoření 
databáze a přehodnocení 

všech dávek musí dojít v tzv. 
přechodném období, které je 
zákonem stanoveno do konce 
dubna t. r.

Pracovnice pracují s veli-
kým nasazením i mimo pra-
covní dobu. Některé úřady 
přistoupily na přechodnou 
dobu k omezení počtu úřed-
ních dnů. Naše pracovnice 
zvládají vyřizování záleži-
tostí občanů v předepsaných 
lhůtách i bez těchto nepopu-
lárních opatření.

Tímto bych chtěla požádat  
občany, kterých se tato pro-
blematika týká, o pochopení 
a lidský přístup. Prosím je, 
aby se k sobě, v časových 
úsecích, kdy čekají na 
vyřízení svých záležitostí, 
chovali lidsky, aby nevhod-
né chování mezi sebou nebo 
k pracovnicím odboru nemu-
seli usměrňovat přivolaní 
strážníci MP.     

Mgr. Jana Křížová
zástupce vedoucího OSVZ

INZERCE

Nářky cestujících vyslyšeny
Nový poskytovatel dopravní služby na Šluknovsku ČSAD 

Semily vyslyšel nářky cestujícíh na nové jízdní řády a někte-
ré spoje a část z nich upravil tak, jak si cestující přáli.

Podle Ing. Tomáše Roubička, generálního ředitele ČSAD 
Semily, a.s. bylo již 4. března obnoveno přímé spojení 
z Rumburka a Varnsdorfu do Ústí nad Labem. Z Rum-
burka odjíždí autobus v pracovních dnech v 6,10 hod. a 
v 9,30 hod., v neděli a ve svátek ve 13,30 hod. Z Varnsdor-
fu bude odjíždět autobus v pracovních dnech ve 12,30 hod., 
v neděli a ve svátek v 16,30 hod. Z Ústí nad Labem bude 
autobus odjíždět v pracovních dnech v 8,35 hod., v 12,35 hod. a 
ve 14,35 hod. do Varnsdorfu, v neděli a ve svátek v 18,20 hod. 
do Varnsdorfu a v 17,30 hod. do Rumburka.

ČSAD Semily, a.s. také prodlužuje termín pro získání 
čipové karty v pořizovací ceně 50 Kč a to až do konce března. 
Je to reakce na zvýšený zájem o tuto službu. Cestující při 
placení jízdného kartou získá pětiprocentní slevu a v přípa-
dě jejího použití na stálé trase v průběhu 15 dnů získává 
10. jízdu zdarma. Žádanku pro vydání čipové karty získá 
u našich řidičů nebo přímo v informační kanceláři vedle au-
tobusového nádraží Varnsdorf. Od 1. 4. 2007 bude pořizovací 
cena čipové karty zvýšena na 130 Kč.

Ke změně také došlo na lince  Dolní Poustevna - Varnsdorf 
- Liberec. Spoj s odjezdem v 6,00 hod. z Dolní Poustevny a 
v 7,30 hod. z Varnsdorfu je veden z Liberce přes Jablonec 
nad Nisou a Železný Brod do Semil. Vratný spoj bude ve-
den ze Semil a Turnova do Liberce, kde bude ve 13,05 hod. 
pokračovat do Varnsdorfu a Dolní Poustevny.

ČSAD Semily, a.s. z důvodu změn v jízdních řádech jak 
k 18. 2. 2007, tak k 4. 3. 2007 vydá nový knižní jízdní řád 
v ceně 15 Kč. Vzhledem k tomu, že někteří cestující si již 
zakoupili knižní jízdní řád platný od 4. 2. 2007, nabízí spo-
lečnost ČSAD Semily cestujícím výměnu starého jízdního 
řádu za nový. Pokud cestující při koupi nového vrátí starý 
jízdní řád v uceleném tvaru, obdrží nový knižní jízdní řád 
zdarma. Tato výměna se netýká knižních jízdních řádů, 
vydaných tiskárnou Gal.

Jízdní řády, mapka jednotlivých linek, informace o ceníku 
a čipových kartách jsou umístěny na internetových strán-
kách www.csadsm.cz.                                                    gdo
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VOŠ a SPŠ Varnsdorf 
se již tradičně a s vysokou 
úspěšností zapojuje do reali-
zace projektů v rámci Státní 
informační politiky ve vzdě-
lávání. Ne jinak tomu bylo 
i v uplynulém kalendářním 
roce, kdy se zpřístupnění 
moderních, vysoce sofisti-
kovaných informačních a 
komunikačních technologií 
studentům stalo naším 
primárním cílem.

Předmětová komise 
Strojírenství připravila 
projektový záměr výuky 3D 
digitalizace a tzv. NURBS 
modelování, který úspěšně 
prošel schvalovacím proce-
sem na MŠMT ČR. 

Škola tak získala finanč-
ní dotaci na realizaci zmí-
něného projektu. Získané 
prostředky byly využity na 
nákup nutného technického 
a programového vybavení, 
na propagaci projektu a 
samozřejmě na odměny 
jeho řešitelů.

Výuka 3D digitalizace 
probíhá na samostatném 
pracovišti, které se sklá-
dá z osobního počítače 
s graficky výkonnou kon-
figurací, dotykového 3D 
digitizéru Microscribe G2X 
a 22” LCD monitoru. Připo-
jení  pracoviště ke školní 
počítačové síti a Internetu 
je samozřejmostí.

Zmíněné digitalizační 
zařízení má akční rádius 
v rozsahu 1,5 metru a pra-
cuje s přesností 0,2 milime-
tru, přičemž komunikuje s 
celou řadou programů. 

A právě dvě výukové mul-
tilicence NURBS modeláře 
Rhinoceros byly v rámci 
přípravy popisovaného pro-
jektu zakoupeny. Pracoviště 
3D digitalizace je vybaveno 
dokonce komerční licencí 

VÝUKA 3D DIGITALIZACE 
zmíněného softwaru. Tím 
sledujeme možnost užší 
spolupráce s průmyslovou 
či umělecko-průmyslovou 
praxí, neboť studenti nyní 
mohou řešit skutečné 
praktické problémy bez 
nutnosti přepracovávat svá 
data původně vytvořená 
ve výukovém programu ve 
škole znovu v programu 
komerčním u zadavatele. 
Zadavatel tak má možnost 
využívat takto vytvořených 
dat přímo pro svou další 
činnost. Právě spolupráce 
se sociálními partnery vede 
k nutnosti tvorby kvalitních 
dat využitelných i mimo ne-
komerční (výukovou) sféru.

Cíleně se zaměřujeme 
na praktické dovednosti 
studentů s úlohami 3D 
digitalizace spolu s předpo-
kladem rozvoje dovedností 
v NURBS modelování a 
týmové spolupráce.

Následné zpracování 
digitalizovaných dat pro 
účely studia již může pro-
bíhat na všech počítačových 
stanicích v učebně počíta-
čové grafiky, kdy je nutné 
uplatnit získané teoretické 
i praktické zkušenosti a 
řešit tzv. kvalitu získaných 
a upravovaných metadat v 
přímé souvislosti s jejich 
dalším použitím.

Studenti tedy neřeší 
jen typickou školní úlohu 
vytrženou z kontextu svým 
značně omezujícím zadáním, 
ale realizují skutečné tech-
nické úlohy tzv. reverzního 
inženýrství v souvislostech 
předvýrobních etap.

Rozvoj zmíněných do-
vedností našich studentů 
je předpokládán napříč 
studijními obory a uvede-
né zařízení nalezne své 

uplatnění v předmětech: 
Konstruování počítačem, 
Kontrola a měření, Počíta-
čová grafika, Průmyslový 
design a Praxe.

Projekt chápeme jako 
jeden z příspěvků k vyšší 
atraktivitě naší nabídky 
technických studijních obo-
rů, jejichž absolventi jsou 
v současnosti nedostatko-
vým zbožím na trhu práce. 
Úspěšnosti absolventům 
tohoto vzdělávání v dalším 
profesním životě napomá-
hají i informálně získané 
dovednosti související se 
soustavným sebevzdělá-
váním.

Petr SCHILLING
předseda PK Strojírenství 
při VOŠ a SPŠ Varnsdorf

Vysvětlivky:
NURBS (Non Uniform 

Rational B-spline) … 
neuniformní racionální 
B-spline - jde o typ křivky, 
běžně používaný v počíta-
čové grafice pro prostorové 
modelování objemových i 
plošných objektů

POVEDENÝ MASOPUST ze str. 1

UŽ JE PO VŠEM, PO PRŮVODU – 
KDO TAM NEBYL, TEN MÁ ŠKODU !

„Pili jsme a pudem - za starostenským sudem“, zaznělo, 
muž za volantem i jeho stroj zabafali a průvod se s plnou 
odpovědností ujal svého náročného úkolu. Foto rm             

Medvěd popadl harmoniku, vodník se přidal s houslemi, 
esenbák fouknul do klarinetu a kapela vytáhla celý dovádivý 
průvod do varnsdorfských ulic.                          Foto KD

A jak při všech těch radovánkách trávilo! Vhod pak 
přišly výtečné koláčky i na zastávce, kterou mnozí silněji 
znavení masopustní poutníci překřtili na „zelenou klekárnu“.                                                              

foto MH                             

 Přes všechny nástrahy se však průvod zhostil svého úko-
lu výborně a sud dopravil do cíle. Panečku - masopustní 
přípitek z rukou starosty  chutná.....  

Text Martin Louka, foto rm

Vedle nových webo-
vých stránek ZŠ E. Bene-
še (www.zs-namesti.cz) jsou 
již funkční nové adresy na 
zasílání elektronické pošty 
(info@zs-namesti.cz) nebo 
(zemler@zs-namesti.cz).

Dodávka elektrické 
energie bude přeru-
šena 14. března v době 
8 - 11 hod. v ul. Chelčické-
ho, Chrudimská, Horská, 
Svatopluka Čecha, Vilová, 
Zuzánkova. 

KRÁTCE
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…a žili spolu 
šťastně až do 

smrti..
První setkání v duchu vý-

ročí sv. Valentýna proběhlo 
22. 2. symbolicky v obřadní 
síni Městského úřadu Varns-
sdorf. Jak moc romantické to 
tedy bylo? 

Prováděli nás manželé 
Moldanovi a tématem bylo 
Manželství jenom kus 
papíru? Aneb manželství, 
které překoná krize.

V současnosti se u nás 
rodí více než 30 % dětí mimo 
manželství. Na 100 nově 
uzavřených manželství při-
padá přibližně 65 rozvodů. 
47 % párů uvádí jako důvod 
rozvodu rozdílnost povah, 
20% neuvádí příčinu vůbec. 
Zhruba 70 % rozvádějících se 
párů má děti.

Po takovém začátku se 
člověku vybavovalo, že snad 
„největším důvodem rozvo-
du je právě samotný vznik 
manželství“. Co s tím? Dnes 
je „moderní“ žít spolu na 
hromádce, jak se říká - na 
psí knížku, proč tedy mluvit 
o nějakém kusu papíru? Na 
druhé straně čím více ve spo-
lečnosti mluvíme o toleranci, 
lásce a nevázanosti tím více 
ztrácíme to, co chceme - onu 
pohádkovou představu …a žili 
spolu šťastně až do smrti…

Manželství je prý smlouva, 
Boží smlouva, která byla dána 
lidem. Je pravdou, že samotná 
smlouva nás před rozchodem 
neuchrání. Je třeba o její za-
chování bojovat. Nevázanost 
nás však bojovat nenutí, když 
nás vztah přestane bavit, pro-
stě ho přerušíme.

Ukázali jsme si slepené 
kousky papíru, které když 
se odtrhnou, nejsou nikdy 
takové jako na počátku. 
Mluvíme dnes  o lásce, ale 
žijeme spíše pocitově. Ztrá- 
cí-li se emoce, ztrácí se vztah. 
Bible zmiňuje poetický verš 
„..a stanou se jedním tělem“. 
Láska je tedy především zá-
vazkem - smlouvou, kterou 
se zaváži druhému, že budu 
chtít řešit nesnáze, problémy, 
závazkem, který nepůjde ro-
zetnout pouhým rozchodem, 
závazkem, kterým říkám 
„myslím to s tebou opravdu 
vážně“. Účelem akce není 
moralizovat, ale vytvářet 
společnou diskusi, zamyslet 
se nad dnešní dobou, jejím 
myšlením i směrem, kterým 
jdeme. Možná už teď vás na-
padá věta „už mne nemiluj“. 
Zveme vás proto  22. 3. od 
18 hod. opět do obřadní síně.

S pozdravem a přáním 
pohádkového manželství 

Martin Penc

1. Hana Endlová
Vilémov, 10 let

O titul Miss 3D se v Městském divadle Varnsdorf bude ucházet 12 dívek ve věku 8 - 12 let z celého 
Šluknovského výběžku. Devátý ročník této zábavné show pořádané tradičně Agenturou Líba se usku-
teční 24. března od 15.00 hodin. Hlasovat pro Miss Internet můžete i vy, a to na www.cheerstars.cz 
a jako diváci můžete rozhodnout o udělení titulu Miss Sympatie přímo při soutěži v divadle.

ZVOLTE SI SVOJI MISS 3D 

2. Lucie Musilová
Varnsdorf, 11 let

3. Lenka Scholzeová
Varnsdorf, 12 let

4. Monika Bielovičová
Varnsdorf, 11 let

5. Kristýna Matějíková
Varnsdorf, 12 let

6. Karolína Helikarová
Vilémov, 10 let

7. Veronika Jirásková
Varnsdorf, 10 let

8. Kateřina Pokorná
Varnsdorf - Praha, 11 let

9. Anna Šebestiánová
Varnsdorf, 10 let

10. Nikola Gottlieberová
Jiříkov, 8 let

11. Markéta Bacharová
Varnsdorf, 9 let

12. Veronika Gottlieberová
Jiříkov, 8 let

INZERCE
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K nejčastějším debatám 
občanů patří pořádek a čis-
tota města. Je to přirozené. 
Snad každému esteticky 
založenému člověku se více 
líbí tam, kde je vše čisté, 
upravené a věci jsou tak, 
jak mají být. Platí to o 
našich příbytcích, o jejich 
okolí a také o veřejných 
prostranstvích. Nikdo snad 
také nepochybuje o tom, že 
úroveň veřejného pořádku 
a čistoty měst a obcí je vý-
znamným měřítkem kultury 
jejich obyvatel. 

Jsou obce a města, která 
jsou upravená, čistá, kde je 
na první pohled vidět, že tyto 
záležitosti patří k prioritám 
občanů i radnice. O našem 
městě se toto říci bohužel 
nedá. Spíše opak je prav-
dou. Není nutné se zabývat 
detaily. Každý, kdo se pohy-
buje ve městě „s otevřenýma 
očima“, se může přesvědčit, 
že naše město není  čisté ani 
upravené. Černých skládek 
a jiného nepořádku je ne-
počítaně. Platí to o různých 
zákoutích, ale také často i 
o frekventovaných místech 
a ulicích. 

Občané často kladou  
otázky: „proč se o čistotu a 
pořádek někdo řádně nesta-
rá? proč vlastníci objektů a 
dalších nemovitostí (v četně 
města) necítí odpovědnost za 
pořádek na svém majetku a 
jeho okolí? jak je prováděna 
kontrola a jaké sankce jsou 
vyvozovány z toho, když 
někdo neplní to, co by měl?“ 
Otázek je ještě mnohem víc. 
Odpovědi na ně nejsou tak 
jednoduché, jak by se mohlo 
zdát.

ČISTOTA MĚSTA

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Určitě to všichni znáte - když je venku hezký den
na procházku pospícháte s rodinou i se svým psem.

Kam však jíti? Do přírody, do města či do parku?
Je to jedno. Všude leží špína a směs odpadků.

Ať se dívám, jak se dívám, roky se to nemění.
Což jsou slepí naši radní? A co na to „zelení“?

Na lavičku nesedneš si, koš na papír nenajdeš. 
Na chodníku marně doufáš, že do výkalů nešlápneš.

Rumburk, Šluknov, Velký Šenov a další města v okolí,
 tam se činí, zvelebují, čistoty se nebojí.

Pomalu jdu hlavní třídou, musím šlápnout do bláta.
Copak jenom v našem městě žijí lidská čuňata?

Z procházky se smutně vracím, čistím cosi z podpatků, 
ve snu se mi zjevil nápis: 

VARNSDORF MĚSTO ODPADKŮ!
                                                                         VL

VARNSDORFSKÁ ELEGIE

ZMIZELÉ OBJEKTY 
 

Miniportréty  
Výtvarné umění 1.

Vážení čtenáři, otevíráme 
novou seriálovou rubriku, ve 
které vám chceme postupně 
představit zajímavé osob-
nosti varnsdorfské kultury. 
Nejprve to budou výtvarníci 
a rádi bychom pokračovali 
portréty osobností z dalších 
oborů umělecké činnosti. 

Markéta 
Soustružníková  

(31. 8. 1981) 

Školní vzdělání absolvova-
la v Základní škole náměstí 
E. Beneše ve Varnsdorfu. Poté 
vystudovala Střední umělec-
koprůmyslovou školu sklář-
skou v Železném Brodě a Vyš-
ší odbornou školu Collegium 
Marianum - péče o památky. 
Dnes žije a pracuje v Praze, za-
bývá se restaurováním vitráží 
a sklomalbou. Vedle toho se 
věnuje volné umělecké tvorbě, 
převážně technice akvarelu. 

Její umělecká dráha sice 
není dlouhá, ale svými ob-
razy – převážně s motivy 
krajiny a přírody – prokázala 
nepochybný talent, smysl pro 
vyváženost kompozice a umě-
leckou zkratku. Pozoruhodná 
je její práce s barvami. 

Historické dění, stavby i architektura našeho města nás 
natolik inspirovala, že se v připravovaném miniseriálu Hlasu 
severu pokusíme seznámit vás, čtenáře, s historií a s objekty, 
kterým bohužel zub času, požáry, arogance některých mocipá-
nů, ale také přirozený vývoj a špatný technický stav, způsobily 
nenahraditelné škody. Těšte se tedy na naše vyprávění o kdysi 
velkém a slavném průmyslovém městě s osvícenými majiteli a 
staviteli a o navždy ztracených stavbách v našem městě.

Nejen mladá generace, ale i pamětníci se mnohdy ptají, proč 
byly objekty postaveny, k čemu původně sloužily a jaké byly 
důvody jejich zbourání. Na všechny tyto otázky se budeme sna-
žit najít odpovědi a postupně vás s nimi seznamovat. A věřte, že 
leckdy to bylo pátrání mravenčí a informací často poskrovnu a 
mnohdy i rozporuplných. Poděkování patří  pracovnicím  Sta-
vebního úřadu ve Varnsdorfu, které nás nechaly nahlédnout 
do archivu. Zejména technické a časové údaje pomohly odhalit 
první a poslední chvíle zmizelých staveb.

Závěr seriálu o Mlýnech pojednával též o výrazné budově 
zvané Burk (resp. Burg),  kterou jsme si vybrali na začátek 
našeho seriálu. Od příštího čísla se tedy můžete těšit na první 
díl vyprávění Zmizelé objekty ve městě a okolí.  Nebudeme 
vám prozrazovat naše záměry, ale v dalších dílech se můžete 
těšit nejen na pátrání po osudech restaurace Stalingrad a ho-
telu Burza, budově knihovny, vyhlídek na Špičáku, ale třeba 
i o monumentálním památníku obětem první světové války a 
bustám. Zkrátka a dobře, máte se na co těšit.      ŠMIK a JS   

Je pravdou, že existují 
různé právní předpisy, 
které tuto problematiku 
řeší, včetně sankcí za jejich 
porušování. Jejich naplňová-
ní však bere málokdo vážně.

 A sankce jsou nepopulární, 
nežádoucí a samy o sobě pro-
blém neřeší. V této záležitos-
ti musí jít spíše o systémový 
přístup, který předpokládá 
skutečnou zodpovědnost 
odpovědných, navýšení 
finančních prostředků na 
úklid města, vhodnou osvětu 
a výchovu začínající od těch 
nejmenších. Součástí by 
měla být důsledná kontrola, 
nelze se zříkat ani sankcí.

Podle předpovědí meteo-
rologů se letošní zima blíží 
ke svému konci. Nastávající 
jaro je nepochybně tím nej-
příhodnějším obdobím pro  
úklid a pro zlepšení čistoty, 
pořádku i celkového vzhledu 
města. Jarní úklid patřil k 
tradici každého dobrého hos-
podáře. I v našem městě jde 
o problém k vážnému zamyš-
lení. Po zamyšlení by však 
měly následovat konkrétní 
činy v podobě opatření, 
která popsaný neuspokojivý 
stav změní k lepšímu. 

Dr. Miloslav Hoch       

Varnsdorfanům a ctitelům 
výtvarného umění je zatím 
známa spíše pod dívčím 
příjmením Vejlová. Pod 
tímto také uskutečnila svou 
první samostatnou výstavu 
ve Varnsdorfu v roce 2006. 
V témže roce svými akvarely 
ilustrovala knížku „Jizvy 
na svých místech“ vyda-
nou Městskou knihovnou 
Varnsdorf. 

Připravil Milan Hrabal
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Pronajmu byt 3+1 v 
Západní u l ic i .  Telefon: 
608 972 376.

Prodám řadovou garáž 
v ulici B. Němcové. Cena do-
hodou. Tel. 775 229 618.

Prodám řadovou garáž 
v ul. Horní nábřeží. Cena 
89 000,- Kč. (dohoda mož-
ná). Tel. 602 491 813.

Prodej luxusně zrekon-
struovaného rodinného 
domu původní architektury 
ve Starých Křečanech. Cena 
dohodou. Info Lužická R.K. 
Tel. 412 333 281, 723 327 
523.

Prodej výrobního are-
álu s odstavnou plochou ve 
Šluknově nedaleko centra. 
Velmi dobrý stav. Prodejní 
cena: 4,4 mil. Kč.Více infor-
mací na tel. 602 108 404.

Prodej rodinného domu 
s obchodem ve Chřibské. 
Snížená prodejní cena: 
1.000 000,- Kč. Bližší in-
formace Lužická R.K. Tel.  
412 333 281, 723 327 523.

Prodej rodinného domu 
s dvěma bytovými jednotka-
mi v České Kamenici. Nově 
zrekonstruováno. 2 garáže. 
Výměra: cca 1.600 m2. Pro-
dejní cena: 2.990 000,- Kč. 
Info Lužická R.K. Tel.  
412 333 281, 602 108 404.

PŮJČKY - ÚVĚRY

Tel. 777 819 794

Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!
20 - 400 tis. Kč

I pro důchodce do 75-ti let, příjem od 6000,- Kč



Salon pro psy - kou-
pání, stříhání, trimování, 
drápky, čištění uší. Možnost 
úpravy také u vás doma. H. 
Matušková, Jiříkovská 99, 
Rumburk. Tel. 412 333 365, 
604 854 748.

ØÁDKOVÁ 
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Centrum péče o člověka 
hledá do týmu muže i ženy 
pro poradny zlepšování 
kondice a tvarování postavy. 
Rekvalifikace zajištěna. HPČ 
i VPČ. Pro více informací vo-
lejte 775 375 065.

Hledáme organizačně 
schopnou ženu či muže pro 
vedení pobočky poradenské-
ho centra ve Varnsdorfu a 
Rumburku. Infolinka 732 
784 660.

Prodám byt 2+1 v 
družstevním vlastnictví ve 
Varnsdorfu, 58 m2, panelový 
dům, nová omítka a zatep-
lení, plastová okna, zděné 
jádro, cena 319 000,- Kč. 
Telefon: 728 669 135.

Koupím byt do osobní-
ho vlastnictví ve Varnsdor-
fu velikost 3+1 nebo 2+1. 
Tel. 606 810 233.

Pronajmu řadovou ga-
ráž ve Varnsdorfu, Poštovní 
ul. Telefon: 737 202 477, 
604 378 935.

Pronajmu vybavenou 
masérnu + šatna, čekár-
na, toaleta, sprchový kout 
a možnost celodenního 
příjmu objednávek. Cena: 
2800,-/měs.,Varnsdorf. Tel. 
605 244 671, 412 671 660.

Střední škola služeb a cestovního ruchu,
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf

hledá zájemce na obsazení funkce:

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
 PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ

                Vzdělání: VŠ, Bc, ÚSO + DPS      
            Požadavky: praxe v oboru • práce na PC
                                 řidičský průkaz sk. B

Písemnou nabídku vč. strukturovaného životopisu
zašlete na naši adresu do 16. 3. 2007 nebo

na e-mail: info@sosvdf.cz
informace: tel.  412 372 456

Nově otevřené kadeř-
nictví U KAPUSTIČKY 
- Jana Kapustová Nováková 
v ulici Vrchlického 2944 za 
restaurací Zlatá rybka vás 
mile překvapí příjemnými 
cenami. Tel. 728 510 962.

Prodám obývací 5-díl-
nou stěnu - nepoškozenou 
a starožitnou ložnici. Tel. 
728 823 540.

Prodám rodinný dům 
ve Varnsdorfu 2x2+1 s vlast-
ním soc. zařízením, velká za-
hrada, vlastní studna nebo 
výměna za 3(4)+1+doplatek. 
Tel. 737 441 905.

Nové výhodné půjčky!!! 
Nejnižší splátky i úroky 
v ČR. Tel. 606 675 787.

Půjčky pro každého 
šité na míru. Máme ře-
šení pro každého. Telefon: 
606 675 787.

Správa NP České Švýcarsko vyhlašuje
7. ročník vědomostní soutěže

„ZA POZNÁNÍM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA“
na téma: VÝPRAVY DO ZELENÉHO SVĚTA

aneb rostliny a rostlinky Českého Švýcarska
• Deset soutěžních otázek a další informace o pravidlech soutěže naleznete 
na internetových stránkách www.mpcs.cz, www.ceskesvycarsko.cz a 
v informačních střediscích v okolí Národního parku (Krásná Lípa, Saula, 
Jetřichovice, Hřensko, Srbská Kamenice, Mezní Louka, Děčín).
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Sňatky v únoru

§
7. března tomu bylo již 6 let, co nás 

navždy opustil náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček Helmut Pawlik.

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

§
Odešels tiše s noční tmou, odešels tiše 

s bolestí svou. To, že čas rány hojí - to 
je pouhé zdání, stále je v srdci bolest a 
tiché vzpomínání.

9. března uplyne smutný rok, kdy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatí-
nek, tchán a dědeček František Šimek. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

S láskou stále vzpomínají manželka a 
děti s rodinami.

19. března si připomeneme smutný 
rok, kdy nás navždy opustila Miluše 
Salfická. 

Stále s láskou vzpomíná syn Ladislav 
s rodinou.

VZPOMÍNKA

§
5. března vzpomeneme na nedožité 

61. narozeniny našeho milovaného 
manžela, tatínka a dědečka Vladimíra 
Janouška. V červnu tomu bude již 5 let 
od jeho úmrtí. 

S láskou stále vzpomínají manželka 
Dagmar, dcery Renáta a Romana s 
rodinami.

§
11. března uplyne 10 let od úmrtí pana 

Františka Bělíka.
S láskou vzpomíná manželka Jana a 

děti s rodinami.

Máme velkou radost z nového nábytku v šatně, který 
nám vyrobili v truhlárně pana Kovalčíka. Moc děkujeme! 
Poděkování patří i manželům Bečvářovým za finanční 
pomoc při platbě.

Libuše Hrabalová, za celý kolektiv MŠ T. G. Masaryka

Vystoupí SÁMER ISSA a VERONA
Sledujte www.pizerie-prishtina.cz

Připravujeme akce 
na duben

Blanka Knapová, matka 4 dětí, t.č. na mateřské dovolené, 
která se ocitla s celou svojí rodinou ve velmi svízelné situaci, 
děkuje touto formou firmě LUMINES TEMPLE, a. s. za  
sponzorský dar a hlavně za lidský přístup, který prokázali 
její rodině.

K dosavadním finančním těžkostem rodiny v současnosti 
přibylo vážné onemocnění  a následná hospitalizace pětileté 
dcerky spojená s dalšími nečekanými výdaji.

Problém s úhradou nájemného za byt, v němž rodina 
Knapových žije, vyřešili zástupci uvedené firmy, kteří se 
s nešťastnou maminkou setkali a ani na okamžik nezaváhali 
a uhradili za rodinu nájem ve výši 5.000,- Kč správcovské 
firmě, aby tak ulehčili nešťastné mamince při pořízení po-
třebných věcí pro nemocnou dcerku.

A patří jim za to velký dík.

Organizátoři masopustu děkují. Na zdařilém průběhu ma-
sopustního veselí se podílela celá řada sponzorů. Děkujeme 
firmám pekárna Limma Česká Kamenice,  Stravovací služby 
Jiří Krejza, Perník manufaktury, prodejna Zelená lékárna, 
Tiskárna Trio Marek Dvořák, Josef  Šusta, Malý band ZUŠ, 
Regia a.s., Sbor dobrovolných hasičů, Městská policie a Trhy  
Václav Chaloupka. Všem děkujeme a poděkování posíláme i 
starostovi města za tradiční starostenský sud piva.              
                                                                          M. Louka

Za vstřícný přístup děkuji tímto pohřební službě Kamélie 
a zároveň MUDr. Fluskovi za dosavadní péči o mého man-
žela Jaroslava Kupce. Děkuji i všem známým, kteří se přišli 
s manželem rozloučit.   Marie Kupcová a dcery s rodinami

9. března oslaví naše milovaná mamin-
ka, babička, sestra, tchýně, kamarádka 
Růžena Novotná 60. narozeniny.

Do dalších let Ti přejeme hodně štěstí, 
zdraví, lásky, pohody, životního elánu a 
všechna splněná přání. 

Dcera Blanka, Milan, vnoučata Nikča a 
Míla, sestra Hanka s manželem.  

Zdeněk Hynek a Viera Dinžíková

25. února 2007 zemřel 
Jan Teplý, asi nejznámější 
z členů bývalého  varn-
sdorfského profesionálního 
souboru. Jan Teplý v něm 
působil ve třech sezónách 
(1955 - 1958) a divadelní 
kronika těch let vzpomíná 
na všechny role, s nimiž naší 
scénou prošel. Prožil si zde 
i svou roli novomanželskou, 
když 26. ledna 1957 -  v den 
premiéry Noci na Karlštejně, 
kde Jan Teplý a Věra Nová 
hráli hlavní role - měli ve 
Varnsdorfu  i svatbu.

Na scéně našeho divadla 
naposledy vystoupil v břez-
nu roku 2000 ve hře Pavla 
Landovského „Hodinový 
hoteliér“.  Svými kolegy byl 
vždy vysoce ctěn a uznáván, 
o čemž svědčí i to,  že byl 
čtrnáct let (do r. 2005)  
prezidentem Herecké 
asociace.

Na Honzu Teplého, jak 
tady byl přáteli nazýván, 
vzpomínáme fotografií, na 
níž je zachycen s Michaelou 
Bendovou v inscenaci hry 
Gazdina roba (1958).

Městské divadlo Varnsdorf 
(foto ze sbírky Z. Moldanové)

Blahopřejeme k 80. na-
rozeninám panu Jiřímu 
Šubrtovi . 

Syn Jiří s rodinou a sou-
rozenci.

BLAHOPŘÁNÍ

14 LET 
PREZIDENTEM

Jizvy 
na svých 
místech
Městská knihovna vy-

dala publikaci Jizvy na 
svých místech, která je 
souhrnem vítězných prací 
soutěže Literární Varnsdorf  
2006. Knížku sestavil Milan 
Hrabal, barevnými akvare-
ly ilustrovala varnsdorfská 
rodačka Markéta Sou-
stružníková. Publikaci si 
můžete zakoupit v městské 
knihovně. 
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SPHERE CUP měl suveréna
O víkendu proběhl ve varnsdorfské sportovní hale 3. roč-

ník fotbalového turnaje SPHERE CZECH CUP (dříve SP 
Metal Cup). Pořadatelé očekávali účast až dvaceti týmů, ale 
nakonec se jich sjelo sedmnáct, když některé se z různých 
důvodů odhlásily. Mezi nimi byly i vítězové prvních dvou 
ročníků, varnsdorfská družstva Staré gardy a Bílých vdov 
(její hráče čekal v týž den prestižní duel Vilémova v JOPA 
CUPU proti Skalici). Cesta k prvenství se tak otevírala 
pro papírové favority - např. družstvo pořadatele nebo 
J.K. Trans. Všechny ale zaskočil tým Hooligans z Dolní 
Poustevny, za nějž „řádili“ aktivní fotbalisté místního 
klubu. Ten vyhrál skupinu A s 5 družstvy bez ztráty bodu 
a obdržené branky (skóre 23:0, z toho Baloun 9) před J.K. 
Trans, Tide, FC Hemeroid a FC Roma. Skupinu B (4) nej-
lépe zvládl Wakos s dvěma výhrami a jednou plichtou před 
Podlužáky, United 23 a Sportcentrem Rumburk. Skupina 
C (4) měla vítěze v FC Jatka před Mary Jane, Lidovkou a 
RH Lipová. Skupině D (4) vládl pořadatelský Sphere Czech 
s plným bodovým ziskem před Eko-kom, Kříkava teamem 
a Bentelerem.

Ve čtvrtfinále svedl los za soupeře FC Jatka a Eko-kom, 
výsledek zněl 0:0 a rozhodly penalty v poměru 2:0 pro prvně 
uvedeného. Sphere Czech porazil těsně 1:0 (Hurt) Mary 
Jane, Hooligans pokračovali v jízdě a vyprovodili Podlužáky 
5:0 (Baloun 2, Obročník, Karpíšek, Moravec). Wakos plichtil 
bez branek s J.K. Trans a prohrál na penalty 1:2.

Úvodní semifinále rozhodli Hooligans přesvědčivě 5:0 
(Baloun 3, Karpíšek 2) s FC Jatka a Sphere Czech vyřadila 
ze hry jediná branka od J.K. Trans (Skotnica). V zápase o 
třetí místo si poražený pořadatel vzápětí vše vynahradil a 
poradil si s FC Jatka 1:0 (M. Novák). 

Finále svedlo proti sobě nejlepší družstva skupiny A. 
V ní Hooligans přehráli J.K. Trans 5:0 (Koleňák 2, Ba-

loun, Obročník, Moravec). I proto se ve vyvrcholení turnaje 
očekával jasný poslední krok nejproduktivnějšího týmu, 
ale jeho zkušený soupeř soutěžních sálovkářů (m.j. Lisý, 
Hovanycz, Mikolášek, Skotnica) hrál pozorně a nakonec 
rozhodla jediná trefa Moravce o vítězství fotbalistů z Dolní 
Poustevny. Ten si odnesl i ocenění pro nejlepší jednotlivce 
na postech brankaře a střelce. Ty získali Jiří Margala (celý 
turnaj bez obdrženého gólu) a kanonýr Vratislav Baloun za 
nastřílených 14 branek. Ceny nejlepším týmům a hráčům 
předával ředitel pořadatelské firmy Jean Michel Condamin. 
Všechny zápasy řídili sudí Karel Beneš a Zdeněk Maščuch, 
organizátorsky a hlasatelsky vše zvládal Hynek Michel 
s pomocí svých spolupracovníků  Jana Maščucha a Jana 
Savky. V průběhu akce nedošlo k žádnému vážnějšímu 
zranění. 

Závěrem upřesňujeme, že vítězem premiérového ročníku 
halového METAL CUPU nebyl tým RH Lipová, jak bylo 
prezentováno (vyhrál jen jednu ze skupin), ale celek Staré 
gardy Varnsdorfu.                                                                  ZdS

 Muži TJ Slovan porazili 
Litoměřice B 103:78 (16:14, 
32:26, 25:12, 30:26). Body 
Buben 34 (2x3), Zázvorka 
24 (1x3), Činka 21, Schil-
ling 6, Unger 6 (2x3), M. 
Doležal 3 (1x3), Šišulák 2, 
T. Doležal 2, Boháč a Relich 
po 2. Trestné hody 19/16 
(84%)-29/22 (76%). Trojky 
6-2. Fauly: 25-21. Poradili 
si i s Roudnicí n. L. 92:70 
(24:20, 14:20, 37:12, 17:18). 
Body Zázvorka 26, Unger 24 
(8x3!), Schilling 16 (4x3), Bu-
ben 9 (1x3), Boháč 7, Činka 
6 (1x3), Šišulák a Relich po 
2. TH: 16/10 (63%) - 19/10 
(53%). Trojky 14 - 6. Fauly 
20 - 20. Minulý víkend zdo-

VÝBUCH  SÁLOVKÁŘŮ
Závěrečné 6. kolo soutěže se áčku J.K. Trans (dosud 8. 

místo) zcela nepovedlo a 10. 3. tak bude hrát v závěrečné 
baráži  o konečné 6. - 10. místo. Jeho výsledky v šestém kole: 
s Bumikem Děčín (6.) 0:4, se Želenicemi (5.) 1:7 a s Hezou-
ny Děčín (10.) 0:3. Bodový odstup v tabulce napovídá, že 
obhajoba loňského umístění v podobě 6. místa je nereálná.                                                                          

ZdS

Basketbalisté  doma plně bodovali

lali Teplice B 88:71 a Most 
94:70. V sobotu 17. 3. hostí 
vedoucí Ústí nad Labem. 

Starší dorostenci pro-
hráli na palubovce Baníku 
Most 82:41 (Body Bureš 
17, Eichler 12, Špiroch 4). 
Naše nekompletní družstvo 
nestačilo na domácí celek 
od prvních minut a hráči 
se nedokázali prosadit ani 
střelecky. Prohra přišla i na 
BK Chomutov 97:60 (Bureš 
17, Horáček 16 /3x3/, Eichler 
8). Domácí nastoupili pouze 
se 6 hráči, navíc byl v prů-
běhu utkání jeden jejich hráč 
vyloučen a přesto toho náš 
tým nevyužil a po matném 
výkonu ve druhé půli utrpěl 

vysokou porážku. Podlehli 
i u VSK Slavia Liberec 83:
71 (Eichler 30, Relich 13, 
Bureš 8). O výsledku roz-
hodli domácí již v prvním 
poločase (50:31), kdy získali 
dostatečný náskok. 

Mladší žáci se představili 
na Baníku Most, ten je na 
druhém místě v tabulce a 
byl dvakrát nad síly našeho 
družstva, které ovšem příliš 
brzy rezignovalo. Prohry 
81:38 (Ticháček 14) a 77:32 
(Lehroch 10). Neúspěchy si 
vynahradili v Chomutově, 
kde s domácím BK vyhráli 
45:83 (Pajma 15, Ticháček 
a Lehroch po 14) a 47:111 
(Ondrejčík 37, Vinh Vu Phu 
22, Lehroch 14), když stačil 
na vítězství i průměrný vý-
kon. Dále měli za soupeře 
Klášterec, který přijel jen 
se šesti o dva roky mladšími 
hráči. Na výsledcích to bylo 
znát a utkání neměla velkou 
sportovní úroveň. První zá-
pas 199:16 (Lehroch 41, Ti-
cháček 38, Ondrejčík 30) a 
druhý 209:18 (Ondrejčík 41, 
Blažek 39, Němec 27). 

Mladší minižáci hráli 
dvakrát na půdě BK DDM 
Boletice a byli úspěšní. Prv-
ní utkání vyhráli 14:51 (body 
Ticháček 14, Sovák 12, Kok-
tán 10, Fuksa 6), druhé 35:
52 (Ticháček 17, Sovák 10, 
Koudelka 6, Holubář 5). Naši 
hráči podali kvalitní výkon a 
po zásluze se dočkali prvního 
úspěchu v soutěži. 

Z. Strolený, M. Novotný

KURSY LYŽOVÁNÍ 
V průběhu ledna a února proběhlo několik kursů lyžo-

vání a snowboardingu pod záštitou ZŠ náměstí E. Beneše. 
První týden v lednu byl zaměřen na akci Pohybem proti 
drogám - výlety na běžkách. Jizerské hory poskytly dosta-
tek příležitostí na lyžování i poznávání okolí. Velice zda-
řilým byl rozšiřující kurs pro ZŠ náměstí, ZŠ Edisonova a 
Gymnázium Varnsdorf. Této akce se mohli zúčastnit žáci 
6. - 9. tříd a vyzkoušet si jízdu jak na lyžích tak i na snow-
boardu. Podmínky v týdnu 4. - 9. 2. byly ideální a mohly 
se uskutečnit závody obou kategorií. Nejúspěšnějšími mezi 
lyžaři byli Radek Lánský (ZŠ Edisonova) a Míša Ježková 
(ZŠ náměstí), mezi snowboardisty Nikola Ulvrová a Hon-
za Jelínek (oba Gymnázium Varnsdorf).                 V.Z.

Momentka z domácího utkání basketbalistů.

Turnaje 
přípravek

Ve sportovní hale hrálo 
sedm týmů nejmenších fot-
balistů (nar. 1999 a mladší). 
Varnsdorfský Slovan porazil 
Rumburk 3:1, s Benešovem 
prohrál 1:3, remizoval s 
Českou Kamenicí 2:2, pora-
zil Teplice B 2:1 a prohrál s 
Teplicemi A 1:6 a Jabloncem 
0:4. Branky soupeřům dali 
Dvořák 4, Kramer 3 a Rybář 
2. Vyhrály Teplice s 18 body 
před Jabloncem 15, Benešo-
vem 12, Varnsdorfem 7 atd. 
Starší přípravka (nar. 1996-
1997) hrála v Rumburku a 
skončila druhá za Českou 
Lípou. Vyhrála nad domá-
cím áčkem 0:2, Juniorem 
Děčín 0:2, Stráží p.R. 1:4, 
remizovala s Českou Lípou 
0:0, Dolní Poustevnou 3:3 
a vyhrála s Rumburkem B 
0:2. Její góly Kolár 5, Zelin-
ger 4, Hampl, Chlan, Dole-
žal a Zounar po 1.        ZdS

Zatímco v dlouhodobé soutěži se J.K. TRANS nedaří, 
v halovém turnaji SPHERE CUP skončil tým druhý.




