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Porotci soutěže Fotorok 2007.                          Foto FS

Ministerstvo vnitra 
koncem října loňského 
roku zaregistrovalo nové 
sdružení s názvem Viet-
namský klub sympatizantů 
s buddhismem v EU, jehož 
sídlo můžete najít v našem 
městě v Žitavské ulici č.p. 
1904. Sdružení funguje 

V roce 2007 se soutěže 
Fotorok zúčastnilo 28 auto-
rů z ČR s 250 snímky, což je 
téměř stejné množství jako 
v minulém roce. Porota ve 

FOTOROK 2007 - 250 SNÍMKŮ

jako samostatná právnická 
osoba sdružující subjekty, 
jež mají zájem o starobylé 
buddhistické učení, a bude 
usilovat o předávání osob-
ních zkušeností a informace 
o buddhismu. Bude iniciovat 
vydávání publikací, orga-
nizovat přednášky, rozvíjet 

složení Radek Petrášek, Jiří 
Stejskal, Jiří Trebatický, 
Bořivoj Černý a Josef Zbihlej 
hodnotila fotografie ve dvou 
kategoriích. 1. kategorie 
byla zaměřena na dokument 
a 2. kategorie obsahuje 

výtvarně zpracované fo-
tografie (abstrakce, akty, 
krajiny, portréty, technické 
úpravy a zátiší). Potěšitelná 
je hlavně účast místních fo-

tografů, kteří  se pravidelně 
Fotoroku zúčastňují  a jsou 
důstojnými partnery našich 
nejvyspělejších tvůrců. Vý-
stavy jsou na dvou místech. 
Menší kolekce je umístěna ve 
vstupní hale ČSOB a hlavní 

část je na ochozu varnsdorf-
ského muzea. Do výstavního 
souboru vybrala porota 80 
nejlepších fotografií. Verni-
sáž výstavy se uskutečnila 
ve varnsdorfském muzeu 
15. ledna. Další podrobnosti 
o výstavách v muzeu na 
http://muzeum.varnsdorf.cz.

Za zmínku stojí i současná 
výstava náboženských před-
mětů, plastik, kmotrovských 
listů, obrázků malovaných 
na sklo (podmalby), z nichž 
některé jsou doslova uniká-
ty a mají velkou uměleckou 
a historickou hodnotu. 
Nejstarším z nich je téměř 
tři sta let a jsou ve velmi 
dobrém stavu. Výstava 
bude trvat pouze do konce 
dubna, neboť už o ni proje-
vila zájem další dvě muzea. 
Autorem scénáře výstavy je 
Mgr. Josef Rybánský. Všech-
ny vystavené předměty jsou 
z majetku našeho muzea 
a je jen velká škoda, že o ně 
dosud neprojevili zájem ani 
věřící, ani nevěřící občané 
našeho města. 

 Josef Zbihlej

přeshraniční spolupráci.
Vzhledem k tomu, že ob-

čané vietnamské národnosti 
jsou již nedílnou součástí 
našeho společného soužití ve 
městě, je naprosto logické, že 
i oni, stejně jako mnozí z nás, 
vyhledávají společenské cen-
trum, které by jim nabídlo je-
jich národní kulturu,  zvyky, 

rituály, možnost společného 
sdružování, diskutování 
v kolektivu. To vše si klade 
za cíl i buddhistický mnich  
Thich Thanh Phuc (34 let) ze 
severního Vietnamu, který je 
v novém varnsdorfském bud-

dhistickém chrámu místním 
duchovním. Slavnostní pře-
vezení obřích pozlacených 
soch Buddhy, vyrobených 
a dovezených z Vietnamu, 
do chrámu se uskutečnilo 
15. prosince 2007. Kolona 
vozidel projížděla celým 
městem až na Žitavskou 
ulici, kam byly sochy s de-
finitivní platností umístěny. 
Po měsíci, tedy 15. ledna 
2008 se pak konal slavností 
obřad k zasvěcení soch, jehož 
prostory jsou volně přístup-
né široké veřejnosti, věřícím 
i nevěřícím bez rozdílu ná-
rodnosti. Slavnostní otevření 
za účasti velvyslance Vietna-
mu v ČR Vuong Thua Phong 
a jeho manželky se konalo 
16. ledna. Čestnými hosty 
byli i představitelé města 
Varnsdorf.                      

Text a foto rm

Buddhistický chrám na Žitavské ulici č.p. 1904.           

Starosta Varnsdorfu přestřihával slavnostní pásku.

Další část seriálu 
Varnsdorfští 
pletaři aneb 
Punčochy 
20. století 
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KRÁTCE

Alkoholové párty nezletilých
Na základě oznámení občanů na rušení nočního klidu byla 

hlídka MP vyslána do jednoho panelového domu v našem 
městě. Na místě bylo zjištěno pět nezletilců. Pro podezření 
na požití alkoholu byla hlídkou MP přivolána hlídka OHS 
PČR. Provedením dechové zkoušky na alkohol bylo potvrzeno 
podezření u tří dětí. Ve spolupráci s přivolanou pracovnicí 
OSVZ bylo všech pět výtečníků předáno zákonným zástup-
cům, se kterými bude následně řešena celá záležitost.

V době vyučování sbírali železný šrot
Hlídkou MP byli v kolejišti železniční trati do Německa 

zadrženi tři nezletilci, kteří zde hledali železo. Svou činnost 
prováděli v době dopolední, kdy se měli jako školou povinní 
nacházet ve své škole. Po zjištění jejich totožnosti a školy, 
kterou navštěvují, byli dvěma auty MP převezeni a předáni 
řediteli školy. O celé záležitosti byly informovány pracovnice 
OSVZ k dalšímu řešení s rodiči nezletilců.

Dívka na útěku zadržena
Městská policie byla požádána o spolupráci při pátrání 

po nezletilé dívce, která je od října loňského roku na útěku 
ze sociálního zařízení Klokánek. Ve spolupráci s pracovnicí 
OSVZ byla po dvoudenním pátrání nezletilá dívka  v polovině 
měsíce ledna zadržena v katastru našeho města a následně 
OSVZ převezena do příslušného sociálního zařízení.

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf
  

Obvinění distributora drog
Kriminalisté z Rumburku zahájili trestní stíhání proti 

obviněnému muži z Varnsdorfu, který v průběhu loňského 
roku neoprávněně prodával nebo jinak opatřoval psychotrop-
ní látku metamfetamin - pervitin. Dopustil se tak trestného 
činu Nedovolená výroba a držení omamných a psychotrop-
ních látek a jedů.

Chtěl krást, byl přistižen
Třicetiletý muž se dne 12. ledna pokusil ve Varnsdorfu 

v ulici Lesní vloupat do dílny, kde vytlačil okno, vnikl do 
vnitřní části. Zde byl přistižen majitelem dílny. Poté již byla 
přivolána policejní hlídka, která si muže převzala a  sdělila 
mu podezření pro trestný čin Krádež vloupáním, za který 
mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Vloupání do vozidla a odcizení navigace
Neznámý pachatel se dopustil trestného činu Krádež vlou-

páním tím, že na Silvestra v nočních hodinách vnikl přes 
rozbitou skleněnou výplň okna do zaparkovaného vozidla 
VW Passat v ulici Kovářská, ze kterého následně odcizil 
navigační systém v hodnotě šesti tisíc korun.

Inspektor prap. Ladislav Cvik, 
tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Ze zápisníku PČR

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
(dle obecně závazné vyhlášky města č. 2/2006)

Povinnost přihlásit psa má fyzická i právnická osoba 
s trvalým pobytem nebo sídlem ve Varnsdorfu do 15 dnů 
od dovršení 3 měsíců stáří psa nebo do 15 dnů od započetí 
držení psa staršího.

SPLATNOST • do 31. 3. příslušného kalendářního roku 
• do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti při jejím 
vzniku po 31. 3. příslušného roku

SAZBA • poplatník s trvalým pobytem/sídlem v rodin-
ném domě 120 Kč • poplatník s trvalým pobytem/sídlem 
v panelovém domě 600 Kč • poživatel důchodu, člen 
mysliveckého sdružení, kynologického klubu 50 Kč • za 
druhého a každého dalšího psa se sazba navyšuje o 50 %.

-r-

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD
(dle obecně závazné vyhlášky města č. 7/2006)

Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý 
pobyt. Poplatníkem je také každá fyzická osoba, která má 
ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci. Poplatník je povinen podat písemné přiznání k po-
platku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. 
Změny ve skutečnostech rozhodných pro výši poplatku nebo 
zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen písemně 
ohlásit do 15 dnů od vzniku skutečnosti.

SAZBA • Celková roční sazba poplatku na 1 poplatníka 
činí 500 Kč.

SPLATNOST • Poplatník, který platí poplatek sám nebo 
prostřednictvím společného zástupce domácnosti, je povinen 
zaplatit poplatek ve dvou shodných splátkách, do 15. 2. 
a 15. 8. daného roku, nebo jednorázově v plné výši do 15. 2.

• Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, je povinen zaplatit poplatek 
jednorázově a to do 31. 5. daného roku.                           -r-

Statistika Czech Pointu ve Varnsdorfu
K 15. lednu bylo vydáno celkem 50 ověřených výstupů (65 

stran + ověřovací doložka). Z toho 27x výpis z Rejstříku tres-
tů (54 %), 16x výpis z katastru nemovitostí (32 %), 7x výpis 
z obchodního rejstříku (14 %). Vybraná částka na poplatcích 
činí 4 150 Kč.                                                                 RK

• Ve věci určení  vlastnic-
tví „Červeného“ kostela roz-
hodl Okresní soud v Děčíně  
25. 10. 2007, že vlastníkem 
je stát. Žalovaná strana, 
tedy stát, má právo se proti 
tomuto rozsudku odvolat.

• Členové varnsdorfské-
ho Klubu českých turistů se 
12. ledna sešli na již 
51. výroční členské schů-
zi. Při setkání zhodnotili 
činnost klubu, který má v 
současné době 38 členů pře-
vážně důchodového věku. 
V loňském roce získali tři 
nové členy, uspořádali 62 
akcí za účasti  766 turistů, 
kteří nachodili a najezdili 
celkem 10 960 kilometrů. 
Největší akcí loňského roku 
byl 30. ročník Pochodu k pra-
menům Křínice, kterého se 
zúčastnilo 161 turistů. 

rm, JT

Radek Vonka na dvou školách ve Varnsdorfu
 

ZÁPIS DĚTÍ 
DO 1. ROČNÍKU 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL
 letos proběhne ve všech základních školách 

ve Varnsdorfu

ve středu dne 6. února 2008 
od 14 do 18 hodin

• K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou   
   k letošnímu 31. srpnu věku šesti let.
• U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte 
   a občanský průkaz rodiče.
• Zápis na každé škole je předběžný. 
   O zařazení žáka rozhodne ředitel školy.
• V případě, že se do některé školy dostaví více dětí    
   než je kapacita otevíraných tříd, bude rozhodnuto 
    o zařazení žáka na jinou školu v souladu školským    
   zákonem a vyhláškou města o školských obvodech.

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ V TĚCHTO ŠKOLÁCH:
ZŠ Bratislavská •  ZŠ náměstí E. Beneše 

 • ZŠ Edisonova • ZŠ Seifertova – zápis proběhne 
pouze na pracovišti v ul. Východní • IZŠ Karlova

• Děti narozené od 1. září do 31. prosince 2002 budou  
   zapsány na žádost rodičů předběžně. O jejich přijetí  
    bude rozhodnuto dodatečně.

• I ve školním roce 2008/2009 se počítá s přijímáním 
  dětí do speciální třídy s upraveným vzdělávacím  
   programem v ZŠ Bratislavská.

Zápis dětí do 1. třídy základní 
školy praktické a speciální,

proběhne ve středu 6. února 2008 
v době od 14 do 15 hodin.

V budově Speciální základní školy Varnsdorf,
T. G. Masaryka 1804

Rodiče předloží u zápisu tyto doklady:
rodný list, občanský průkaz

V úterý 15. ledna se na 
krajském úřadu uskuteč-
nila konference Kam kráčíš 
odborné školství Ústeckého 
kraje? Cílem bylo nalezení 
možností užší spolupráce 
mezi odbornými školami, 
které zřizuje kraj, a roz-
hodujícími zaměstnavateli 
z hlediska potřeb trhu prá-

ce v tomto regionu. Radek 
Vonka, zástupce hejtmana, 
10. ledna navštívil dvě od-
borné školy ve Varnsdorfu, 
kde besedoval s vede- 
ním Vyšší odborné školy 
a Střední průmyslové školy 
a Střední školy technické. 
Společným jmenovatel 
obou jednání a prohlídek 

zařízení byla spolupráce 
všech tří škol ve Varnsdorfu 
(třetí je Střední škola služeb 
a cestovního ruchu) - nábor 
budoucích žáků, vzdělávací 
programy s ohledem na 
potřeby zaměstnavatelů 
a účelné využívání kraj-
ských f inancí určených 
pro tato školská zařízení. 

Ve VOŠ a SPŠ je v součas-
né době 525 žáků, přičemž 
kapacita je 560; od akade-
mického roku 2008/2009 tu 
navíc otevře UJEP v Ústí 
nad Labem vysokoškolské 
studium bakalářského typu. 
SŠT je jednou z nejmoder-
nějších odborných škol nejen 
ÚK, ale celé ČR. Vloni se 
s úspěchem její žáci a bu-
doucí odborníci představili 
na Mezinárodním strojí-
renském veletrhu Brno.

Radek Vonka byl spokojen 
s činností obou škol. „Tady 
na severu ústeckého regionu 
má odborné školství a zvláš-
tě technické obory velkou 
tradici, velice významná 
a po všech stránkách pří-
nosná je spolupráce škol 
s TOSem ve strojírenských 
nebo s ČEZem v elektrotech-
nických oborech. Hovořili 
jsme s managementy škol 
také o některých problé-
mech, především je nutné 
zlepšit jejich vzájemnou 
komunikaci a konkurenci 
postavit na racionálních 
základech. Těmi jsou pro-
vázanost studijních oborů, 
získávání a výchova po-
třebných odborníků pro tuto 
část kraje a další snižování 
zdejší nezaměstnanosti,“ 
uzavřel Radek Vonka. 

Čerpáno z tisk. zprávy ÚK
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DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Vážený pane Véle, když 
jste mi na jedné schůzce 
ohledně omezení kamionové 
dopravy řekl, že jsem si po-
stavil barák na  blbém mís-
tě, moc jsem Vám nevěřil. 
Dnes s odstupem času Vám 
musím dát za pravdu. Bohu-
žel, ale nejsem sám, kdo má 
barák na blbém místě. Týká 
se to v podstatě všech lidí, 
kteří mají své domy nebo 
byty na trase od křižovat-
ky Mýto až po parkoviště 
kamionů v našem městě. 
Ohledně tohoto problému 
vznikla petice občanů. 
Byl jsem účastníkem řady 
jednání, na kterých se něco 
podařilo, což lze s povděkem 
přijmout. Například umís-
tění dopravních značek na 
ulici 5. května s přikázaným 
směrem jízdy pro nákladní 
vozy na Studánku, na ulici 
Národní zákaz odbočení vle-
vo pro nákladní vozy, zúžení 
vozovky s novými přechody 
pro chodce v prostorách re-
staurace Mělník a u Domu 
dětí a mládeže.

Vše je hezké, stálo to 
dost finančních prostředků 
a částečně odvedlo dopravu 
z města kratší trasou přes 
Studánku z areálů pana 
Šusty. Vzpomínám si, 
že na jednom jednání se 
někdo vyjádřil, myslím že 
pan starosta, že při prode-
ji areálu ČSAD Ústí nad 
Labem ostravské dopravní 
firmě bude provedena úpra-
va dopravním značením tak, 
aby zde parkované kamiony 
opouštěly město směrem na 
Studánku, včetně vozidel 
parkujících v prostorách 

starého nádraží. Bohužel 
asi pro časové zaneprázd-
nění nebo pozapomnění to 
není realizováno.

Kdysi pan Sucharda, 
bývalý místostarosta, asi 
v dobré víře prohlásil, že 
se cesta přes Mýto kamio-
nům znepříjemní zúžením 
vozovky a postavením kru-

hového objezdu u prodejny 
Plus. Musím konstatovat, 
že neznepříjemnilo. Ulice 
Čs. letců je pro mnohé ři-
diče stále závodní dráhou. 
Dopravní značky na zmí-
něných ulicích 5. května 
a Národní také mnoho 
vrásek řidičům nedělají. 
Jedni jedou rovně a druzí 
si v pohodě do zákazu od-
bočují. Městská policie má 
nyní možnost tato vozidla 
zastavovat a pokutovat, ale 
jaksi asi není zájem. Ka-
merový systém u Plusu by 
mohl také pomoci, ale musí 
být vůle.  To, co si nejedna 
rodina myslí o radnici, která 
před tímto problémem dle 
mého názoru strká hlavu 
do písku, si nepřejte slyšet 
a já se k nim připojuji. 

Je velice zajímavé, že 
když podobný problém měla 
radnice v Havlíčkově Brodu, 
řešila to rychle a účinně. Na 

mezinárodní silnici vedoucí 
skrz město umístila do-
pravní značku s omezením 
rychlosti na 30 km v hodi-
ně. Jezdím přes Havlíčkův 
Brod poměrně často a jaksi 
by mě nenapadlo tuto znač-
ku nerespektovat, neboť je 
tam dost nekompromisní 
policie.

Ptám se tedy. Kdy bude 
buď vyloučena kamionová 
doprava vedoucí přes měs-
to a nasměrovaná na silnici 
l. třídy na Studánku, anebo 
omezena rychlost na 30 km? 
Kdy někdo konečně donutí 
jak státní tak městskou 
policii věnovat zvýšenou 
pozornost této lokalitě? 
Vždyť se jedná o lokalitu 
s největší koncentrací oby-
vatel města.

Možná, že se konečně 
dočkáme toho, že se v noci 
vyspíme a kamiony nám 
přestanou ničit jak zdraví, 
tak i majetek.

Možná, že by Vám 
i s dalším kompetentním 
úředníkům prospělo ne-
chat se osprchovat vodou 
v proláklině u přechodu pro 
chodce v prostoru  Domu 
dětí a mládeže při průjezdu 
kamionů. Je tam vozovka po 
opravě a vlivem průjezdu 
kamionu se zde nachází cca 
10 cm hluboká a poměrně 
rozsáhlá proláklina, která, 
když se naplní vodou a 
zrovna půjdete okolo při 
průjezdu kamionu, zaručí 
kvalitní sprchu. 

Přeji hezký den a hodně 
úspěchů v další práci.

Josef Kňourek

Varnsdorf - čisté město (?)
Kdo by nechtěl žít ve městě, jehož ulice a parky jsou úhled-

né a čisté a kde na pořádek dbají úklidové čety, strážníci 
i samotní občané? Možná, že jste se při svých cestách s něčím 
podobným setkali. Nebo si myslíte, že i naše město patří 
mezi ně? Nebo se ptáte, proč nestačíme udržet pořádek 
a uklízet nepořádek ani v době, kdy už i komunikace a veřej-
ná prostranství dostávají nový a lepší vzhled, svoz odpadků 
je svěřen odborné firmě a odpadkové koše máme téměř na 
každém rohu? Kde hledat odpověď, která by pomohla posu-
nout současný stav o kousek k lepšímu?

Zatímco nepořádku můžeme dosáhnout zdarma, jeho 
úklid už obvykle něco stojí, většinou dost peněz. Je až 
s podivem, kolik lidí kolem nás je postiženo tzv. prasečím 
syndromem, což je vývojová anomálie způsobující trvalou 
ztrátu schopnosti rozlišit pocit čistoty a pořádku od špíny 
a svinčíku. Takto postižení jedinci se pak i na veřejnosti 
chovají zcela nevázaně a mají podíl na tom, že jsou naše 
ulice a parky pokryté odpadky. Za příklad mohou posloužit 
chodníky, zejména kolem supermarketů, polepené vyplivnu-
tými zbytky žvýkaček. Vskutku svérázné vizitky těch, kteří 
trpí tímto neblahým postižením! Chci tím jen naznačit, že je 
bláhové očekávat obrat v chování časti občanů k lepšímu.

Všechny kandidující strany před komunálními volbami 
slibují ve svých programech zlepšit pořádek ve městě, ale 
během času na své sliby zapomínají, hlavně při tvorbě roz-
počtu města. A o peníze jde, jak víme, především. Z praxe 
známe, že za metařem, který s kárkou obchází ulici, je úklid 
vidět. Jeden současný metař však nestačí, a proto takových 
metařů by v našich ulicích bylo třeba více. Roční náklady na 
jednoho metaře činí asi sto tisíc korun. Je to pro městskou 
kasu tak nedostižná částka? Co třeba zvýšit poplatky za psy 
a částku věnovat na úklid nepořádku, který způsobují?

Zlepšení čistoty města je zcela na zastupitelích, rozhodují 
o tom, kam společné peníze jdou. Jak se projevila účast 
Strany zelených, která po volbách zasedla na radnici? Jak 
se podílí na zlepšování životního prostředí ve městě? Nemá 
ani svého zástupce v komisi pro pořádek a ochranu veřej-
ného prostranství. Peníze na údržbu a úklid komunikací se 
pohybují v milionech, ale spojení dvou odlišných záležitostí 
tj. údržby a samotné čistoty do jednoho fondu není zrovna 
šťastným řešením. Čistota a úklid náleží do kompetence 
Odboru životního prostředí, ale čistotu a úklid komunikací 
zajišťuje spolu s údržbou Odbor správy majetku a investic. 
Je tento odbor tím správným garantem čistoty ve městě? 
Odpovědět si můžete každý sám.

V loňském roce jsme se připojili do celostátní akce za 
zlepšení životních podmínek ve městech a usilujeme, aby 
i Varnsdorf byl zdravým městem. Prvním krokem by proto 
mělo být, aby se Varnsdorf stal čistým městem. Ovšem 
jenom přání nestačí, měli bychom přehodnotit způsob or-
ganizace úklidu, a především jeho financování.

Robert Dausch, předseda Komise 
pro čistotu a ochranu veřejného prostranství

V minulém čísle HS jsme 
vás informovali o otevření 
provozu na hraničním 
přechodu do Grossschönau. 
Když pominula počáteč-
ní euforie ze vstupu do 
Schengenského prostoru, 
vypluly na povrch některé 
zajímavé okolnosti. Prvním, 
co překvapí, je situace, kdy 
ze strany  SRN do ČR je 
vjezd povolen vozidlům do 
7,5 tuny, zatímco z naší 
strany pouze 3,5 tuny. Řek-
nete si maličkost. Ano, třeba 
jen do té doby, kdy vozidla 
vozící materiál z německé 
Frottany do české pobočky 
ve Varnsdorfu mohou jet do 
Čech 5 kilometrů, zatímco 
nazpátek 12 km! Dnes už 
asi těžko někdo zjistí, kde 
se stala chyba, ale při všech 
jednáních s Krajským úřa-
dem ÚK, starosty soused-
ních obcí a státem se za mé 
působnosti vždy jednalo o 

Problémový průjezd kamionů 
městem - otevřený dopis

provozu vozidel do 3,5 tuny, 
tedy z mého pohledu je naše 
značení správné. Teď je jen 
nutné se dohodnout a buď 
z německé strany tonáž 
ubrat, nebo spíše jednoduš-
ší je z české strany tonáž 
dopravní značkou přidat. 
To vše je v řešení a určitě 
bude brzy napraveno. Vět-
ším problémem však je, že 
SÚS, která po dohodě s kra-
jem osazovala příslušné 
dopravní značení (případně 
výrobce dopravního znače-
ní), bohužel neumí z mapy 
opsat a zkontrolovat správ-
né názvy německých obcí 
a měst. Takže jedeme-li z Ně-
mecka, vjíždíme správně do 
Warnsdorfu/Varnsdorfu, 
zatímco jedeme-li opačně 
místo do Großschönau, 
případně Grossschönau, 
míříme do Grosschenau? 
Chápu, že naše stroje občas 
neumí napsat německé 

ostré S (scharf S), které je 
i v Německu podle nových 
pravidel na ústupu, ale 
že by neuměly napsat za 
sebou tři „s“ a jednu pře-
hlásku, už nepochopím. 
Krom toho i na přehlásku 
Němci pamatují a dokážou 
ji například na internetu 
nahradit spojením oe tedy 
Grossschoenau. Představte 
si poté, že jedete ke svým 
sousedům s projektem, či 
nabídkou ke spolupráci. 
Jste přivítáni slovy: „To 
je hezké, že s námi chcete 
spolupracovat, když ani 
neumíte správně napsat 
naše město.“ Těžko vysvět-
lovat, že vše zavinil jakýsi 
krajský úředník, když ten 
je daleko a vy blízko. Za 
dobu, jakou jsme všichni 
o připravovaném otevření 
věděli, by určitě šlo podob-
ným trapasům zabránit.

JS

KURIOZNÍ DOMLUVA

UPOZORNĚNÍ  
PODNIKATELŮM
Se začátkem roku bychom podnikatelům chtěli připome-

nout některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech 
(185/2001 Sb.) a zákona o ochraně ovzduší (86/2002 Sb.):

- pokud vytvořili v uplynulém roce více než 50 kg nebez-
pečných odpadů nebo více než 50 tun ostatních odpadů, musí 
vyplnit a zaslat Hlášení o produkci a nakládání s odpady

- pokud provozují malý zdroj znečištění ovzduší (např. kotel 
s výkonem 50 až 200 kW), musí vyplnit a zaslat Podklady 
pro stanovení výše poplatku malých zdrojů ...

- pokud provozují střední zdroj znečištění ovzduší (např. 
kotel s výkonem 0,2 až 5 MW), musí vyplnit a zaslat Ozná-
mení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší.

Hlášení je třeba zaslat do 15. 2. 2008 na adresu: Odbor 
životního prostředí, MěÚ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 
407 47 Varnsdorf. Všechny potřebné formuláře lze získat na 
www.varnsdorf.cz/showdoc.do?docid=881 nebo v kanceláři 
Odboru životního prostředí.   

Ing. Přemysl Brzák, Odbor životního prostředí
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Miniportréty  
Josef Fiala

* 2. 9. 1930 
ve Slavhosticích, 

okr. Jičín 

Středoškolský profesor, 
publicista, historik, autor ně-
kolika publikací o dějinách 
města Varnsdorfu, redaktor 
Hlasu severu v letech 1990 
až 2005. Ve Varnsdorfu 
působí od 1. září roku 1948. 
Řadu let učil češtinu a dě-
jepis na základní škole, od 
roku 1970 byl profesorem na 
rumburském gymnáziu až 
do r. 1990, kdy odešel do dů-
chodu. V letech 1948 až 1957 
byl prvním tenorem v pěvec-
kém sboru J. B. Foerster ve 
Varnsdorfu. V letech 1957 až 
1985 byl členem Pěveckého 
sboru severočeských učitelů 
v České Lípě. V obou sbo-
rech konferoval koncertní 
vystoupení, v době působení 
v České Lípě vytvořil systém 
výchovných koncertů pro 
školní mládež (od dětí mateř-
ských škol až po maturanty). 
V roce 1990 byl členem sku-
piny publicistů, kteří obnovili 
vydávání Hlasu severu, stal 
se jeho řádným redaktorem 
a později pro něj napsal 
mnoho článků na aktuální, ale 
především historicky a vlasti-
vědně zaměřená témata. Pub-
likoval i v jiném regionálním 
tisku. Aktivně spolupracoval 
s městským úřadem a muze-
em - mj. je autorem návrhu 
přejmenování některých 
varnsdorfských ulic, jejichž 
název byl poplatný komu-
nistickému režimu. 

Je autorem několika publi-
kací zejména stručných dějin 
města vydaných knižně v ro-
ce 1993.

Milan Hrabal

Když jsem byl místní viet-
namskou komunitou osloven 
a pozván na slavnostní 
otevření buddhistického 
chrámu ve Varnsdorfu, 
pochopil jsem, proč před 
nedávnem jezdila po městě 
houkající auta s naložený-
mi Buddhy a proč je dole 
na Žitavské, jeden dům od 
místa, kde se učil slavný 
A. H. Liebisch (konstruk-
tér Böhmerlandů), budova 
vyzdobená barevnými vla-
ječkami. Na druhou stranu 
jsem si však uvědomil, že 
jsem pozván někam a na 
něco, o čem toho vlastně 
mnoho nevím. Prolezl jsem 
tedy internet a pokusil se 
pro vás připravit malou 
vstupní informaci o něčem 
novém, k čemu vždy přistu-
pujeme s nedůvěrou a někdy 
i zaujatostí. Buddhismus je 
nábožensko-filozoficky-psy-
chologický systém založený 
v 5. stol. př. n. l. Buddhou 
(vlastním jménem Siddhár-
tha Gautama) v severový-
chodní Indii. Klade důraz 

BUDDHISMUS – „být v životě jako doma“

Výsledková listina soutěže 
Fotorok 2007

I. kategorie - reportáž
1. cena:   Martin Votava za fotografii „Berlín 3“
2. cena:   Zdeněk Lín za fotografii „Bolest světa“
3. cena:   Zdeněk Habr za soubor šesti fotografiií 
Čestné uznání: Oto Stredák za seriál „Zabíjačka“
            Libor Velan za seriál „Lidé z kopanic“

II. kategorie – volné téma
1. cena:   Ladislav Čech za seriál „Tvář velkoměsta I-III“
2. cena:   Arnošt Bartoš za fotografie „Podzim 1 a 4“
3. cena:   Jitka Rjašková za fotografii „Loket v mlze“
Čestné uznání: Ladislav Čech za fotografii „Akt 4“
          Oto Stredák za fotografie č. 11 a 17

INZERCE

Gymnázium Varnsdorf 
s mnoha oceněními

Gymnázium Varnsdorf  dosáhlo v loňském roce celé řady 
úspěchů. Bylo oceněno jako nejlepší církevní gymnázium 
v České republice. A patří mezi vůbec nejlepší gymnázia 
bývalého východního bloku. František Paulus získal cenu 
akademie Učitel roku 2007. Gymnázium se může pyšnit  
mezinárodními akreditacemi MŠMT, Dětským činem roku, 
cenou Fair play Českého olympijského výboru a oceněním za 
nejlepší projektovou výuku v projektu Krajina za školou - Co 
lužické domy vyprávěly. Uvedené úspěchy jsou jen zlomkem 
práce, kterou vyučující a studenti v minulém roce odvedli. 

Na začátku ledna poděkovala osobně vedení školy Mirosla-
va Večeřová z  Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy  
za prosazování netradičních forem výuky a za získané me-
zinárodní akreditace.

Děkovné dopisy zaslali do Varnsdorfu i Pavel Posád, sídel-
ní biskup litoměřický, a Msgre Dominik Duka, sídelní biskup 
královehradecký, administrátor litoměřické diecéze. 

Slova chvály ThDr. Josefa Koukla, emeritního biskupa 
litoměřického, by měla být výstižná za všechna ocenění: „Pán 
Bůh zaplať a odměň stonásobně všechny žáky a profesory za 
vynaloženou péči.“                                 Zuzana Jirchářová

20-300 tis. Kč, i pro důchodce do 75-ti let!

Tel. 777 819 794 PO-NE 8-18 hod.

PŮJČKY - ÚVĚRY
Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!

Schválení do 10 minut - BEZ POPLATKU!!!

100.000,- od 2.100 Kč/měs., 300.000,- od 6.450 Kč/ měs.
U zaměstnanců i bez potvrzení o příjmu!!!

na osobní meditační praxi 
jako prostředek k dosažení 
vnitřní svobody. Buddhova 
učení mají za cíl plný rozvoj 
a svobodu těla, řeči a mysli 
a jsou zbavena víry, dogmat 
a zákazů. Nejsou v pravém 
slova smyslu náboženstvím, 
ale spíše celoživotním sty-
lem a neřadí se mezi nábo-
ženství, která se šíří ohněm 
a mečem. Rozdíl mezi bud-
dhismem a ostatním nábo-
ženstvím je zejména v tom, 
že náboženství víry vedou 
lidi k tomu, aby nevěřili své 
nejhlubší podstatě, zatímco 
buddhismus jako nábožen-
ství prožitku tvrdí naprostý 
opak. Tvrdí, že člověk by se 
měl snažit, aby každý jeho 
zážitek byl ve své nejhlubší 
podstatě svěží, opravdový 
a plný radosti. Snahou je 
„být v životě jako doma“ 
a důležité přitom je i vní-
mání druhých. Buddhismus 
nemá Bohy, respektive slovo 
Bůh nepoužívá, protože ten-
to pojem vytváří nežádoucí 
dualitu. V Evropě se aktivní 

zájem o buddhismus začíná 
projevovat až na počátku 
20. století. Nejstarší zmínky 
o buddhismu u nás se datují 
do období před 2. světovou 
válkou, ale největší změna 
nastává až po magickém 
roku ´89, kdy naši zemi 
navštěvuje lama Ole Nydahl. 
Celkově se buddhismus vel-
mi rozvíjí a rozšiřuje. Od 
roku 1994 vzniklo v ČR již 
více než 50 center, nejbližší 
jsou v Dolním Podluží a v Dě-
číně. Varnsdorfský Chrám 
nebeského milosrdenství 
je prvním chrámem,tedy 
jakýmsi katedrálním v ČR 
a vyznává první ze dvou 
základních směrů bud-

dhismu - Máhájána (Velká 
cesta). Centra fungující 
v naší republice nemají za 
úkol utajovat před světem 
jakákoliv tajemství, jsou to 
jen místa, kde se zájemci o 
toto nábožensko-filozofické 
hnutí mohou scházet, deba-
tovat, popřípadě meditovat. 
Nikomu vstup rozhodně není 
zakázán, otevřeno je denně 
a doporučuji všem návštěvu. 
Nakonec bude dobré uvést 
citát, který Buddha vyslo-
vil těsně před svou smrtí: 
„Nevěřte mým slovům jen 
proto, že je řekl Buddha. 
Všechna dobře prozkoumej-
te. Buďte svým vlastním 
světlem.“                            JS

140 let od vzniku 
města Varnsdorf

Významné události let 1879 – 1888

                                          1879  
- byla založena lidová knihovna se čtrnácti sty svazky
- došlo k přeměně odborné školy na textilní průmyslovou 
školu a dostala statut státní školy
- byla prodána stará budova městského úřadu a městský 
úřad se stěhoval do zrestaurované staré školní budovy na 
náměstí

                                          1881 
- byl slavnostně odhalen pomník císaře Josefa II. Byl umístěn 
před „Městem Vídeň“, což byl velmi navštěvovaný hostinec 
(Dnes tam stojí poliklinika.)

                                          1884 
- dochází k rozšíření hřbitova o 1 800 čtverečních sáhů

                                          1887 
- došlo ke zřízení pobočky Rakousko-uherské banky

                                          1888 
- zahájena místní telefonní služba. Centrála byla na poš-
tovním úřadě v domě č. 1254. V prvním roce je zapojeno 
36 účastníků

rd (zdroj Palmeho kronika)
 

Varnsdorfský mnich Thich Thanh Phuc.           Foto rm 



Kdo přenechá zahradu k pronájmu od MěÚ? Tel. 723 961 
398. Dobromila Brůčková, Karlova 717, Varnsdorf 407 47.
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INZERCE

Svatební a společenská móda pro dámy a pány. Půjčov-
na - prodej - zakázkové krejčovství - ruční výroba doplňků 
- opravy a úpravy oděvů. Út - Pá 14.00 - 18.00, mimo otv. dobu 
dle domluvy. Kontakt: Varnsdorf, Elišky Krásnohorské 1549, 
tel. 728 764 809, j.zarnack@email.cz, www.svatebni-moda.cz. 
Připravili jsme pro Vás novou kolekci svatebních šatů na rok 
2008. Rádi pokračujeme v naší tradici a pro každou nevěstu 
máme připraven dárek!

Hledám učitele k doučování němčiny. Tel. 412 371 127.

Prodám RD ve Varnsdorfu podsklepený s garáží, ústř. 
vytápění plynové, okrasná zahrada, s výhledem na Lužické 
hory, kolaudace v r. 1995. Tel. 605 203 776.

Prodám necky na paření prasat, trojnožku na věšení 
prasat, kotel na vaření masa a elektrickou troubu. Cena 
dohodou. Tel. 412 370 279.

Přivýdělek. www.zmena-zivotniho-stylu.cz. Tel. 775 
375 065.

Prodej stavebního pozemku v Rumburku. Klidná 
část nedaleko centra. Výměra: 1.100 m2. Prodejní cena: 
250 Kč/m2. Info Lužická R.K. Tel.: 412 333 281, 602 108 
404.

Prodej penzionu ve Starých Splavech (45 lůžek), 
100 m od Máchova jezera. Prodejní cena: 4,3 mil. Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Pronájem zrekonstruovaného bytu 3+1 v centru Rum-
burku, ve starší zástavbě na náměstí. Nájemné: 9.500 Kč /měs.+ 
služby. Info Lužická R.K.  Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Prodej rodinného domu v Rožanech u Šluknova. 
Nové rozvody vody a elektriky. Pozemky celkem: 1.360 m2. 
Při rychlém jednání výrazná sleva! Prodejní cena: 1,1 mil. 
Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Prodej rodinného domu v Brtníkách. Vhodný k trva-
lému bydlení  i rekreaci. Pozemek celkem 1.869 m2. Prodej-
ní cena: 2.300.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

INZERCE

VARNSDORFŠTÍ PLETAŘI – ČÁST 8. 
aneb Punčochy konce 20. století    

Sedmdesátá a osmdesátá 
léta 20. století se v n.p. 
ELITE nesla ve znamení 
modernizace všech stupňů 
výroby punčochového zboží. 
Pořizovala se nová technika 
do provozů přípravy materi-
álu jako např. kadeřící stroje 
TK600, TK610, skací stroje 
na výrobu efektních přízí zn. 
PAOLI-FANI, soukací stro-
je FADIS z Itálie a RY-21A 
z Polska a podobně. Insta-
lovány byly nové okrouhlé 
pletací stroje na pletárny 
punčochového zboží (např. 
zn. EVA 4, EVA4-R, R-850, 
EDIS). S modernizací pleta-
cích strojů dochází k tomu, 
že klesá počet dvousysté-
mových strojů a roste počet       
čtyř a vícesystémů. Roku 
1975 již bylo v provozu 
celkem 3 917 okrouhlých 
pletacích strojů. 

Do provozů konfekce byla 
dovezena nová šicí techni-
ka z Japonska (zn. JUKI, 
TAKATORI) a Anglie (zn. 
DETEXOMAT). Následné 
barvení pak bylo posíleno 
novými barvícími aparáty 
zn. MILNOR. Protože v r. 
1980 tvořil podíl nefixova-
ných punčochových kalhot 
(bez trvalého tvarování 
úpletu) 80 % z celkového ob-
jemu výroby punčochových 
kalhot, bylo nutné zavést 
výkonnější balící techniku. 
Z široké nabídky byly vy-
brány italské stroje FC-30. 
Byly také instalovány tva-
rovací stroje s novým, efek-
tivnějším způsobem konečné 
úpravy punčochového zboží. 
A ve výčtu nové techniky pro 
výrobu punčochového zboží 
bych mohl pokračovat. 

Za trochu pozornosti 
však stojí i různé zajíma-
vosti z výroby, byť neměly 
dlouhého trvání. Například 
na přelomu sedmdesátých 

a osmdesátých let dochází 
ke stagnaci odbytu pun-
čochového zboží. Zajímavým 
pokusem jak oživit poptáv-
ku bylo zavedení výroby 
punčochových kalhot DU-
ONIT v roce 1977. Jednalo 
se o zcela bezešvé kalhoty 
tvarované přímo v úpletu, 
k jejichž dokončení pak již 
stačilo je obarvit a zabalit. 
Pro jejich výrobu byly za-
koupeny nové osmisystémy 
zn. SANTONI. Výroba sama 
však neměla dlouhého trvá-
ní. Protože kalhoty upletené 
na tomto typu stroje byly 
pouze v jedné velikosti 
a tento typ kalhot vyhovoval 
jen malému počtu spotřebi-
telek, vyexpedovalo se jich 
pouhých 67 000 ks a jejich 
výroba byla zastavena.

Nesmíme opomenout ani 
nástup výpočetní techniky 
do podniku. Roku 1980 
byl zkušebně nainstalován 
první samočinný počítač. 
Jednalo se o minipočítač 
SM/3 sovětské výroby. Již 
rok na to pak byl pořízen 
střední počítač typu EC 
1021 a s ním vybudováno 
samostatné výpočetní stře-
disko. 

V roce 1980 byl počet 
instalovaných okrouhlých 
pletacích strojů 3 883 ks. 
Jak je patrno z uvedeného 
čísla, zhruba od tohoto roku 
počet pletacích strojů klesal. 
Přesto produkce punčocho-
vého zboží neustále rostla. 
Bylo to dáno složením 
strojového vybavení ple-
táren. Snižoval se počet 
dvousystémů a rostl počet 
čtyřsystémů (počet osmi-
systémů zůstal prakticky 
stejný), tedy rostl celkový 
výkon strojů. Další moder-
nizací strojního vybavení 
pak roku 1985 klesl celkový 
počet těchto strojů na 3 551 

ks. Pro porovnávání ale asi 
bude názornější, když uvedu, 
že oněch 3 883 strojů z roku 
1980 představovalo celkem 
12 252 systémů, zatímco 
3 551 strojů v roce 1985 mělo 
12 478 systémů. Roku 1986 
byly instalovány první ple-
tací stroje s elektronickou ří-
dící jednotkou – čtyřsystémy 
zn. EDIS (celkem 200 ks na 
dvou dílnách). Vzhledem 
k jejich vysoké produkci  
bylo nutno posílit i následné 
provozy další novou techni-
kou. Díky tomu pak bylo do-
saženo roční produkce pun-
čochových kalhot 15 milionů 
kusů! Přes veškerý pokrok 
ve výrobě punčochových 
kalhot však zůstala stále 
značná skupina žen věrná 
klasickým punčochám. Jen 
ty podvazkové pásy jaksi ka-
zily dojem. V roce 1983 však 
přišla firma Wolford s dal-
ším módním „trhákem“ ve 
výrobě punčoch. Vstoupila 
na trh se samonosnými (sa-
modržícími) punčochami. 
Tyto se staly u žen právě 
takovým favoritem, jako půl 
století před tím nylonky. Ale 
ani tento nový módní trend 
neunikl návrhářům z ELI-
TE a světlo světa spatřilo 
hned několik modelů (foto 
na titulní straně). Velkou 
oblibu si stále více získáva-
jí i vzorované punčocháče. 
Objevují se jak celoplošné 
vzory, tak i vzory kotníč-
kové, vyvzorované švy, 
zvýšené paty, ale i různé 
nažehlované aplikace. Tím 
byl odstartován nový závod 
o přízeň zákaznic. 

Milan Kopecký
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Salon pro psy - kou-
pání, stříhání, trimování, 
drápky, čištění uší. Možnost 
úpravy také u vás doma.  
Matoušková, Jiř íkovská 
99, Rumburk. Tel. 412 333 
365, 604 854 748.

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ
Rozvoz j ídel organizacím i jednotl ivcům do obědníčků

CENA 42,00 Kč včetně dopravy a DPH

Kontakt 777 118 041
RESTAURACE ZELENÝ STROM - RUMBURK

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

SKZ Nord nabízí pra-
covní příležitost na cca 1/4 
prac. úvazku - administra-
tivní činnost. Podmínky: 
bydliště Varnsdorf, flexibi-
lita, základy na PC, zkuše-
nost v kancelářské činnosti 
vítána. Tel. 604 267 602, 
412 372 521.

Pronajmu ihned ne-
zařízenou garsoniéru 
ve Varnsdorfu, ul. Čelako-
vická. Cena vč. poplatku 
4.500 Kč. Tel. 731 190 461.

Pomohu a poradím 
s hubnutím. Nenásilně a 
zdravě. Tel. 607 755 026.

Pronajmu byt 2+1 a ga-
ráž ve Vdf. Kontakt: 720 
150 369.
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§
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PODĚKOVÁNÍ
26. ledna 2000 odešel navždy od rodiny, 

od přátel, známých, od rozdělané práce 
Karel Kalvach. Po 8 letech všichni s lás-
kou a úctou vzpomínáme. Děkujeme všem, 
kdo si vzpomenou s námi.

Manželka Jaroslava s rodinou.

28. února vzpomínáme smutné dvacáté 
výročí, kdy ve věku 26 let odešel navždy 
náš milovaný syn a bratr Jiří Hričina. 
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku.

Rodiče a bratr s rodinou.

6. ledna to byl rok, co nás opustil man-
žel, tatínek, děda, tchán pan Jaroslav 
Kupec. 

Stále vzpomíná manželka Marie, dcery 
Jaroslava, Lenka a Eva, vnoučata Petr, 
Radek, Michal a Evička, zeťové Olda a 
Pavel.

29. ledna uplyne smutný rok, kdy na-
vždy utichlo srdce naší maminky Anny 
Haubertové. Nikdy na ni nezapome-
neme a vždy s láskou a úctou budeme 
vzpomínat.

Děti Miroslav a Martina s rodinami.

24. ledna by se dožil 70 let Helmut 
Michel. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Manželka Věra, děti Věra a Marek.

§

§

23. ledna oslavil krásných 90 let náš 
drahý tatínek, dědeček a pradědeček 
Štefan Šelmeczi. 

Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších 
let přeje dcera Hela a celá rodina.

1. února oslaví své 80. narozeniny Hana 
Krchová. 

Hodně štěstí, zdraví a životní pohody 
přeje rodina Hemelíkova.

Mateřská škola ZA-
HRÁDKA, ulice Pražská, 
děkuje všem, kteří se podí-
leli na realizaci nových šatů 
pro náš pěvecký sboreček 
,,Zahrádka“. Naš dík patří 
Velvetě, a.s., paní Hockové 
a Novákové.

Hana Frolová 
a Jana Čiháková

za vedení sboru

Božena Pešková    86 let
Jiří Suchánek    65 let
Marie Charvátová    78 let
Aloisie Dostálová    85 let
Jiří Jedlička    65 let
Zdeňka Müllerová    44 let
Rudolf Richter    78 let
Zdeněk Říha    55 let
Jaroslav Engler    52 let

I díky sponzorům pro-
chází ZŠ náměstí obdobím 
proměn. Finanční i mate-
riálová podpora obohacuje 
výuku i vybavení a úpravu 
školy a učeben. Poděkování 
patří těmto osobám a orga-
nizacím: J. Šusta, R. Ku-
randa, R. Jehlička, J. Štika, 
L. Golla, Mgr. J. Šmíd, 
MUDr. P. Bartl, MUDr. 
Peigznachová, firmy TOS, 
TEXSTAV, DUMSTAV, 
EKO SERVIS, CZECH 
PAN, KASP, ALPEN, Tis-
kárna Trio.

V.Z.

Pořadatelé 12. ročníku 
Silvestrovského závodu na 
horských kolech děkují za 
zdárný průběh sponzorům 
akce: TOS VARNSDORF, 
Město Varnsdorf, AL NA-
MURA, CykloBartys, řeznic-
tví Vohnout a DUMSTAV.                

V.Z.

Děkujeme tímto Lužické 
nemocnici - oddělení gyne-
kologie a to panu primáři 
Kamilu Svobodovi, paní 
doktorce Simoně Lovásové 
a sestřičkám Drahomíře 
Račokové, Janě Paříkové,  
Věře Meistnerové, Janě 
Meistnerové a ošetřovatelce 
Ivaně Pietschmannové. Po-
byt v nemocnici není nikdy 
jednoduchý a díky těmto 
lidem a jejich přístupu k pa-
cientům byl pobyt mnohem 
příjemnější.

Julie Šálková, 
Irena Kandlerová 

a Libuše Strobachová

prosinec 2007

ODEŠLI NAVŽDY

Jana Jelínková
Martin Langer (Matěj)

Lenka Dresslerová
Jaroslav Dressler (Eliška)

Markéta Burešová
Petr Knitl (Eliška)

Mária Poláková
Ladislav Polák (Ladislav)

Petra Hanáková
Josef Hanák (Alexandra)

Jana Kanalošová
Zdeněk Doktor (Nicolas)

Jana Ducháčková
Petr Ducháček (Anežka)

Jana Davidová
David Hýra (Patrik)

NAROZENÍ
Hana Veselá
Petr Farský (Tereza)

Michaela Nittelová
Miroslav Lukáš (Patrik)

Nikola Nittelová
Milan Budinský (Laura)

Eva Jelínková
Petr Neubauer (Štěpán)

Petra Švejcarová
Daniel Švejcar (Karla)

Lehovcová Šárka
Lehovec Lubomír (Ondřej)

Lucie Karasová
Radek Karas (David)

Lenka Štěrbová
Martin Kozák (Martin)

Stolní tenis - Áčko stolních tenistů Slovanu (dosud 
6. místo) zajíždělo k utkání s SKST Č.Kamenice C (10.), 
kde potvrdilo roli favorita výhrou 6:12. Body Krejčí, Miško, 
Suchý po 3,5, MUDr. Janák 1,5. Béčko (5.) mělo v domácím 
prostředí za soupeře papírově zdatnějšího soupeře, áčko 
Slavoje Děčín (7.), avšak nezaváhalo a výsledek 14:4 vypadá 
celkem jednoznačně. Body zajistili Charouzek 4,5, P. Žítek 
a P. Šimek po 3,5, Chlan 2,5.

Šachy - Družstvo ŠK Varnsdorf mělo doma na programu 
nejtěžší utkání sezóny a to s vedoucím týmem Regionálního 
přeboru TJ Krásná Lípa B. Za 45 minut sice vedlo díky 
Jarschelovi 1:0, ale pak se začali prosazovat hosté a domácí 
odešli poraženi 3:5. Bod uhrál ještě Vokurka a remízy Ferkl 
se Sládkem (jeho partie trvala bezmála 5 hodin). Zbývá 
sehrát utkání venku s UD Hamr, kde jsou varnsdorfští 
favority a postup do krajského přeboru by neměl uniknout. 
Varnsdorf byl před střetnutím druhý s pětibodovým násko-
kem na pátý Žandov a postupují čtyři družstva. 

Fotbal - Muži Slovanu hráli doma další přípravné zá-
pasy. S béčkem Jablonce vyhráli 4:1 (2:0), když branky 
dali Jordák, Holeček, Fikejz a Vostřel, posila z Trnavy. 
S B-týmem Teplic to bylo těžší, ale po gólech Křemena se Svoj-
tkou vydřeli výhru 2:1 (0:0). První přípravné zápasy sehráli 
i dorostenci. Starší prohráli venku s ligovým Jabloncem 
3:1 (1:1), trefil se Mauder a mladší remizovali v Děčíně 
s divizním Juniorem 1:1 (0:1) po vedoucím gólu Chlana.  
V sobotu 26. ledna hraje strší dorost od 11.00 doma s Vilé-
movem.                                                                         ZdS

VE STRUČNOSTI

 Místostarosta města 
Varnsdorf  František Dlask 
navštívil 10. ledna prvního 

První občánek Šluknovska

STUDOVAT NA ZŠ 
NÁMĚSTÍ?

Pokud se ještě stále rozhodujete, kam půjde Vaše dítko 
do šestého ročníku, přichází s nabídkou naše škola. Ve škol-
ním roce 2008/2009 budou otevřeny dvě specializované třídy 
– třída s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a in-
formatiky a třída s rozšířenou výukou ekovýchovy, prevence 
a pohybových her. Přihlášky i neoficiální testy pro přijímací 
řízení jsou k dispozici na dosavadních školách. Další informa-
ce o škole, učebních plánech, přihláškách a přijímacím řízení 
Vám podá vedení školy, popř. můžete využít stránky školy: 
www.zs-namesti.cz.                                     Václav Zemler

občánka Šluknovského 
výběžku narozeného v ro-
ce 2008, aby poblahopřál 
šťastné mamince k narození 
dcery. Malá Eliška Knitlová, 
která je zároveň prvním 
varnsdorfským občánkem 
v roce 2008, se narodila 
Markétě Burešové 2. ledna 
v 1.35 hodin. Vážila 2,98 kg 
a měřila 50 cm. Památkou na 
příchod na svět bude Elišce 
dárek od Aktivu pro občanské 
záležitosti města Varnsdorf 
v podobě zlatého šperku. 

Hodně štěstí, Eliško.                                   
rm
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Panteři dvakrát vítězně

Představujeme možná budoucí „útok snů“ varnsdorfského 
hokeje.                                                           

Nahoře zleva J. Beránek, V. Fišer, L. Mach, A. Som-
merschuh. Dole zleva P. Lisý, R. Petrák, M. Mikolášek, 
T. Skotnica a P. Svoboda.                                    

Šachové střípky

Muži Slo-
vanu Varnsdorf (3. místo) 
zdolali BK Roudnice A 
(5.) poměrem košů 87:67 
(46:32). Nejvíce bodů zazna-
menali Voráček 29, Novotný 
22, Buben 13. Domácí doká-
zali v průběhu celého zápasu 
využívat výškovou převahu, 
hosté ukázali svou sílu jen 
ve 3. čtvrtině, kterou vyhráli 
o 9 bodů. Další zápas hráli 
venku proti roudnickému 
béčku a utkání jim vůbec 
nevyšlo, neboť prohráli těsně 
63:62 (32:31). V závěru vedl 
Slovan o dva body, domácí 
otočili trojkou, ale hosté 
nedokázali za 34 sekund 
vstřelit koš, i když měli tři 

BASKETBAL 

DOBRÁ FORMA SÁLOVKÁŘŮ
 

Na úvod přípravy výhra 
v derby utkání

Futsalisté J.K. TRANS 
Varnsdorf hráli v polovině 
prosince a začátkem nového 
roku v Libouchci další dva 
turnaje Krajské ligy ÚK. 
Na tom prvním uhráli ze tří 
utkání čtyři body a trenér 
„Alba“ nemohl být spoko-
jen: „Není možné nevyhrát 
zápas, když dvě minuty 
před koncem vedeme o dva 
góly. Již déle se potvrzuje, že 
neumíme hrát pod tlakem. 
Nechci ale jenom hanit, 
nasazení celého týmu si za-
slouží ocenění. Skvěle hrál 
střelec pěti gólů Marcel Jíra-
va, pozadu nezůstali ani oba 
Petrové – Lisý se Svobodou 
a dále chci vyzdvihnout vý-
kon brankáře Petráka, který 
zachytal skvěle.“ Výsledky 
týmu z  prosincového 
turnaje: 

J.K. TRANS – BU-
MIKO Děčín 2:3 (0:1), 
branky Hostaš 1:3, Jírava 
2:3; – FC ARSENÁL Děčín 
5:3 (2:2), z 0:2 otočil hatric-
kem Jírava na 3:2, dvě tre-
fy přidal P. Svoboda na 5:2 
a soupeř už jen korigoval na 
konečný stav; –  SOKOL Bělá 
3:3 (2:1),  góly P. Svoboda 
na 1:0 a 3:1, Jírava na 
2:0. Začátkem ledna se pak 
týmu vedlo daleko lépe 
a přivezl si plný počet devíti 
bodů! Podle trenéra to je 
prvně od chvíle, kdy se muž-
stvo začalo omlazovat. Dobře 
zahrála obrana, Marcel Mi-
kolášek a Michal Fritzsche 
podali nejlepší výkony v této 
sezoně. To platí i o Skóťovi a 

P. Svobodovi. Již bez pře-
kvapení je dobrá práce 
,,lapače“ Petráka. Útok 
někdy přehání hravost, 
ale je faktem, že některé 
akce byly jak vystřižené 
z učebnice futsalu. Výsled-
ky z lednového turnaje:  

J.K. TRANS – DeCe COM-
PUTERS Děčín 3:2 (1:0), 
Beránek na 1:0, Mikolášek 
2:1, Fišer 3:2; - DEPORTIVO 
Děčín 4:3 (2:2), Fišer 1:0, Be-
ránek na 2:1 a 3:3, P. Svobo-
da 4:3; -TULLAMORE DEW 
Děčín 2:1 (1:0), Fišer 1:0, 
- P. Svoboda 2:1. V deseti-
členné tabulce figurují J.K. 
TRANS nadále na pátém 
místě s 22 body, ale již 
s devíti bodovým náskokem 
na šestou Bělou. Pořadí 

prvních pěti týmů: 1. FK 
SNOPEK 34 bodů, 2. FC 
TURBO A 31, 3. Jílové A 27, 
4. DEPORTIVO 22, 5. J.K. 
TRANS 22 bodů. Nejlep-
šími střelci Varnsdorfu 
zatím jsou J. Beránek 
a P. Svoboda (po 8 bran-
kách), M. Jírava, P. Lisý 
a V. Fišer (po 5). Zbývají 
sehrát dva turnaje základní 
části, ten první se hraje již 
zítra a opět v Libouchci. Na 
tradičním vánočním vilé-
movském turnaji 16 týmů 
skončil J.K. TRANS na 
4. místě a předčil další man-
čaft hráčů z našeho města 
a finalistu minulých ročníků 
celek Bílá vdova. Ten vypadl 
již po zápasech ve skupině.     

 Text a foto ZdS

V samém závěru roku se varnsdorfský V. Vladyka zúčast-
nil dvou turnajů. V Praze se hrál kvalitní mezinárodní pro 
handicapované šachisty a podmínku účasti pro ty z Čech 
bylo vlastnění průkazu ZTP. Hrálo se ve 3 kategoriích na 
devět kol tempem 2x45 minut na partii. V té pro nejstarší 
získal varnsdorfský šachista 8 bodů, což stačilo na 2. mís-
to. O půl bodu více získal, a tak i zvítězil Holanďan Hans 
Leenders. Akci sponzorovala Evropská Unie a udělené 
ceny jako digitální kamera, digitální fotoaparát či mobilní 
telefon a další byly velmi kvalitní. Vánočního strážského 
gambitu ve Stráži pod Ralskem se zúčastnilo téměř sedm 
desítek vyznavačů 64 polí. V. Vladykovi stačilo 6 bodů až na 
13. místo.                                                                     V.V.

Oba týmy nejmladších hokejistů hrály dvakrát doma. Pan-
teři porazili Děčín 6:3 (góly O. Štefan 3, D. Hájek, J. Matějka 
a M. Slánský) a pak i Litoměřice 6:5 (O. Štefan 2, R. Janků, 
M. Podroužek, M. Slánský a D. Hájek). Sršni prohráli s Děčí-
nem 0:5 a s Litoměřicemi se rozešli po divoké remíze 11:11!  

                                                               Text a foto ZdS

První přípravné utkání tohoto roku sehrálo 
áčko fotbalistů s divizním Řezuz Děčín. V Kotlině byl k vidění 
svižný zápas a domácí o výhře 3:0 rozhodli třemi brankami 
během deseti minut druhé půle (55. Holeček, 62. Obajdin, 
64. Křemen). Sestava I. poločas: Doleček – Kubeš, Vavroušek, 
Svojtka, Sháněl – R. Mach, M. Novák, Jakubovič, Jordák 
– Vostřel, Vaško (35. Holeček). II. poločas: Štěpán – Čapek, 
Jakubovič, Svojtka, Sháněl – Kubeš, Rezek, Obajdin, Křemen 
– Jordák, Holeček. Trenér Václav Rys. 

Ženy se zúčastnily v liberecké Tipsport areně halového 
turnaje za účasti 10 týmů (z Prahy, Hradce Králové, Jablonce, 
Mnichova Hradiště, Malé Skály atd.) rozdělených do dvou 
skupin. Časově náročný program (utkání na 2x15 min.) končil 
až ve 20.00 hodin. V semifinále varnsdorfský tým postoupil 
přes Hradec až na penalty, ale ve finále už nestačil na Jablo-
nec, v jehož barvách se představily hráčky ze Slávie, Liberce 
a německých klubů. 

Mladší přípravka už na úvod roku odehrála dva halové 
turnaje. První v Seifhennersdorfu měl poněkud nezvyklá pra-
vidla a než se naděje Slovanu rozkoukaly, prohrály úvodní 
zápas s Oppachem 4:0. Pak porazily tým domácích 1:3, Žitavu 
0:4, ale neuspěly s Neueibau 2:0, s Görlitzem 7:2 a tyto výsled-
ky jim stačily jen na 4. místo. Vyhrálo družstvo Görlitz. Na 
další akci v Zákupech přípravka porazila ve skupině Mimoň 
B 7:1, prohrála však s Novým Borem a FK Česká Lípa (oba 
duely 0:1). V zápasech o umístění zdolala Loko Česká Lípa 

2:1 a Zákupy 2:0 a skončila nakonec pátá. Vítězem se stal 
FK Česká Lípa. Na obou turnajích byl vyhlášen nejlepším 
hráčem Ondřej Kramer, střelecky se ještě dařilo Lisému 
a Rybářovi. Další aktuální fotbalové informace najdete na 
straně 7.                                                                       ZdS

střelecké pokusy. Naši hráči 
nebyli spokojeni s výkonem 
rozhodčích. Body Činka 18, 
Buben 17, Novotný 13. V so-
botu 26. 1. hostí muži doma 
Děčín-Boletice od 17.00.

Junioři (kategorie U 18) 
měli doma za soupeře týmy 
BK Teplice a BK Roudnice. 
S teplickými hráči odešli 
poraženi 58:59 (25:28) po 
výkonu plném chyb, ztrace-
ných přihrávek a neúspěšné 
střelby – zejména trestných 
hodů. To rozhodlo o těsné a 
zbytečné porážce. Body Ho-
ráček 13, Vorel 11. S Roud-
nicí, posledním týmem tabul-
ky, se dalo  očekávat, že si 
snadno poradí. Skutečnost 

byla ale jiná. Upracované 
vítězství 50:39 (32:20) bylo 
opět s řadou nepřesností a 
katastrofální střelbou trest-
ných hodů. Body  Špiroch 13, 
Smrčka 10.

Kadeti (kategorie 16) 
prohráli v Litoměřicích s je-
jich béčkem 70:39 (34:25), 
bodovali Šimák 14, Blažek 
13, Mirek 6. Naši hráči 
podali velmi slabý výkon, 
když propadli zejména ve 
3. čtvrtině utkání.

Mladší minižáci hostili 
ve dvou zápasech DDM 
Děčín-Boletice. V prvním 
zvítězili 48:41 (28:14) a 
bodovali Kříž 11, Tichá-
ček 9, Zamrzla a Sovák 
po 6, Fuksa 5, Koudelka,
Hongbendji a Lukeš po 2. 
Nezaváhali ani podruhé, 
a to přesvědčivěji výhrou 
58:44 (30:17). Body Za-
mrzla 16, Sovák 10, Fuk-
sa 8, Koudelka 6, Kříž a 
Lukeš po 5, Ticháček 4, 
Kindiuk a Houngbendji 
po 2. V obou zápasech 
podali zodpovědný výkon, 
dobře bránili a po zásluze 
získali dvě důležité výhry.                                                    

M. Novotný


