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Muži si v letošní sezoně nevedou špatně a usilují o postup. 
Snímek je z utkání s Roudnicí A (87:67). 

Foto Ing. Michal Bubílek                              

Výhry mužů 
a juniorů 

Muži Slovanu Varnsdorf hostili doma DDM Děčín-Bole-
tice a vyhráli jasně 106:73 (58:42). Nejvíce bodů Zázvorka 
37, Bureš, Beran po 14, Voráček a Činka po 11. Mužům 
zajistil vítězství nad posledním týmem tabulky výkon na 
hranici exhibice, ovšem s mnoha chybami v zakončení 
útočných kombinací. Mají nyní v tabulce čtyři kola před 
koncem základní části šanci držet třetí příčku. Na postu-
pová první čtyři místa si však stále brousí zuby 6 družstev. 
V sobotu 16. února hostí Slovan v dalším zajímavém duelu od 
17.00 hod. ve sportovní hale BK Děčín, který je také v postu-
pové hře. Junioři (kategorie U 18) porazili Nový Bor 71:58 
(35:28) a body zařídili Sucharda 23, Eichler 15, Špiroch 10, 
Duben 8, Janoušek a Vorel 4, Horáček 3, Smrčka a Šimák 
2. Po celý zápas měli domácí mírnou převahu a v závěru 
dostali příležitost i hráči z lavičky.

Kadeti (kategorie 16) prohráli doma s BK Kondoři Liberec 
44:71 (7:18, 19:13, 10:21, 8:19). Hosté odešli poraženi zatím 
jen dvakrát a patří mezi favority soutěže. Body Slovanu 
Smrčka 19, Mirek 9, Homan 8, Blažek 4, Lehroch a Ondrejčík 
po 2. Trenér Ing. Strolený: „Bez Ticháčka a Šimáka nemáme 
potřebnou sílu pod košem, a tak jsme se proti urostlejším 
hráčům soupeře na malém hřišti jen těžko prosazovali. Tři 
čtvrtiny jsme prohráli shodně o 11 bodů, nedařila se střelba,
 v obraně jsme chvílemi nestačili, byli pomalí a nedůrazní při 
odebírání míčů. Pouze druhá část hry se zónovou obranou 
soupeře zaskočila, přesto jsme ji vyhráli malým rozdílem. 
Přísnější měřítko snesou jen tři nejlépe střílející hráči.“ 

Mladší minižáci hostili BK Děčín a ve vyrovnaných zápa-
sech ztratili náskok vždy až v posledních čtvrtinách zápasů. 
Výsledky 80:84 (36:33), nejvíce bodů Sovák 17, Zamrzla 15, 
Koktán 12, Ticháček 11, Kříž 10  a 70:89 (35:37), nejvíce bodů 
Sovák 23, Ticháček 19, Koktán 16, Zamrzla 6. 

                                    Ing. Z. Strolený, Ing. M. Novotný

Áčko hrálo zatím nej-
těžší utkání zimní přípra-
vy na tvrdé umělé trávě 
druholigového Hradce, kde 
se muselo obejít kromě zra-
něných i bez dalších hráčů 
základní sestavy, které 
postihla střevní chřipka. 
V první půli měl více ze hry 
hostující tým a připravil 
si pár slibných šancí. Ve 
druhé půli začali domácí 
„Votroci“ soupeře přehrá-
vat a jediná  branka padla 
v 82. minutě, bohužel do 
sítě Varnsdorfu. Jeho sesta-
va: Doleček (46. Macháček) 
- Patka, Jakubovič, Svojtka, 
Sháněl (46. Čapek) - Kubeš 
(46. R. Mach), Obajdin, 
Rezek, Křemen - Holeček, 
Vaško (75. Kubeš). Trenér 
Václav Rys. 

Starší dorost, po podzimu 
vedoucí celek krajského pře-
boru, prověřily v Kotlině dva 
týmy dospělých. Nejdříve 
třetiligové béčko Liberce, 
s kterým prohrál posílený 
o borce áčka R. Macha a 
Vavrouška 1:8 (0:2). Jedinou 
branku dal v 54. min. právě 
R. Mach. V dalším střetnutí 
v rámci mimoňského zimní-

FOTBALISTÉ ABSOLVUJÍ ZIMNÍ 
USILOVNOU PŘÍPRAVU

ho turnaje jej porazil první 
mančaft ústeckého krajské-
ho přeboru Vilémov 1:6 
(0:2), branku vstřelil v 55. 
min. Pácha. Mladší dorost 
měl za soupeře rovněž muž-
ský celek - Jiříkov, se kterým 
odešel poražen 1:5 (0:3), jediný 

úspěch zaznamenal v 72. min. 
Volf. Starší žáci díky počasí 
už také prohnali míč pod 
širým nebem a remizovali na 
umělé trávě 0:0 s pražským 
Motorletem. Další fotbalo-
vé informace najdete na 
straně 9.      Text a foto ZdS         

Hokejisté HC Varnsdorf se utkali dvakrát ve 2. části KP 
s favoritem postupu VTJ Liberec (hraje v ní ještě Turnov). 
Na ledě Liberce prohráli 9:6, když vedli 1:4 a pár minut 
před koncem byl stav 6:6! Doma se situace opakovala. 
V 55. min. vyhrávali 6:5 a nakonec odešli poraženi 6:11. 
Chřipky a úzký kádr deseti hráčů vykonaly své. Nejlepším 
hráčem v obou zápasech byl Aleš Nový, který vstřelil 4 
branky a měl stejný počet asistencí. 

Panteři a Sršni zajížděli ke svým dalším utkáním do 
Roudnice. Menší naděje na úspěch měli Panteři, což se 
potvrdilo, prohráli 18:2. Sršni vzdorovali více a odvezli si 
přijatelnou porážku 6:4. Také u žáků zaúřadovala chřip-
ková onemocnění. Příznivci hokeje mohou oba týmy přijít 
povzbudit v neděli 17. února, kdy od 10.00 hod. hostí Lou-
ny. Průběžná pořadí - minihokej žáků 3. tříd: 1. Roudnice 
15 bodů, 2. Teplice 15, 3. Ústí 9, 4. PANTEŘI 8, 5. Litomě-
řice 3, 6. Louny 3, 7. Děčín 1 bod; - minihokej žáků 2. tříd: 
1. Ústí B  14 bodů, 2. Česká Lípa 12, 3. Děčín 12, 4. Roudnice 
6, 5. SRŠNI 5, 6. Litoměřice 3, 7. Louny 0 bodů.

Na „zimáku“ probíhá i Liga neregistrovaných hráčů, které 
se zúčastní pět týmů. Hraje každý s každým čtyřikrát a po 
6 kolech je pořadí následující: 1. KOVO KRAUS, 2. TOS, 
3. MPK, 4. GEZ, 5. VARTA Česká Lípa. Utkání se hrají každý 
den od pondělí do pátku od 18.00 nebo od 20.00 hod.   J.H.

HOKEJISTÉ BEZ BODŮ

Na Řádově memoriálu se pro nás závody staly velkým pře-
kvapením, protože jsme v současné době v přípravě a stále 
ještě pomíjíme rychlost. V kategorii mladších žáků celkově 
zvítězil Míša Švorc a druhý byl Vladislav Pricl. Tento velký 
úspěch podtrhla Karolína Špičková, která ve své kategorii 
obsadila opět první místo. Mezi dorostenci a muži se poně-
kud méně dařilo Martinu Špičkovi, který skončil devátý. 
Jeho výkon na 100 m VZ ovšem přinesl solidní výsledek, 
neboť se dostal znovu pod hranici minuty časem 0:58,5 min. 
Blahopřeji a doufám, že Martin bude pokračovat v dalších 
zlepšeních. Dalšími závodníky v Neratovicích byli Michal 
Šimák, ten obsadil v součtu disciplín 21. místo a Petr Lux, 
který skončil na 32. příčce. Hodnoceno tam bylo celkem 96 
závodníků.                                       Zbyněk Šimák, trenér

Plavecké úspěchy v Neratovicích

Fotbalová příprava na jarní odvety je v plném proudu. 
Snímek zachycuje odvracení rohu Slovanu hráči a branka-
řem béčka Teplic.

Sálovkářům zvlhl střelný prach
Tým J.K. TRANS se střetl v hale v přípravném utkání se 

sousedy ze Spitzkunnersdorfu a deklasoval je 17:1. Byl to 
jednoznačný zápas, ve kterém si domácí s chutí zastříleli a 
řídil jej Z. Šťastný. Na dalším turnaji Krajské ligy ÚK jej 
však dobrá muška zradila. Nutno ovšem dodat, že nastou-
pil proti nejlepším soupeřům soutěže. S druhým celkem 
tabulky Turbo Děčín A ještě remizoval 1:1 (gól Skotnica), 
ale pak prohrál  s vedoucím družstvem Snopek Děčín 4:7 
(Beránek 2, Fišer, Damnitz) a třetím Jílové A  1:6 (Berá-
nek).  Zápasy tým odehrál v sestavě: Petrák - Mikolášek, 
Sommerschuh, Fritzsche, Skotnica, Damnitz, Maco, Fišer, 
Beránek.  Další turnaj v Libouchci proběhne 16. února.                                                                                 

ZdS

Turnaj mládeže 
ve stolním tenisu

   
Po tom šachovém na 

sklonku minulého roku 
uspořádal Dům dětí a mlá-
deže turnaj ve stolním teni-
su, který se uskutečnil v pro-
storách sálu DDM. Hrálo se 
ve dvou kategoriích (mladší 
a starší žáci) systémem kaž-
dý s každým  na dva vítězné 
sety. Zúčastnila se i jediná 
dívka, ta si odnesla vítěz-
ství mezi mladšími žáky. 
Jejich pořadí: 1. Karolína 
Pitnerová (ročník 1996),  
2. Jan Kabeláč (1997), 3. Jan 
Jetýlek ( 1996), cena útěchy 
Lukáš Vít (ročník 1996). 
Starší kategorie: 1. Daniel 
Syrovátka (1994), 2. Lukáš 
Dospěl (1994), 3. Tomáš 
Pšenička (1993), cena útě-
chy  David Krajdl (1994). 
První tři z každé kategorie 
si odnesli krásné poháry a 
diplomy, ostatní účastníci 
drobné ceny (ping-pongové 
míčky a sladké odměny). 
Děkujeme touto cestou 
panu Ing. A. Krejčímu za 
zajištění rozhodčího z řad 
hráčů stolního tenisu Slo-
vanu. Pan Fuchsig obětoval 
volný čas, turnaj rozhodoval 
a zároveň přispěl svojí vlíd-
ností k příjemné a pohodové 
atmosféře.          

Za DDM Ivana Jägrová
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Na základě provedené kalkulace ceny tepla na rok 2008 
oznámila Teplárna Varnsdorf, a.s., že je nucena zvýšit cenu 
tepla z horkovodu o 10,3 %. Cena tepla z horkovodu na patě 
objektu bude činit 403,00 Kč/GJ (resp. 347,80 Kč/GJ u ob-
jektů, kde je vlastníkem stanice majitel). K uvedené ceně 
bude připočtena DPH ve změněné výši 9 %.

Důvodem zvýšení ceny tepla jsou v letošním roce rostoucí 
ceny vstupů tj. el. energie, zemního plynu, uhlí, ekologická 
daň, pokles celkové výroby tepla, nutné opravy a změna 
organizačního uspořádání. Uvedená cena byla odsouhlasena 
vedením Teplárny Varnsdorf, a.s. a Radou města Varnsdorf. 

Ing. Miroslav Novotný, ředitel teplárny

Na lednovém zasedání se zastupitelé věnovali především 
dotacím. Předseda správní rady Nadačního fondu Hrá-
dek - Burgsberg Ing. Karel Jelínek předložil studii provedi-
telnosti na rekonstrukci hlavní budovy Hrádku. Je podkla-
dem při předkládání žádosti o grand z tzv. norských fondů 
pro obnovy kulturních památek. V případě získání dotace 
by na dokončení obnovy Hrádku mohlo město dostat až 85 % 
z potřebných 48 mil. korun. Zastupitelstvo rozhodlo žá-
dost podat a zavázalo město k spolufinancování stavby 
nad rámec poskytnuté dotace (podrobněji na str. 3). Stejně 
se zastupitelstvo rozhodlo v případě spolufinancování vý-
měny oken v ZŠ Edisonova. Zde se město uchází o podporu 
Ministerstva životního prostředí v částce 4,5 mil. Kč.

O dotacích se jednalo i v další části zasedání. Ústecký 
kraj předložil městu smlouvu o poskytnutí dotace na za-
bezpečení Ambulantní pohotovostní péče (APP) ve výši 
465 tis. Kč pro rok 2008. Dotace město zavazuje k zajištění 
APP v pracovních dnech alespoň 3 hodiny (18 - 20 hod.) a ve 
dnech pracovního klidu v délce 9 hodin (10-17 hod.). Na podporu 
terénní sociální práce získalo město z Úřadu vlády 604 tis. Kč, 
spoluúčast města, kterou zastupitelé schválili, činí 200 tis. 
Kč. Na prodej byl areál bývalého učiliště a střední školy (dříve 
tkalcovna Velvety) v ulici Čsl. letců. Zastupitelstvo rozhodlo 
tento areál včetně budov prodat firmě CZECH PAN, s.r.o. 
za částku 3 mil. Kč. Firma zde hodlá zřídit dřevovýrobu, 
sklady, parkovací místa pro autodopravce a bytové jednotky.                                                                                       

rd

Víkendová vichřice na bývalém objektu ubytovny u Pa-
noramy uvolnila střešní plechovou krytinu.       Foto MP

Na železniční trati Li-
berec - Zittau - Varnsdorf 
- Rybniště/Seifhennersdorf 
budou od prosince roku 2010 
jezdit osobní vlaky společně 
objednávané Ústeckým a Li-
bereckým krajem a saským 
sdružením ZVON. Zástupci 
zmíněných stran hejtman 
ÚK Jiří Šulc, hejtman LK 
Petr Skokan a představitelé 
sdružení ZVON - jeho ředitel 
Georg Janetzki a předseda 
Michael Harig proto 31. led-
na  ve Vzdělávacím středisku 
SŠS a CR ve Varnsdorfu 
podepsali smlouvu, kterou 
se zavazují ke společnému 
postupu při zadávání ve-
řejné zakázky na zajištění 
provozu veřejné železniční 
dopravy na uvedené trati. 
„V současnosti totiž tuto trať 
využívají tři objednavatelé 
- Ústecký kraj, Liberecký 
kraj a německý dopravní 
svaz ZVON; každý z nich si 
platí svého dopravce. Přitom 
české vlaky na německém 

území (s výjimkou konečné 
stanice Žitava) nezastavují. 
Podobně to je i s německými 
vlaky. Zvlášť nyní po rozšíře-
ní Schengenského prostoru 
je taková situace vyslovený 
anachronismus,“ uvedl Jiří 
Šulc. Všichni tři dosavad-
ní objednavatelé se proto 
dohodli, že společně vypíší 
výběrové řízení na dopravce 
jediného, kterého budou spo-
lečně objednávat a společně 
mu hradit prokazatelnou 
ztrátu. Bude to znamenat 
úsporu pro všechny tři strany 

a také rozšíření nabídky pro 
cestující. Společně objedná-
vaný vlak bude zastavovat 
ve všech stanicích. To zatím 
žádný ze tří dopravců, kteří 
na trati v současnosti jezdí, 
nenabízí. „Chtěl bych také 
připomenout, že jsme ve věci 
vyhlášení takovéhoto výbě-
rového řízení průkopníky. 
Nevím o tom, že by někde 
byla vypsána podobná me-
zinárodní soutěž,“ řekl Petr 
Skokan. Dopravce, který 
z této soutěže vzejde, začne 
trať obsluhovat v prosinci 
roku 2010. Georg Janetzki 
ze sdružení LVON uvedl, že 
ve skutečnosti je tento ter-
mín velmi časný, ačkoliv se 
to může veřejnosti zdát jako 
zbytečné otálení. „Je třeba si 
uvědomit, že vypsání výběro-
vého řízení a následný výběr 
vítěze je věc nejméně jedno-
ho roku. Vybraný dopravce 
pak musí zahájit přípravu. 
To znamená nakoupit nebo 
pronajmout vozidla, najmout 
personál. Z tohoto pohledu 
je náš cíl - zahájit společnou 
dopravu v roce 2010 - velmi 
ambiciózní.“

Čerpáno z tiskové zprávy  
Ústeckého kraje, foto rm
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Vichřice zaměstnala strážníky
V odpoledních hodinách dne 27. 1. 2008 bylo na služebně 

městské policie přijato několik oznámení ohledně vichrem 
spadlých stromů, plotů a jedné velké střechy z bývalé uby-
tovny u Centra Panorama. Hlídka MP až do večerních hodin 
zajišťovala odklízení škod po vichřici a také usměrňovala 
provoz na pozemních komunikacích ve spolupráci s hasiči.

Zraněný muž
Po přijatém oznámení byla vyslána hlídka MP na ul. Hu-

sova, kde měl na vozovce ležet člověk. Hlídkou byl zjištěn 
podnapilý muž, který měl velkou tržnou ránu na hlavě. 
Strážníci využili svých vědomostí ze zdravovědy a muži po-
skytli první pomoc až do příjezdu rychlé záchranné služby, 
která si zraněného převzala a převezla na chirurgii.

Příkaz k zatčení
Na základě žádosti Policie ČR o spolupráci při zadržení 

muže, na kterého byl vydán Obvodním soudem pro Pra-
hu 8 příkaz k zatčení, městská policie zahájila získávání 
indicií k jeho možnému pobytu. Na základě místních znalos-
tí strážníků byl tento v brzkých ranních hodinách zadržen 
v katastru města a následně předveden na OO PČR. Celá 
akce trvala pouhý jeden den, za což je strážníkům nutno 
poděkovat.

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf
  

Ničil a kradl ve sklepě panelového  domu
Muž z Horního Podluží je stíhán pro trestné činy krádež 

vloupáním,  poškozování cizí věci a porušování domovní 
svobody, kterých se dopustil dne 15. 1. 2008 ve Varnsdorfu. 
Zde v jednom z panelových  domů vnikl násilím do sklepní  
kóje, kde odcizil poškozené horské jízdní kolo. Muž dále 
ve sklepních prostorech  domu  násilím poničil dveře od 
šesti sklepních kójí. Celková  škoda, kterou muž  svým 
jednáním  způsobil, přesahuje částku  dvacet jedna tisíc 
korun. Za jeho  jednání mu hrozí trest odnětí  svobody až 
na tři roky.

Nepoučitelný řidič
Dne 17. 1. 2008 stavěla ve Varnsdorfu policejní hlídka 

motorové vozidlo, které řídil muž z Horního Podluží. Hlíd-
ka u řidiče zjistila, že nevlastní řidičské oprávnění a řízení 
vozidel má zakázané Okresním soudem Děčín. Muž se tak 
dopustil hned dvou trestných činů, a to Maření výkonu 
úředního rozhodnutí a Řízení motorového vozidla bez ři-
dičského oprávnění, za které mu hrozí trest odnětí svobody 
až na jeden rok. 

Vloupání do vozidla
Neznámý poberta si ke své nekalé činnosti vybral vozidlo 

Peugeot, které bylo zaparkováno v ranních hodinách dne 
21. 1. 2008 ve Varnsdorfu na ulici Mladoboleslavská. Pa-
chatel do vozidla vnikl po rozbití okna pravých předních 
dveří a následně z vozidla odcizil autorádio. Poškozenému 
vznikla škoda přesahující částku pět tisíc korun. Policisté 
po pachateli pátrají a v případě, že bude čin objasněn, hrozí  
pachateli trest odnětí svobody až na dvě léta.

Pachatel přistižen
Dne 22. 1. 2008 se muž (33 let) vloupal do jednoho z bytů 

v Karlově ulici. V bytě odcizil spotřební elektroniku. Hlídka 
policie obvodního oddělení po příjmu oznámení začala pátrat 
v okolí vloupání, kde muže zadržela i s odcizenými věcmi. 
Muž byl hlídkou předveden na služebnu, kde se dále zpovídal 
ze svého trestného činu krádeže vloupáním a porušování 
domovní svobody. Odcizené věci byly vráceny majiteli.

Nehodovost ve Varnsdorfu v lednu
Dopravní policisté v měsíci lednu řešili ve Varnsdorfu 

celkem 13 dopravních nehod. Veškeré nehody byly zaviněny 
řidiči motorových vozidel. Nejčastější příčinou dopravních 
nehod bylo nedání přednosti v jízdě. U žádné dopravní ne-
hody nedošlo ke zranění nebo úmrtí. Alkohol v souvislosti 
s dopravní nehodou nebyl taktéž zjištěn.

Inspektor prap. Ladislav Cvik, 
tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Ze zápisníku PČR

Se začátkem nového roku 
vstupuje varnsdorfský auto-
busový dopravce QuickBus
do čtvrtého roku své činnosti. 
Do roku 2008 přichází s dal-
ším vylepšením a rozšířením 
linek i nabízeného komfortu. 
V samotném začátku své čin-
nosti zavedl tento dopravce 
osm párů spojů, kterými 
reagoval na nedostateč-
nou nabídku přepravních 
spojení s hlavním městem - 
s výjezdem směrem na Pra-
hu již před pátou hodinou 
ranní a s výjezdem směrem 
do výběžku i po doposud 
zažité sedmnácté hodině. 
Svými žlutými midibusy 
Mercedes 616CDI Sprinter 
zahájil svou činnost v ob-
lasti veřejné autobusové 
dopravy 1. ledna 2005.
Nyní přichystal QuickBus 
pro cestující z a do výběžku 
hned čtyři další vylepšení. 
Především budou tři ranní 
spoje začínat již v zastávce 

Šluknov zámek – terminál 
a nově dva odpolední ve 
Šluknově končit. Další pod-
statná změna spočívá v roz-
šíření nabídky spojů o další 
dva páry, tedy na deset, což 
vyplní časové mezery mezi 

již zavedenými dopoledními 
a odpoledními spoji. Třetí 
změna je pro každého z nás 
nejvíce patrná. Ano, tušíte 
správně - kromě nabídky 
rychlého spojení s hlavním 
městem nově dopravce 
nabízí i komfortní svezení, 
a to prvním luxusním, 
tentokrát velkokapacitním 

Šluknovský výběžek dlou-
hodobě trpí absencí možnosti 
vysokoškolského studia pro 
absolventy středních škol, ale 
i pro občany, kteří již pracují 
a chtějí získat vysokoškolskou 
kvalifikaci. Proto je náš výbě-
žek jedním z regionů ČR, kde 
je nízké procento vysokoškol-
sky vzdělaných občanů. Situ-
aci zhoršuje také skutečnost, 
že velká část mladých lidí, 
kteří odcházejí studovat na 
vysoké školy mimo region, 
se již nevrací. Střední škola 
služeb a cestovního ruchu 
Varnsdorf proto již delší dobu 
vede jednání s vysokými ško-
lami o spolupráci a možnosti 
otevřít v prostorách SŠS 
a CR odloučená pracoviště. 
V závěru minulého roku byla 
tato dohoda uzavřena.

Vysoká škola obchodní 
v Praze, o.p.s. (VŠO) otevře 
v naší škole konzultační 
středisko a od září 2008 bude 
ve Vzdělávacím středisku 

Rozvoj vysokého školství ve Varnsdorfu 

Karlova ul. 3317 zahájeno 
kombinované studium (dál-
kové) ve studijním programu 
Mezinárodní teritoriální stu-
dia, obor Cestovní ruch. Ke 
studiu mohou být přijímáni 
také studenti VOŠ ve zkráce-
né formě studia. 

Univerzita Jana Evangelis-
ty Purkyně Ústí nad Labem 
(UJEP) otevírá v naší škole 
školící středisko a bude zde 
možno studovat od září 2008 
následující obory:

1. Fakulta sociálně-eko-
nomická. Studijní program: 
Ekonomika a management. 
Obor: Podniková ekonomika 
a management. Forma stu-
dia: prezenční (denní) a kom-
binované (dálkové). Pro školní 
rok 2009/2010 se připravuje 
rozšíření nabídky studia 
o obor Sociální práce.

2. Fakulta pedago-
gická. Centrum celoživotního 
vzděláváni. Studijní pro-
gram: Doplňkové peda-

gogické studium pro učitele a 
vychovatele. Cestovní ruch na 
VŠO a Doplňkové pedago-
gické studium na UJEP je 
placené studium a nekonají 
se přijímací zkoušky. Stu-
dium Podnikové ekonomi-
ky a managementu na 
UJEP je zdarma. Přijímací 
zkoušky proběhnou v Ústí 
n. L. ve dnech 9. - 13. 6. 2008 
a přihlášky je nutné odevzdat 
do 29. 2. 2008. K přijíma-
cím zkouškám budou mít 
možnost zájemci absolvovat 
40ti hodinový přípravný kurz 
ve Vzdělávacím středisku 
SŠS a CR. Uvedené VŠ se 
prezentovaly ve Varnsdorfu 
ve Vzdělávacím středisku 
na Dnu otevřených dveří 
– VŠO dne 18. 1. 2008, 
UJEP dne 24. 1. 2008. Dle 
velkého počtu návštěvníků 
je patrné, že v naší oblasti je 
o vysokoškolské studium velký 
zájem. Informace o studiu 
i o přijímacích zkouškách 
naleznete na internetových 
stránkách výše uvedených 
škol, tj. VŠO: www.vso-
praha.eu, UJEP: www.ujep.cz, 
Střední škola služeb a ces-
tovního ruchu Varnsdorf: 
www.sosvdf.cz. Informace 
o podmínkách studia na VŠO 
podá také Ing. Kotulič na tel. 
412 372 435 nebo e-mailu: 
p.kotulic@sosvdf.cz. 

Dotazy ke všem dru-hům 
studia zodpoví Ing. Mahnelová 
na tel. 412 372 862 nebo e-mai-
lu: j.mahnelova@sosvdf.cz. 

Věříme, že zahájení vy-
sokoškolského studia ve 
Varnsdorfu přispěje k rozvoji 
města i regionu.

Ing. Petr Jakubec, 
ředitel školy

Společnost QuickBus rozšiřuje služby
autobusem typu Mercedes 
O 350 Tourismo. Dopravce 
si od tohoto kroku slibuje 
zkvalitnění služby, zejména 
rozšíření přepravní kapacity 
u spojů, kde obvyklá kapa-
cita midibusu již nestačí.
Zmíněné nové spoje najdete 
v rozšířeném jízdním řádu 
s platností od 4. února 2008. 
Po dva roky držel dopravce 
na „revoluční“ úrovni jedné 
stokoruny cenu jízdenky 
Varnsdorf - Praha. 

Poslední vylepšení je 
v současnosti téměř neuvě-
řitelné. Po rozšíření linek
i přes rostoucí ceny základ-
ních materiálových vstupů 
ceny u QuickBusu ještě 
mírně sníží tak, že pod sto 
korun klesne i cena jízdenky 
až z/do Rumburku. 

Webové stránky dopravce: 
www.quickbus.cz. 

František „efen“ Novák

Studenti školy v posluchárně Vzdělávacího střediska. 
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POZOR NA NOVÉ EKOZÓNY V NĚMECKU

RM rozhodla schválit mandátní smlouvu mezi 
Městem Varnsdorf a Regií, a.s., vzor Smlouvy o 
poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu Města 
Varnsdorf pro rok 2008 a cenu tepla do ukončení 
čerpání úvěru, tj. 31. 3. 2008, dle návrhu společnosti 
Teplárna Varnsdorf, a.s..
RM rozhodla odvolat Evu Brejchovou z funkce tajem-
níka Zdravotní komise a jmenovala Stanislavu Šimkovou 
do funkce tajemníka Zdravotní komise na volební období  
2006 - 2010.  
RM rozhodla uložit  OSMI, aby zajistil do 31. března 
2008 vhodné náhradní prostory pro uložení muzejních 
sbírek.
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o vyhod-
nocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2007.   

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

Na novou povinnost si 
musí od nového roku zvy-
kat řidiči, kteří se vydají 
s automobilem do někte-
rých německých měst. 
V rámci ochrany a zlep-
šování životního prostředí 
mohou německá města 
vytvářet tzv. „ekologické 
zóny“, do nichž mohou vjíž-
dět pouze vozidla označená 
na čelním skle příslušnou 
ekologickou známkou. Hned 
od počátku roku se jedná 
o zóny v centrálních částech 
Berlína, Kolína nad Rýnem 
a Hannoveru. Další města 
se chystají obdobná opatře-
ní zavést v průběhu roku. 
Opatření má pomoci regu-
lovat množství takzvaného 
jemného prachu v ovzduší 
a nesouvisí se snahami 
německé vlády omezit za-
tížení ovzduší skleníkovým 
plynem CO2. Jednotlivé 
zóny jsou označeny doprav-
ní tabulí se značkou zákazu 
vjezdu a nápisem Umwelt 
ZONE. Povinná doplňko-
vá značka s vyobrazením 
barvy známky a nápisem 
„frei” doplňuje, která vo-
zidla s kterou ekologickou 
známkou smí do zóny vjet. 
Ukončení ekologické zóny 
je opět provedeno dopravní 
značkou. Vozidla bez ekolo-
gické známky nemohou do 
zelené zóny vjíždět, řidičům 
hrozí pokuta 40 eur a trest-
né body do karty řidiče. To 
platí i pokud vozidlo nevyba-
vené ekologickou známkou 
jinak splňuje emisní limity 
pro vydání této známky. Vše 
výše uvedené platí pro úpl-
ně všechna vozidla, včetně 

vozidel registrovaných 
v zahraničí - jako například 
auta, nákladní vozidla, 
autobusy, pro obchodníky 
i turisty. Osvědčení o „eko-
logické způsobilosti“ vozidla 
lze získat na základě před-
ložení technického průkazu 
vozidla na příslušném 
správním úřadu města 
nebo za poplatek 5,50 eur 
(přes 140 korun) u stanic 
technické kontroly a mě-
ření emisí, tedy v místech 
označených zkratkami DE-
KRA a TÜV (obdoba STK), a 
v autorizovaných autoservi-
sech. Žadatel zároveň musí 
na příslušnou adresu nebo 
fax zaslat kopii technického 
průkazu vozidla. Cena pla-
kety včetně vyřízení pak činí 
29,80 eur (auta registrovaná 
v Německu zaplatí zhruba 
třetinu). Hlavně řidičům ze 
zahraničí se nabízí možnost 
koupit si ekologickou znám-
ku v e-shopu pro zahraniční 
vozidla na stránkách http:
//www.umwelt-plakette.de. 
Stránky jsou však bohu-
-žel stále ve výstavbě a do 
2. 1. 2008 mezi jazykovými 
mutacemi chyběla češti-
na. Známka není časově 
omezená ani vázaná na 
některé konkrétní město. 
Platí tedy pro celou zemi. 
Červenou, žlutou nebo 
zelenou nálepku získá 
většina žadatelů. Problémy 
však mohou mít například 
majitelé trabantů, star-
ších naftových automobilů 
a veteránů, pokud jezdí 
bez katalyzátorů. Z toho-
to důvodu doporučujeme 
informovat i vaše přátele, 

kteří hodlají cestovat do 
Německa a vjet do některé 
z postupně se rozšiřujících 
ekologických zón. Pro 
úplnost dodávám, že nyní 
i v budoucnosti můžete jet 
do Německa BEZ ekologické 
známky a pohybovat se tam 
mimo „ekozóny“ zcela volně.                            

JS

Kdy a kde vstoupí zóny v platnost?
Současný plán je tento:
1. 1. 2008 Berlin, Hannover, Köln (Berlín, Hannover, 

Kolín nad Rýnem)
1. 3. 2008 Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, 

Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart, Tübingen
1. 7. 2008 Bochum
1. 10. 2008 München (Mnichov)
V roce 2008 (datum zatím neupřesněno) Augsburg, 

Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt/Main, Mühlacker, 
Pforzheim, Regensburg, Reutlingen (Augsburg, Dortmund, 
Düsseldorf, Essen, Frankfurt nad Mohanem, Mühlacker, 
Pforzheim, Řezno, Reutlingen 

 1. 1. 2009 Nürnberg, Herrenberg (Norimberk, Herren-
berk

1. 1. 2010 Freiburg (Breisgau)
V roce 2010 Výhledově (datum neupřesněno) Braun-

schweig, Darmstadt, Dresden, Heidelberg, Karlsruhe, 
Leipzig, Magdeburg, Neu-Ulm, Pleidelsheim, Ulm (Braun-
schweig, Darmstadt, Drážďany, Heidelberg, Karlsruhe, 
Lipsko, Magdeburg, Neu-Ulm, Pleidelsheim, Ulm)

Místo jednotlivých ekologických zón v městech Porúří 
(Dortmund, Düsseldorf, Essen, Mühlheim, Oberhausen 
a Duisburg) je uvažováno o zřízení jedné velké ekologické 
zóny Porúří.                                                               JS

Chřibská
Obecně prospěšná spo-

lečnost České Švýcarsko 
nechala vyrobit a osadit 
informační panely u pa-
mátných nebo zajímavých 
objektů v chřibském okolí. 
Panely jsou instalovány u 
mlýna na koření v Dolní 
Chřibské, na náměstí, u 
kostela sv. Jiří, na Střel-
nici a u sklárny v Horní 
Chřibské.

Město získalo „Osvěd-
čení o účasti certifikace 
lesů“, které stvrzuje, že 
město Chřibská hospo-
daří v lesích v souladu 
s požadavky Českého 
systému certifikace lesů.

Obecně prospěšná spo-
lečnost České Švýcarsko 
zahájila opravu turisticky 
značené lesní cesty ve-
doucí na nádraží Chřib-
ská. Práce byly zadány 
f irmě SaM Varnsdorf.

Krásná Lípa
Zastupitelstvo města 

zvolilo v prosinci Janu 
Gálovou za místostarostku 
města a doplnilo radu měs-
ta o Mgr. Milana Sudka.

Jiřetín pod Jedlovou

Obec obdržela finanční 
podporu z Nadačního fondu 
ČEZ na výstavbu dětského 
hřiště. Převážná část hřiš-
tě bude splňovat přísné 
hygienické a bezpečnostní 
normy. Na hřišti bude 
kromě různých prolézaček, 
hrazd a houpadel umístěna 
i velká tabule na malování 
a také dvě krytá pískoviště.

Najaře bude dokončena 
rekonstrukce relaxační 
části sportovního areálu. 
Dojde k opravě hrádku, 
k dokončení ohniště a 
k nainstalování zbývajících 
laviček lesního divadla. 
Zahrada bude nasvětlena.

Zdroj: regionální tisk

STŘÍPKY 
z mikroregionu

Založením Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg v roce 
2000 byly zahájeny kroky k obnově památné stavby Hrá-
dek, které po nezdařené privatizaci hrozila demolice. První 
etapou rekonstrukce se stala generální oprava vyhlídkové 
věže, která stála 6 mil. korun. Za přispění peněz z EU byla 
věž v roce 2003 zpřístupněna veřejnosti. V následujících 
letech pokračovala obnova Hrádku opravou hlavní budovy. 
Obnova krovů a střechy stála 2 mil. Kč, obnova hrubé stavby, 
pláště budovy a oken pak 6 mil. Kč. Další prostředky byly 
investovány do plynové a elektrické přípojky; projektová do-
kumentace ke stavebnímu řízení a provedení stavby stála 
dalších 1,5 mil. Kč. Celkem činí hodnota dosud vynaložených 
prostředků 17,5 mil. Kč. 

Když se dělaly první úvahy o nákladech na opravu Hrádku, 
tipovaly se ve výši 30-40 mil. Kč a doba trvání rekonstrukce 
asi pět let. Uplynulo sedm let a hotovo ještě zdaleka není, i 
když opravy notně pokročily. Na dokončení hlavní budovy 
včetně dalších potřebných investic bude podle nejnovější 
studie proveditelnosti zapotření ještě celkem 48,6 mil. Kč. 

Jak bude hlavní budova uvnitř řešena je uvedeno v pro-
jektu. Restaurace bude pro 75 hostů, víceúčelový salonek 
se zázemím pro kavárenský a vinárenský provoz je navr-
žen s kapacitou 36 míst. Salonek může sloužit pro výstavy. 
V podkroví bude turistický apartmán. Významnou změnou 
bude bezbariérový přístup vnitřních prostor domu (s výjim-
kou rozhledny). Umožní to instalace dvou šikmých a jedné 
vertikální zdvihací plošiny. Rovněž okolí dozná změny. 
V blízkosti restaurace budou nové chodníky, parkovací plo-
cha pro sedm vozidel bude ze žulových kostek, přístupová 
komunikace bude částečně rozšířena, osvětlena a napojena 
na síť cyklostezek s potřebným vyznačením. Okolí Hrádku 
bude zbaveno náletové zeleně a okraje komunikací osázeny 
břečťanem a skalníky. Harmonogram prací je rozvržen do 
18 měsíců. 

Realizace tohoto záměru je ovšem závislá od získání 
finančních prostředků. Vzhledem k charakteru zámě-
ru - t.j. přeshraniční setkávání společenského centra - je 
reálný předpoklad získání dotačního titulu z finančních 
mechanizmů EHP/Norsko (tzv. norské fondy na obnovu kul-
turních památek). Tento grantový mechanizmus umožňuje 
získat až 85 % podpory oprávněných nákladů. Alespoň 15 % 
nákladů pak musí být zajištěno z vlastních zdrojů, t.j. mini-
málně 7,5 mil. Kč. Objekt Hrádku byl v roce 2001 prohlášen 
kulturní památkou. Měl by se stát opět centrem setkávání 
a společenského života jak místního obyvatelstva, tak 
i našich německých sousedů, kteří se do obnovení Hrádku 
zapojili účastí v Nadačním fondu – Hrádek-Burgsberg. Do-
končená vyhlídková věž přilákala tisíce návštěvníků, loni jich 
bylo až 15 tisíc, z toho třetina ze zahraničí. Předpokládá se, 
že po zprovoznění hlavní budovy s restaurací se návštěvnost 
zvýší až dvojnásob. Studie přesto předpokládá, že provoz 
Hrádku nebude ziskový a roční ztráty bude provozovateli, 
t.j. Nadačnímu fondu, hradit město.

Vzhledem k vysokým nákladům, které jsou ještě 
nutné k dokončení akce, je získání dotace podmínkou. 
Podaří-li se se žádostí uspět, mohl by Hrádek, deset let 
po zahájení úsilí o jeho záchranu, být opět zprovozněn. 

R. Dausch 

Pomohou dotace dokončit 
obnovu Hrádku? 
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MOTÝLÍ DŮM V JONSDORFU

Miniportréty  
Ivo Přikryl

* 11. 3. 1936
Bystré u Poličky

† 7. 9. 2007 Varnsdorf 

Do obecné školy chodil 
v obci Korouhev, kam se 
s rodiči přestěhoval v r. 
1938. Absolvoval gymná-
zium v Poličce a v r. 1958 
ukončil studium na Vysoké 
škole pedagogické v Praze. 
Poté byl středoškolským 
profesorem na varnsdorfské 
průmyslovce, kde mj. budo-
val fyzikální sbírky a odborné 
učebny. Byl členem kolektivu, 
který pro VÚOŠ zpracovával 
učivo fyziky a matematiky 
pro programování. V letech 
1965-1980 byl členem míst-
ních skupin fotografů F6 
a F76, v letech 1975-1982 také 
ve FKOS v České Lípě. V ro-
ce 1973 absolvoval Školu vý-
tvarné fotografie SČF. Působil 
jako předseda poradního sbo-
ru pro amatérskou fotografii 
v Děčíně a v komisi Institutu 
výtvarné fotografie při ÚV 
SČF. V letech 1990-1991 byl 
poslancem České národní 
rady. Od r. 2001 učil několik 
let předmět fotografování na 
Základní umělecké škole ve 
Varnsdorfu. 

Fotografoval především 
krajinu, portréty a akty. K je-
ho nejvýznamnějším cyklům 
fotografií patří „Tvým osu-
dem je let – mým osudem 
je zpěv“, „Balada pro Otero 
Silvu“ a „Ubývání světa“. 
Psal recenze a medailony do 
časopisů (mj. Čs. fotografie) 
a katalogů. Uspořádal deset 
samostatných výstav, zúčast-
nil se řady přehlídek doma 
i v zahraničí. Jeho tvorba byla 
oceněna mj. zlatou medailí za 
akt na fotosalonu ve Vítkovi-
cích (1974).        Milan Hrabal

A ŽILI SPOLU ŠŤASTNĚ 
AŽ DO SMRTI

Projekt A ŽILI SPOLU ŠŤASTNĚ AŽ DO SRMTI přichází 
letos s tématem UŽ TĚ MÁM PLNÝ ZUBY, ANEB JAK SI 
UDRŽET PĚKNÝ VZTAH PO DLOUHÁ LÉTA. Takový je 
název dalšího pokračování večera zaměřeného na podporu 
manželských vztahů. Jak jste si mohli povšimnout, pořá-
dání těchto večerů je plně v kompetenci místního sboru 
Apoštolské církve ve Varnsdorfu, který v loňském roce 
vrámci valentýnských oslav uspořádal tři taková setkání 
pro veřejnost pod názvem A žili spolu šťastně až do smrti. 
Všechny tyto akce jsou součástí Národního týdne manželství 
(11. 2. – 17. 2. 2008), jehož cílem je posílit vztahy v manžel-
ství. Co si budeme nalhávat, manželství v naší republice je 
v krizi, statistiky o tom hovoří zcela jasně. Jelikož nechceme 
jen přihlížet, rozhodli jsme se uspořádat další večer zamě-
řený na manželské vztahy. Toto setkání se uskuteční 13. 2. 
2008 od 17 hod. v místní obřadní síni MěÚ pod názvem Už 
tě mám plný zuby, aneb jak si udržet pěkný vztah po dlou-
há léta. Tentokrát bude naším hostem a mluvčím úspěšný 
podnikatel Pavel Vimr s manželkou Brigitou. 

Chceme tak povzbudit všechny ty, kdo se do manželství 
teprve chystají nebo už jsou svoji, aby mohli investovat do 
svého vztahu, který si to jistě zaslouží. 

Těšíme se na vaši návštěvu.
Olga Moldanová, Apoštolská církev ve Varnsdorfu 

Se vstupem do EU a 
Schengenského prostoru se 
nám otevřely nové možnosti 
v cestování a turistice. 
Mnohdy se nám však stává, 
že známe více daleké des-
tinace než nejbližší okolí. 
I po návštěvě stránek našich 
nejbližších sousedů se doz-
víte spoustu informací 
o tipech na výlety a turisti-
ku. Výlety do Čech však mezi 
nimi budete hledat marně. 
Proto se vám v několika 
tipech pokusíme nabídnout 
akce a místa, která jsou 
jaksi „za rohem“. Přesto 
mnohé z nich vůbec ne-
známe, ačkoliv  za návštěvu 
rozhodně stojí. Jako první 
tip jsem úmyslně vybral 
Motýlí dům v Jonsdorfu ze-
jména proto, že jej můžeme 
navštívit celoročně kromě 
Štědrého dne v časech od 10 
do 18 hodin. Druhý důvod pro 
zimní pozvánku je 4. výročí 
otevření velmi moderního, 
architektonicky zajímavého 
komplexu staveb, který vy-
rostl za deset měsíců. Byl 
slavnostně otevřen 7. února 

Vážení čtenáři,
ráda bych vás seznámila s některými chystanými novými 

rubrikami v Hlasu severu, s nimiž se můžete v dalších číslech 
setkávat. Bude to například Okénko k sousedům, ve kterém 
vás budeme slovem i obrazem upozorňovat na zajímavosti 
v sousedních německých i polských obcích, s nimiž už nemáme 
hranice. V „Okénku do minulosti“ se dozvíte zajímavé drob-
nůstky z historie města, ale i okolních obcí a pamětihodností. 
V Okénku do budoucnosti se ve zkratce dozvíte, které události 
můžete v brzkých dnech ve Varnsdorfu a okolí očekávat. 

Další novinkou je rubrika nesoucí název Kýho výra. V této 
rubrice budete nacházet ve zkratce a bez dlouhých komentá-
řů pohledy na různé nešvary, záhady a poťouchlosti, které 
neušly pozornému oku občana. 
Také pro vás chystáme sloupek s názvem „Hlásek“. V něm 
budeme zveřejňovat zprávy ze života našich nejmladších 
spoluobčanů - dětí všech věkových kategorií. Od žáčků 
mateřských škol až po studenty těch škol nejvyšších, které 
ve městě máme. Chceme, aby obsah všech nových rubrik 
byl pro čtenáře pestrý, kritický, ale také bohatý na za-
jímavé informace ze všech uvedených témat. I vy sami, 
naši čtenáři, se prostřednictvím nových sloupků můžete ve 
zkratce (textem i obrazem) pochvalně či kriticky vyjádřit 
k tomu, co vás v běžném životě zaujalo. Doufáme, že tímto 
otevřeme Hlas severu opět širšímu okruhu čtenářů. A pokud 
ve vás vzbudíme chuť něco k daným tématům napsat či vyfo-
tografovat, neváhejte a obraťte se na naši redakci. Rádi vás 
uvítáme.                         Romana Macová, šéfredaktorka

k sousedům
OKNO
k sousedům

2004. Uvnitř kromě expozice 
asi 160 tisíc exemplářů 
motýlů, které jsou neustále 
obměňovány a doplňovány, 
můžete zhlédnout exotické 
plazy, hmyz, malé mořské 
akvárium, opice nebo 
čínské trpasličí křepel-
ky. Pro cestou vysílené 
návštěvníky poskytuje 
Motýlí dům teplé, studené
i rychlé občerstvení v bufetu 
nebo na prosklené terase. 
Do necelých 11 kilometrů 
vzdáleného Jonsdorfu 
se dostanete přes hraniční 
přechod v ulici Žitavské do 
Grossschönau autem, na 
kole nebo pěšky. Můžete 
využít i autobusové spojení 
linkou číslo 5 ze Žitavy, nebo 
romantickou projížďkou 
úzkorozchodnou parní že- 
leznicí, kde při využití tarifů 
ČD neplatíte příplatek za 
parní provoz. A na závěr 
ještě cena vstupného. 
Dospělý 4,50 eura,  pro děti 
od 3 do 16 let, zdravotně 
postižené a studenty 3 eura, 
rodinné vstupné (2+2) je 
14 eur a hromadná sleva se 
poskytuje skupinám nad 10 
osob a předem ohlášeným 
prohlídkám ve výši 10 %.  Pro 
skupiny a zájezdy je možné 
zajistit průvodce i v českém 
jazyce.                     

JS

JE POTŘEBA 
SPOLUPRACOVAT

Před nedávném se z iniciativy místní pobočky ČSOB sešli 
zástupci některých společenství vlastníků jednotek (SVJ) 
a malých bytových družstev (BD). Smyslem tohoto užitečné-
ho jednání bylo formou semináře informovat a možnostech 
získání úvěru na opravy a rekonstrukce bytových domů. 
Z neformální diskuze vzešel návrh na vytvoření celoměst-
ského konzultačního a poradenského orgánu. Ten by mohl 
bezplatně přispívat radou i praktickými zkušenostmi k  ře-
šení problémů, se kterými se tyto subjekty ve své činnosti 
setkávají. Určitou zárukou úspěšnosti tohoto záměru jsou 
mnohaleté zkušenosti řady SVJ.

K typickým problémům SVJ patří disponibilní nedostatek 
vlastních finančních prostředků na rozsáhlejší opravy a re-
konstrukce. Různé banky a firmy nabízejí pomoc při jejich 
financování. Při podrobnějším posouzení nabízených podmí-
nek často zjišťujeme, že jejich využití nemusí být výhodné 
a mohlo by vlastníkům bytů přivodit velmi složitou situaci. 

Pro SVJ jsou důležité informace z oblasti právních 
a technických stránek zamýšlených oprav a rekonstrukcí. 
Dále informace, které se týkají kvality a ceny prací různých 
stavebních firem a jejich serióznosti. Mnohá SVJ a malá 
BD mají v tomto ohledu své zkušenosti a mohou je předat 
ostatním.

Důvodů ke spolupráci je jistě mnohem víc. Užitečná může 
být výměna zkušeností týkajících se správy společných částí 
domu, úklidu v domě a v jeho okolí, vymáhání plateb od ne-
platičů do fondu oprav a za služby, řešení různých problémů 
s příslušnými orgány MěÚ a jiné.

Spolupráce SVJ a dalších zájemců může mít různé formy. 
Jednou z možností je společné celoměstské setkání zástupců 
SVJ i ostatních zájemců. Svoláno by mohlo být prostřednic-
tvím HS a městského rozhlasu. Spolupráce SVJ a dalších 
zájemců může přispět k efektivnímu řešení mnoha jejich 
současných i budoucích úkolů a problémů. A o to jde pře-
devším.                                                    Dr. Miloslav Hoch

Informační centrum ČSI
V budově Ústeckého inspektorátu

Winstona Churchilla 1348/6, v Ústí nad Labem
Informační a poradenský servis pro žáky, zákonné zástupce, pedagogické 

pracovníky, zřizovatele a širokou veřejnost v rámci legislativně vymezených 
kompetencí ČSI.

KAŽDÉ PONDĚLÍ 15.00 - 17.00 hod.
V další dny možno volat na tel. 475 240 325 nebo psát na e-mail:

Radek. Dlouhy@csicr.cz. Kontaktní os.: Mgr. Radek Dlouhý, 3. patro, č. dveří 405
V případě nepřítomnosti se prosím obracejte na PaedDr. Josefa Sušanku, 

2. patro, č. dveří 303

Komise cestovního ruchu a příhraniční spolupráce si 
dovoluje občanům našeho města předložit k připomínko-
vání dokument Plán rozvoje cestovního ruchu na období let 
2008 - 2013. Komise přivítá jakékoli nápady a připomínky 
k této nové koncepci. Dokument je k nahlédnutí na webových 
stránkách města nebo v tištěné podobě u tajemnice komise 
pí Trebatické na MěÚ Varnsdorf. 

Vaše nápady a připomínky očekáváme na adrese:
Petr Heinrich, Lidická 1062, Varnsdorf nebo na 

petrvdf@tiscali.cz, jirina.trebaticka@varnsdorf.cz - předmět 
„Koncepce CR“, a to nejpozději do 6. 3. 2008.

Komise cestovního ruchu

PLÁN ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU
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140 let od vzniku 
města Varnsdorf

Významné události let 1889 – 1898

                                          1889  
- zahájila činnost okresní nemocenská pokladna. Přihláška 
byla povinná pro všechny, kdo byli zaměstnáni v živnosten-
ském nebo továrním podniku jako dělníci nebo úředníci

                                          1890 
- otevřena živnostenská pokračovací škola - předměty: účet-
nictví, geometrie, kreslení, obchodní korespondence, výuka 
pro tiskaře, pekaře a řezníky
- otevřena pobočka poštovního úřadu na hlavním nádraží
- otevřeny městské lázně v přístavbě budovy městského 
úřadu

                                          1891 
- Varnsdorf byl zapojen do dálkového telefonního vedení 
Ústí - Praha a napojen na vedení do Grossschönau

                                          1893 
- zřízena obchodní škola

                                          1894 
- byl předán do užívání studánecký vodovod, hlavní síť 
měřila 15,5 km

- došlo k nejstrašnějšímu požárnímu neštěstí, které postihlo 
varnsdorfské textilní továrny (požár Perutzovy přádelny - 
dnešní KWL)

1896
- dokončeno první veřejné elektrické osvětlení (mělo 314 
pouličních lamp)

1898
- slavnostní otevření nového chorobince v Havlíčkově ulici 
(zařízení pro staré, nemocné lidi, dnes LDN)

rd (zdroj Palmeho kronika)
 

Zmínil jsem se již dříve, 
že n.p. ELITE vyráběl nejen 
punčochové zboží. Jedním 
z druhů pletených výrobků, 
kterým se podnik věnoval, 
bylo tzv. vrchní ošacení.  Ve 
světě se na počátku padesá-
tých let naplno rozběhla vý-
roba tohoto pleteného zboží 
na kotonových strojích.

 

A protože i u nás byl znač-
ný zájem o kvalitní pletené 
vesty, pulovry a twinsety, 
bylo nutno tomuto požadav-
ku trhu vyhovět. Nejprve se 
povedlo skupině pracovníků 
závodu 2 v Krásné Lípě vy-
myslet způsob, jak přestavět 
nevyužité punčochářské ko-
tony, kterých zde byl značný 
počet, na pletací stroje pro 
výrobu podstatně silnějších 
úpletů. Návrh na technické 
řešení byl předložen roku 
1955, v roce 1956 proběhla 
samotná rekonstrukce a 
v roce 1957 opustilo zá-
vod prvních 40.000 kusů 
pulovrů a vest. Výroba 
vrchního ošacení se pak 
natolik osvědčila, že se jí za-
čal závod 2 věnovat naplno. 
„Svetrové“ kotony vydržely 
pracovat ve výrobě vrchní-
ho ošacení téměř 16 let. Pak 
byly nahrazeny modernější-
mi plochými pletacími stroji 
vybavenými elektronikou. V 
průběhu let se tak vystřída-
ly nejen tzv. plocháče růz-
ných značek (např. BENT-
LEY, TEXTIMA, KARS, 
SCHELLER), ale díky stále 
novější technice, materiálům 
(např. známá TREVÍRA) 
a výrobním technologiím 
spatřovaly světlo světa 
i stále nové druhy plete-
ných výrobků, které pro 
svou oblíbenost zůstaly 
dodneška v leckterém šat-
níku. (Dámy, která z vás 
ještě teď ráda obléká např. 
svetřík s intarzovaným 
vzorem?)

V roce 1977 stagnovala 
poptávka po punčochovém 
zboží. V zájmu udržení 
zaměstnanosti vedení pod- 
niku využilo nedostatku 

dalšího druhu zboží na 
domácím trhu. Bylo to 
bavlněné spodní prádlo, 
přesněji řečeno pánské 
a dětské nátělníky. I přes 
zastaralost pletací a kon-
fekční techniky se pak 
podařilo ještě téhož roku 
dodat na trh 604 tisíc kusů 
tohoto zboží. Tím byl dán 
počáteční impuls k výrobě 
pleteného prádla v závo-
du 3 v Chrudimi v podstatně 
větším objemu. Zprvu se sice 
i zde potýkali s technickými 
problémy (první prádlo se 
v roce 1977 vyrábělo na 
zapůjčené zastaralé tech-
nice), ale již v roce 1978 
byla dovezena první nová 
technika. Slabým článkem 
výroby prádla byl dokončo-
vací provoz. Tento problém 
byl vyřešen až rekonstrukcí 
celého provozu, včetně dovo-
zu nových barvicích a úpra-
várenských strojů. Tak bylo 
v roce 1985 možno vyrobit 
již 5 milionů nátělníků. 

Stále však chyběl druh 
výrobku, který by se stal 
pro své estetické a užitné 
vlastnosti trhem žádaný 
natolik, aby zaplnil meze-
ru ve výrobním programu 
prádla, resp. sportovního 
oblečení ELITE, na delší 
období a splňoval i jisté 
ekonomické požadavky 
firmy. Tímto druhem vý-
robku, který nakonec tvořil 
převážnou část produkce zá-
vodu 3 v Chrudimi, se stalo 
sportovní oblečení vyráběné 
pod značkou Climatex. Byl 
to vlastně zcela nový druh 
pleteniny, kterou vyvinula 
paní Marta Linkensedero-
vá z Výzkumného ústavu 
pletařského v Brně. Zjisti-
la totiž, že v té době nově 
vyráběné polypropylenové 
vlákno má velmi zajímavé 
vlastnosti ve vztahu ke ka-
palinám, zejména pak tzv. 
knotový efekt. V praxi to 
zjednodušeně znamenalo, 
že toto vlákno je schopné 
odvádět vlhkost potřebným 
směrem. První využití  ještě 

pod názvem Sandra nalezl 
úplet z tohoto materiálu ve 
výrobě plenkových kalhotek 
pro miminka. Až pak vznikl 
úplet integrovaný. Jednalo 
se o dvouvrstvou pleteninu 
z polypropylenových a ba-
vlněných vláken se speciál-
ními vlastnostmi, pro které 
se výborně hodila k výrobě 
sportovních oděvů. A právě 
na doporučení a za pomoci 
paní Linkensederové podnik 
ELITE zahájil z materiálu 
climatex výrobu různých 
druhů sportovního oblečení 
pod stejným názvem. Bez 
zajímavosti není ani to, že 
významný světový výrobce 
sportovního oblečení – firma 
ADIDAS – projevil zájem 
o nákup tohoto materiálu 
pro svou výrobu. Bohu-
žel díky nepřiměřeným 
požadavkům tehdejšího 
monopolního tuzemského 
exportéra textilních výrob-
ků PZO Centrotex z celé 
transakce sešlo. 

V konečném důsledku 
toho si ADIDAS vyvinul 
svůj, téměř shodný materiál 
a sám jej začal vyrábět pod 
značkou Climalite.

Do oblasti sportovního 
oblečení a doplňků patří 
také výroba tzv. fotbalových 
holení (známe je spíše pod 
hovorovým názvem štulp-
ny). A nevyráběly se jen pro 
fotbalisty, ale i pro ostatní 
druhy kolektivních sportů, 
u kterých to k dresu vyžado-
val „výstrojní předpis“. 

Výrobků z oboru prádla a 
vrchního ošacení byla celá 
řada. Většina z nich na 
velmi vysoké (v případě vý-
robků z climatexu, dokonce 
na světové) úrovni jak v po-
užitém materiálu, tak ale
i v designu a ve velmi 
vysoké kvalitě zpracování. 
A je asi velká škoda, že pod 
značkou ELITE se dnes již 
nic z toho nevyrábí.

Milan Kopecký

9. - 10. února 2008
MUDr. Tomáš Charvát 

U Přívozu 18/4 Děčín III 
- Staré město 

Tel. 412 511 619

16. - 17. února 2008
MUDr. Lukáš Milič

náměstí 28. října 818 
Česká Kamenice
Tel. 412 705 111

ZUBNÍ 
POHOTOVOST

Nedávno jsem poukazoval 
na nesmysl ve značení ulic 
na křižovatce  Východní, 
Raisova, Bratislavská, Tyr-
šova a Pletařská. 

A nic se neděje. Řidiči se 
dál ptají, kde že je Pletařská 

NESMYSLNÉ ZNAČENÍ ULIC
a kde Východní. Kam se po-
děla síla kritiky? 

Nebo že by dlouhé dodací 
lhůty? A přitom by stačilo 
tak málo. Z křižovatky ulic 
Východní a Klostermanno-
va sundat druhý nesmyslně 
umístěný rozcestník a o jed-
nu křižovatku jej posunout. 
Prozatím. Horší je to však 
se značením na této druhé 
křižovatce. O tom však už 
jednou řeč byla! Jak se ale 
zdá, zbytečně. To přece ne-
jde opravit hned? Proč? 

-mk-

KÝHO
VÝRA
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Oblíbenou částí Hlasu se-
veru se staly seriály autora 
Milana Kopeckého. Jeho 
osoba je tak tajuplná, že 
čtenáři neustále kontaktují 
redakci a žádají o pár in-
formací o něm. Stal se tak 
oblíbeným hostem různých 
setkání a velmi dobrým 
vypravěčem. My vám nyní 
představíme člověka, pro 
kterého jsou dějiny obrov-
ským koníčkem.

Prozradíte čtenářům 
něco málo o sobě? Odkud 
vlastně pocházíte a jaké 
je vaše povolání? 

Když jsem se 2. července 
1952 v Broumově narodil, 
ani nevyhrával místní roz-
hlas, ani nestřílely kanóny 
na slávu. Nebylo proč. Jako 
každý řádný občánek jsem 
zde vychodil základní školu 
a pak, protože jsem zatoužil 
po trochu širším rozhledu, 
jsem vyrazil do světa. Nej-
prve strojní průmyslovka, 
pak textilní strojírenství. 
Již tehdy jsem se snažil 
o co nejširší záběr. Zajíma-
la mne strojařina, zajímala 
mne tkalcovina, zajímala 
mne historie a spousta 
dalších oborů poznání. Jak 

jsem si pak měl vybrat, 
co vlastně chci doopravdy 
dělat? Proto jsem již tehdy 
prokládal své vzdělávání 
teoretické také praxí. Od 
montéra, přes konstrukté-
ra, soustružníka až třeba 
po průvodce na různých 
zámcích a v galeriích. Jako 
po každém normálním 
a zdravém klukovi se však 
i po mně zastesklo armádě. 
Jak bylo dříve zvykem, 
poslali mne sloužit na Slo-

vensko. Po velmi těžkém 
úrazu, který jsem zde pár 
dnů před odchodem do ci-
vilu utrpěl, jsem se několik 
let plahočil po nemocni-
cích, sanatoriích, klinikách 
a ústavech. Když mne dali 
alespoň trochu dohromady, 
vypustili mne do světa hle-
dat si obživu. Zakotvil jsem 
v Praze, kde jsem si takřka 
deset let vydělával na chle-
ba jako rozpočtář v jaderné 
energetice. Osud mne pak 

zavál zpátky do pohraničí, 
tentokrát do Varnsdorfu. 
A zde jsem již dvacet let a 
těch celých dvacet let jsem 
zaměstnancem Elitky. Nej-
prve jako normovač, později 
jako kontrolor, vedoucí od-
boru a dnes strážný.

Odkud pramení vaše 
záliba v historii?

Můj zájem o historii 
vyvolalo vlastně mé místo 
pobytu v Broumově. Vy-
růstal jsem v těsné blíz-
kosti překrásné barokní 
památky - benediktinského 
kláštera. A protože i mého 
otce historie a umění vůbec 
dosti zajímaly, nebylo divu, 
že jsem díky němu znal 
tento klášter od sklepů po 
cibule věží. Totéž platilo 
o historii města, pak i 
okresu a nakonec se dějiny 
staly mým velikým koníč-
kem. Není proto divu, že 
mé první kroky kamkoliv 
jsem zavítal, vedly po 
pamětihodnostech toho či 
onoho místa. A přidám-li 
k tomu, že pocházím z velmi 
starého mlynářského rodu, 
bylo by snad až nelogické, 
kdyby mne to netáhlo hlav-
ně k vodě a ke všemu, co se 

Seznamte se s autorem seriálů - Milanem Kopeckým na ní a kolem ní postavilo, 
hýbalo a rachotilo. Ukázalo 
se ale také, že i pletařina 
se svou historií je velice 
zajímavá. Proto ani ona ne-
zůstala ušetřena mého zá-
jmu. Jestli jsem se jí dostal 
pod kůži nebo ne, to mo-
hou čtenáři posoudit sami 
z právě otiskovaného seriá-
lu Varnsdorfští pletaři.

Svými seriály v Hla-
su severu jste čtenáře 
potěšil. Mohou tedy oče-
kávat ještě další? O čem 
budou?

Je pravdou, že při pátrání 
po podkladech k seriálům 
o mlýnech, ulicích a vlastně 
i o pletařích jsem nachá-
zel stále více zajímavostí 
i z jiných oblastí historie 
Varnsdorfu. Mám jisté před-
stavy i o dalších tématech. 
Ale chce to čas a další zdro-
je informací. A také trochu 
pomoci i od varnsdorfských 
starousedlíků. Jak možná 
sama víte, těch písemností, 
které by se dožily dnešních 
dnů a nestaly se předmětem 
obchodu, se mnoho nedocho-
valo. Snad se mi ale povede 
nashromáždit dost podkla-
dů k tomu, aby mohl brzy 
spatřit světlo světa další 
seriál. O čem bude, to si za-
tím nechám pro sebe.     -r-

Autor oblíbených seriálů Milan Kopecký.          Foto rm
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Prodej stavebního po-
zemku v Rumburku. Klid-
ná část nedaleko centra. 
Výměra: 1.100 m2. Prodejní 
cena: 250 Kč/m2. Info Lužic-
ká R.K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

ØÁDKOVÁ INZERCE

Svatební a společenská 
móda pro dámy a pány. Půj-
čovna - 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. Při-
pravili 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 do-
učování němčiny. Tel. 412 
371 127.

Přivýdělek. www.zme-
na-zivotniho-stylu.cz. Tel. 
775 375 065.

INZERCE

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

Hledáme společnice do 
nočního klubu v Německu. 
Cesty hrazeny, ubytování 
zdarma. Tel. 605 888 158.

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.

INZERCE

Prodám zařízený byt 
1+1+lodžie, plastová okna. 
Rumburk - Podhájí 4. p., 2x 
výtah a sušárna. Dvojitá 
chodba. Cena 300 tis. Kč. Tel. 
775 950 885, 602 466 871.

Koupíme rodinný dům 
ve Varnsdorfu. Možná i vý-
měna za byt v os. vl. 2+1+ga-
ráž. Tel. 608 517 283.

Hubnutí a kondice. 
Tipy - rady - informace na 
www.vasstyl.com.

Prodej nového skladového a výrobního areálu s ro-
dinným domem v Krásné Lípě. Výměra: 9.685 m2. Snížená 
prodejní cena: 3,9 mil. Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 
281, 602 108 404.

Pronájem družstevní-
ho bytu 1+4+L, 7. podlaží 
panelového domu v Rum-
burku - Podhájí. Celková 
výměra: cca 100 m2. Nájem-
né: 8.000 Kč/měs. včetně 
služeb. Info Lužická R.K. 
Tel. 412 333 281, 723 327 
523.

Prodej nově postaveného baru (diskotéka) 
s terasou nedaleko centra Krásné Lípy. Výměra: 
1.004 m2. Prodej včetně vybavení. Prodejní cena: 4,2 mil. Kč. 
Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Koupím byt do osobního vlastnictví na ul. Legií. Platím 
hotově. Tel. 720 465 745.

Pronajmu byt 2+1 a garáž ve Vdf. Kontakt: 720 150 
369.

ØÁDKOVÁ INZERCE

Tibetský buddhismus 
on- line

Společnost Color life centrum z Dolního Podluží a Studijní 
skupina Dompipa nabízí od ledna tohoto roku pětiletý on- 
line dálkový studijní program tibetského buddhismu podle 
Gelug tradice Lama Zong Khapy. Toto studium poskytuje 
vhodnou příležitost lidem z České republiky získat vzdělání 
v buddhistickém praktikování a filozofie ve svém vlastním 
jazyce.                                        

Basic program se skládá z devíti učebních měsíců v roce 
rozdělených na dva semestry. Semestry obsahují i pravidelná  
víkendová soustředění a duchovní cvičení. Navíc studenti 
mohou pokládat své otázky v on-line fóru, kde jim bude od-
povídat v českém jazyce asistentka učitele Ester Bílková. 

Osnova byla sestavena tak, aby studenti získali rozsáhlé 
a hluboké znalosti a zkušenosti  klíčových aspektů celé 
buddhistické stezky. Předměty a texty byly vybrány tak, 
aby poskytly  velkou hloubku  učení dharmy podle  tibetské 
tradice mahájány. 

Pětiletý studijní plán od roku 2008 - 2012

2008 - Stupně  cesty k osvícení   (Lam-Rim) 
2009 - Podstata Tathaghaty, Mysl a schopnost poznávání,  
Principy buddhistických škol a  buddhistické filozofie/
Doktrína
2010 - Způsob života  Bódhisattvy
2011 - Sútra Srdce, Ornament jasné realizace, mahájánový 
výcvik mysli 
2012 - Základy/úrovně a cesty tajné mantry 
              

Závěrečné 1 až 3 měsíční soustředění – duchovní cvičení 
LAM – RIM velmi doporučuje Lama Zopa Rinpoche s tím, 
že měsíční duchovní cvičení je stanovená minimální délka 
pro udělení certifikátu o dokončení dálkového studia FPMT 
Basic Programu.

Případné dotazy  a přihlášky je možné zasílat na 
info@dompipa.cz, bližší informace na www.dompipa.cz. 

gdo
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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.

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

Kadeřnictví U Kapustič-
ky stále otevřené za původ-
ní ceny. Na vaši návštěvu 
se těší kadeřnice Jana. Tel. 
728 510 962.

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!!!
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§

PODĚKOVÁNÍ

5. února jsme vzpomněli již pátého vý-
ročí úmrtí Jiřího Růžičky, milovaného 
dědy, táty a manžela. Vzpomínáme se 
smutkem i s úsměvem a nikdy nezapo-
meneme!

Rodina Růžičkova, Šimkova, Langova 
a Tejuských

§

Tímto bych chtěla podě-
kovat neznámé paní, která 
v pátek 18. 1. 2008 v ranních 
hodinách našla u parkoviště 
fa Vitana mou peněženku a 
odevzdala ji na vrátnici. 
Mnohokrát děkuji. 

Simona Kosová

Stolní tenis - výsledky: SKST Děčín C (1. místo) – Slo-
van A 15:3 (body V. Strnad 1,5, M. Suchý 1, M. Miško 0,5). 
Slovan A – TJ Krásná Lípa A (2.) 4:14 (M. Suchý 2, MUDr. 
P. Janák a Ing. A. Krejčí po 1). Slovan B – Česká Kamenice 
C odloženo. Malá Veleň (4.) – Slovan B 11:7 (L. Chlan 3,5, 
L. Žítek 1,5, P. Šimek a M. Charouzek po 1 bodu.

Šachy - družstvo šachistů varnsdorfského ŠK mělo zá-
věrečný zápas základní části Regionálního přeboru sezóny 
2007-2008 na šachovnicích posledního týmu tabulky TJ 
UD Hamr, kde potvrdilo roli favorita. Vyhrálo u něj 3:5 a 
zajistilo si tím postup do vyšší soutěže. K úspěchu blahopře-
jeme. V zápase dotáhli své partie do zdárného konce Blažej, 
Kavalski, Sládek, remizovali Wokurka, Prášek, Zapletal a 
Pavlík. Družstvo čeká ještě nadstavbová část o přeborníka 
soutěže, ale ta již nemůže postup ovlivnit. 

Fotbal - další přípravný zápas hrálo áčko v Praze 
s druholigovými Bohemians (bývalý Střížkov) a překvapivě 
uspělo 1:2 brankami Fikejze (8.) a Křemena (72.). Domácí 
snížili až před koncem z trestného kopu. O víkendu přiví-
talo doma Nový Bor, představily se posily Patka (Jablonec), 
Broschinský (Liberec), a zvítězilo 5:0 góly Broschinského 2, 
Rezka, R. Macha a jeden byl vlastní. Křemen nedal PK. 

Ženy Slovanu hostily v prvním přípravném utkání Teplice 
a nebyl to vůbec lehký soupeř. Za hustého sněžení a bez dvou 
nemocných hráček však byly přes prohru 1:3 (1:1) důstojným 
soupeřem a dvakrát inkasovaly z penalt. Parádní vedoucí 
branku zaznamenala Řezáčová.                                  ZdS

VE STRUČNOSTI

VZPOMÍNKA NA MALÍŘE 
JOSEFA VAJSE

Dovolte mi, abych jako 
předseda Komise pro tě-
lovýchovu a sport Rady 
města Varnsdorf poděkoval 
za zdárný průběh Silvestrov-
ského běhu technickým služ-
bám, hasičům a nemocnici 
ve Varnsdorfu. Mimořádné 
poděkování patří paní Thö-
richtové ze školní jídelny na 
náměstí a žákyním ze ZŠ, 
náměstí. ČČK, TJ Slovan 
Varnsdorf - oddílu atletiky. 
Již dnes se opět těšíme na 
spolupráci při akcích, kte-
rých se s námi zúčastníte. 

Zbyněk Šimák, 
předseda Komise pro 

tělovýchovu a sport

13. února oslaví 85. na-
rozeniny naše maminka, 
babička a prababička Anna 
Belančíková. K jejímu vý-
znamnému životnímu jubi-
leu přejí hodně zdravíčka, 
štěstíčka a dobré nálady 

Heidy, Jan, Irena, Eva, 
Anna s rodinami.

12. února si připomeneme 7 let od úmrtí 
manžela a dědečka Antonína Polcara. 

S láskou stále vzpomínají manželka 
Zdeňka a vnučka Šárka s rodinou.

29. ledna uplynuly smutné čtyři roky, 
kdy nás náhle opustil náš manžel, 
tatínek, dědeček, tchán, strýc a švagr 
Ladislav Houžvička. Touto cestou dě-
kujeme všem, kteří společně s námi stále 
se zármutkem vzpomínají.

Manželka a synové s rodinami

7. února uplynul rok, co nás navždy 
opustila maminka, babička a prababička 
Jindřiška Štorková. 

Stále vzpomínají dcery Olina, Jana 
a syn František s rodinami.

11. února uplyne 10 let od úmrtí mého 
milého manžela, tatínka, dědečka a tchá-
na Villibalda Kalíka. Kdož jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná manželka a děti
 s rodinami.

5. února uplynulo 5. výročí ode dne, 
kdy nás opustil milý manžel, tatínek a 
dědeček Mirko Šimon.

Stále vzpomínají manželka Marie, 
dcera, vnučka a přátelé.

8. února oslaví své vý-
znamné životní jubileum 
manželka, maminka, ba-
bička a prababička Zdena 
Žihlová. K jejím krásným 
80. narozeninám přejeme 
zdraví, štěstí a spokojenost 
v životě.

Manžel Jindřich a rodi-
ny Maštalířova, Broncova 
a Hájkova

15. února uplynou 4 smutné roky ode 
dne, kdy nás navždy opustil milovaný 
manžel Václav Fuksa.

Za celou rodinu vzpomínají manželka 
Anna, dcery, vnoučata, pravnoučata 
a ostatní příbuzní.

Dnem 11. ledna 2008 ukončily dospělé páry (věk od 25 let 
do 68 let) svůj taneční kurz „Věnečkem“ ve Studentském cen-
tru Střelnice ve Varnsdorfu, kde také probíhal i celý kurz. 
Letos se již 5. ročníku Tanečních pro dospělé zúčastnilo 
celkem 19 párů, což byl zatím největší počet. Chtěli bychom 
poděkovat řediteli VOŠ Ing. Hodničákovi a panu Pitelkovi, 
správci Střelnice, za vstřícnost a spolupráci.

Manželé Josefovi

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem známým, přátelům, zahrádkářům a 

rybářům za projevenou soustrast, květinové dary a slova 
útěchy nad úmrtím Josefa Vajse.

Manželka Věra a dcery Zdeňka a Věra s rodinou

§

§

§

§

Ve svých pamětech 
Jak jsem je znal narůstá 
dlouhá řada jmen výtvar-
níků a malířů, kteří mizí 
z varnsdorfského výtvar-
ného světa, kteří už nejsou 
mezi námi. Současnou řadu 
uzavírá jméno mého dobrého 
přítele, kolegy malíře Josefa 
Vajse. Z mé mysli nikdy ne-
odejdou vzpomínky na časy, 
kdy jsme spolu připravovali 
výstavy prací varnsdorf-
ských malířů a pod zášti-
tou klubu Elite vytvářeli 
kroužky a skupiny výtvar-
níků-amatérů Kontrast 
a Gram. Dobře si pamatuji, 
jak při vernisáži výstavy ve 
foyer kina Panoramy, jsem 
před obrazy Pepíka Vajse 
pronesl: „Sleduji pozorně 
jeho výtvarný projev, je 
stále živější, rozpíná se ne-
jen do obrazových formátů, 
ale i umělecky. Přibližuje 

přírodní krásy a krajiny za 
každého ročního i životního 
období.“ Pepík Vajsů maloval 
přírodu nejen očima malíře, 
ale i rybáře, zahrádkáře. 
Miloval ji srdcem a hladil ji 
štětcem. Obrazy nasycoval 
barevnými vůněmi. S jeho 
„krajinami“ se lze setkat 
v rodinách jeho přátel. Zob-
razoval je podle svých citů. 
Jeho obrazy byly svědectvím 
jeho vnitřního světa, upřím-
ného vztahu k místům, 
která maloval. Vyjadřoval 
v nich svoji duševní pohodu, 
dával jim svůj osobitý ráz. 
Dovedl se i sám radovat 
z namalovaných obrazů 
jako sadař při sklizni ovo-
ce. Namalovanými obrazy 
pak naváděl na vycházky 
za krásami varnsdorfských 
míst, která měl rád.

Neloučím se s jeho ob-
razy. Ty zůstávají. Je mi 
jen smutno z toho, že se už 
nebudeme scházet a hovořit 
o výtvarném umění, které 
zdobilo jeho život. Byl mi 
přítelem i v době zlých 
časů. Poznal jsem Pepíka 
jako dobrosrdečného člově-
ka s duší ozdobenou láskou 
k přírodě. Ke vzpomínce
v duchu přikládám víru, že 
dobrý člověk ještě stále žije!      

Josef Poláček, 
grafik-výtvarník

ČESKÝ 
ZAHRÁDKÁŘSKÝ 

SVAZ  
ve Varnsdorfu nabízí 
do osobního pronájmu 

zahrádky. Bližší 
informace na telefoním 

čísle 412 371 738.
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Muži si v letošní sezoně nevedou špatně a usilují o postup. 
Snímek je z utkání s Roudnicí A (87:67). 

Foto Ing. Michal Bubílek                              

Výhry mužů 
a juniorů 

Muži Slovanu Varnsdorf hostili doma DDM Děčín-Bole-
tice a vyhráli jasně 106:73 (58:42). Nejvíce bodů Zázvorka 
37, Bureš, Beran po 14, Voráček a Činka po 11. Mužům 
zajistil vítězství nad posledním týmem tabulky výkon na 
hranici exhibice, ovšem s mnoha chybami v zakončení 
útočných kombinací. Mají nyní v tabulce čtyři kola před 
koncem základní části šanci držet třetí příčku. Na postu-
pová první čtyři místa si však stále brousí zuby 6 družstev. 
V sobotu 16. února hostí Slovan v dalším zajímavém duelu od 
17.00 hod. ve sportovní hale BK Děčín, který je také v postu-
pové hře. Junioři (kategorie U 18) porazili Nový Bor 71:58 
(35:28) a body zařídili Sucharda 23, Eichler 15, Špiroch 10, 
Duben 8, Janoušek a Vorel 4, Horáček 3, Smrčka a Šimák 
2. Po celý zápas měli domácí mírnou převahu a v závěru 
dostali příležitost i hráči z lavičky.

Kadeti (kategorie 16) prohráli doma s BK Kondoři Liberec 
44:71 (7:18, 19:13, 10:21, 8:19). Hosté odešli poraženi zatím 
jen dvakrát a patří mezi favority soutěže. Body Slovanu 
Smrčka 19, Mirek 9, Homan 8, Blažek 4, Lehroch a Ondrejčík 
po 2. Trenér Ing. Strolený: „Bez Ticháčka a Šimáka nemáme 
potřebnou sílu pod košem, a tak jsme se proti urostlejším 
hráčům soupeře na malém hřišti jen těžko prosazovali. Tři 
čtvrtiny jsme prohráli shodně o 11 bodů, nedařila se střelba,
 v obraně jsme chvílemi nestačili, byli pomalí a nedůrazní při 
odebírání míčů. Pouze druhá část hry se zónovou obranou 
soupeře zaskočila, přesto jsme ji vyhráli malým rozdílem. 
Přísnější měřítko snesou jen tři nejlépe střílející hráči.“ 

Mladší minižáci hostili BK Děčín a ve vyrovnaných zápa-
sech ztratili náskok vždy až v posledních čtvrtinách zápasů. 
Výsledky 80:84 (36:33), nejvíce bodů Sovák 17, Zamrzla 15, 
Koktán 12, Ticháček 11, Kříž 10  a 70:89 (35:37), nejvíce bodů 
Sovák 23, Ticháček 19, Koktán 16, Zamrzla 6. 

                                    Ing. Z. Strolený, Ing. M. Novotný

Áčko hrálo zatím nej-
těžší utkání zimní přípra-
vy na tvrdé umělé trávě 
druholigového Hradce, kde 
se muselo obejít kromě zra-
něných i bez dalších hráčů 
základní sestavy, které 
postihla střevní chřipka. 
V první půli měl více ze hry 
hostující tým a připravil 
si pár slibných šancí. Ve 
druhé půli začali domácí 
„Votroci“ soupeře přehrá-
vat a jediná  branka padla 
v 82. minutě, bohužel do 
sítě Varnsdorfu. Jeho sesta-
va: Doleček (46. Macháček) 
- Patka, Jakubovič, Svojtka, 
Sháněl (46. Čapek) - Kubeš 
(46. R. Mach), Obajdin, 
Rezek, Křemen - Holeček, 
Vaško (75. Kubeš). Trenér 
Václav Rys. 

Starší dorost, po podzimu 
vedoucí celek krajského pře-
boru, prověřily v Kotlině dva 
týmy dospělých. Nejdříve 
třetiligové béčko Liberce, 
s kterým prohrál posílený 
o borce áčka R. Macha a 
Vavrouška 1:8 (0:2). Jedinou 
branku dal v 54. min. právě 
R. Mach. V dalším střetnutí 
v rámci mimoňského zimní-

FOTBALISTÉ ABSOLVUJÍ ZIMNÍ 
USILOVNOU PŘÍPRAVU

ho turnaje jej porazil první 
mančaft ústeckého krajské-
ho přeboru Vilémov 1:6 
(0:2), branku vstřelil v 55. 
min. Pácha. Mladší dorost 
měl za soupeře rovněž muž-
ský celek - Jiříkov, se kterým 
odešel poražen 1:5 (0:3), jediný 

úspěch zaznamenal v 72. min. 
Volf. Starší žáci díky počasí 
už také prohnali míč pod 
širým nebem a remizovali na 
umělé trávě 0:0 s pražským 
Motorletem. Další fotbalo-
vé informace najdete na 
straně 9.      Text a foto ZdS         

Hokejisté HC Varnsdorf se utkali dvakrát ve 2. části KP 
s favoritem postupu VTJ Liberec (hraje v ní ještě Turnov). 
Na ledě Liberce prohráli 9:6, když vedli 1:4 a pár minut 
před koncem byl stav 6:6! Doma se situace opakovala. 
V 55. min. vyhrávali 6:5 a nakonec odešli poraženi 6:11. 
Chřipky a úzký kádr deseti hráčů vykonaly své. Nejlepším 
hráčem v obou zápasech byl Aleš Nový, který vstřelil 4 
branky a měl stejný počet asistencí. 

Panteři a Sršni zajížděli ke svým dalším utkáním do 
Roudnice. Menší naděje na úspěch měli Panteři, což se 
potvrdilo, prohráli 18:2. Sršni vzdorovali více a odvezli si 
přijatelnou porážku 6:4. Také u žáků zaúřadovala chřip-
ková onemocnění. Příznivci hokeje mohou oba týmy přijít 
povzbudit v neděli 17. února, kdy od 10.00 hod. hostí Lou-
ny. Průběžná pořadí - minihokej žáků 3. tříd: 1. Roudnice 
15 bodů, 2. Teplice 15, 3. Ústí 9, 4. PANTEŘI 8, 5. Litomě-
řice 3, 6. Louny 3, 7. Děčín 1 bod; - minihokej žáků 2. tříd: 
1. Ústí B  14 bodů, 2. Česká Lípa 12, 3. Děčín 12, 4. Roudnice 
6, 5. SRŠNI 5, 6. Litoměřice 3, 7. Louny 0 bodů.

Na „zimáku“ probíhá i Liga neregistrovaných hráčů, které 
se zúčastní pět týmů. Hraje každý s každým čtyřikrát a po 
6 kolech je pořadí následující: 1. KOVO KRAUS, 2. TOS, 
3. MPK, 4. GEZ, 5. VARTA Česká Lípa. Utkání se hrají každý 
den od pondělí do pátku od 18.00 nebo od 20.00 hod.   J.H.

HOKEJISTÉ BEZ BODŮ

Na Řádově memoriálu se pro nás závody staly velkým pře-
kvapením, protože jsme v současné době v přípravě a stále 
ještě pomíjíme rychlost. V kategorii mladších žáků celkově 
zvítězil Míša Švorc a druhý byl Vladislav Pricl. Tento velký 
úspěch podtrhla Karolína Špičková, která ve své kategorii 
obsadila opět první místo. Mezi dorostenci a muži se poně-
kud méně dařilo Martinu Špičkovi, který skončil devátý. 
Jeho výkon na 100 m VZ ovšem přinesl solidní výsledek, 
neboť se dostal znovu pod hranici minuty časem 0:58,5 min. 
Blahopřeji a doufám, že Martin bude pokračovat v dalších 
zlepšeních. Dalšími závodníky v Neratovicích byli Michal 
Šimák, ten obsadil v součtu disciplín 21. místo a Petr Lux, 
který skončil na 32. příčce. Hodnoceno tam bylo celkem 96 
závodníků.                                       Zbyněk Šimák, trenér

Plavecké úspěchy v Neratovicích

Fotbalová příprava na jarní odvety je v plném proudu. 
Snímek zachycuje odvracení rohu Slovanu hráči a branka-
řem béčka Teplic.

Sálovkářům zvlhl střelný prach
Tým J.K. TRANS se střetl v hale v přípravném utkání se 

sousedy ze Spitzkunnersdorfu a deklasoval je 17:1. Byl to 
jednoznačný zápas, ve kterém si domácí s chutí zastříleli a 
řídil jej Z. Šťastný. Na dalším turnaji Krajské ligy ÚK jej 
však dobrá muška zradila. Nutno ovšem dodat, že nastou-
pil proti nejlepším soupeřům soutěže. S druhým celkem 
tabulky Turbo Děčín A ještě remizoval 1:1 (gól Skotnica), 
ale pak prohrál  s vedoucím družstvem Snopek Děčín 4:7 
(Beránek 2, Fišer, Damnitz) a třetím Jílové A  1:6 (Berá-
nek).  Zápasy tým odehrál v sestavě: Petrák - Mikolášek, 
Sommerschuh, Fritzsche, Skotnica, Damnitz, Maco, Fišer, 
Beránek.  Další turnaj v Libouchci proběhne 16. února.                                                                                 

ZdS

Turnaj mládeže 
ve stolním tenisu

   
Po tom šachovém na 

sklonku minulého roku 
uspořádal Dům dětí a mlá-
deže turnaj ve stolním teni-
su, který se uskutečnil v pro-
storách sálu DDM. Hrálo se 
ve dvou kategoriích (mladší 
a starší žáci) systémem kaž-
dý s každým  na dva vítězné 
sety. Zúčastnila se i jediná 
dívka, ta si odnesla vítěz-
ství mezi mladšími žáky. 
Jejich pořadí: 1. Karolína 
Pitnerová (ročník 1996),  
2. Jan Kabeláč (1997), 3. Jan 
Jetýlek ( 1996), cena útěchy 
Lukáš Vít (ročník 1996). 
Starší kategorie: 1. Daniel 
Syrovátka (1994), 2. Lukáš 
Dospěl (1994), 3. Tomáš 
Pšenička (1993), cena útě-
chy  David Krajdl (1994). 
První tři z každé kategorie 
si odnesli krásné poháry a 
diplomy, ostatní účastníci 
drobné ceny (ping-pongové 
míčky a sladké odměny). 
Děkujeme touto cestou 
panu Ing. A. Krejčímu za 
zajištění rozhodčího z řad 
hráčů stolního tenisu Slo-
vanu. Pan Fuchsig obětoval 
volný čas, turnaj rozhodoval 
a zároveň přispěl svojí vlíd-
ností k příjemné a pohodové 
atmosféře.          

Za DDM Ivana Jägrová
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Na základě provedené kalkulace ceny tepla na rok 2008 
oznámila Teplárna Varnsdorf, a.s., že je nucena zvýšit cenu 
tepla z horkovodu o 10,3 %. Cena tepla z horkovodu na patě 
objektu bude činit 403,00 Kč/GJ (resp. 347,80 Kč/GJ u ob-
jektů, kde je vlastníkem stanice majitel). K uvedené ceně 
bude připočtena DPH ve změněné výši 9 %.

Důvodem zvýšení ceny tepla jsou v letošním roce rostoucí 
ceny vstupů tj. el. energie, zemního plynu, uhlí, ekologická 
daň, pokles celkové výroby tepla, nutné opravy a změna 
organizačního uspořádání. Uvedená cena byla odsouhlasena 
vedením Teplárny Varnsdorf, a.s. a Radou města Varnsdorf. 

Ing. Miroslav Novotný, ředitel teplárny

Na lednovém zasedání se zastupitelé věnovali především 
dotacím. Předseda správní rady Nadačního fondu Hrá-
dek - Burgsberg Ing. Karel Jelínek předložil studii provedi-
telnosti na rekonstrukci hlavní budovy Hrádku. Je podkla-
dem při předkládání žádosti o grand z tzv. norských fondů 
pro obnovy kulturních památek. V případě získání dotace 
by na dokončení obnovy Hrádku mohlo město dostat až 85 % 
z potřebných 48 mil. korun. Zastupitelstvo rozhodlo žá-
dost podat a zavázalo město k spolufinancování stavby 
nad rámec poskytnuté dotace (podrobněji na str. 3). Stejně 
se zastupitelstvo rozhodlo v případě spolufinancování vý-
měny oken v ZŠ Edisonova. Zde se město uchází o podporu 
Ministerstva životního prostředí v částce 4,5 mil. Kč.

O dotacích se jednalo i v další části zasedání. Ústecký 
kraj předložil městu smlouvu o poskytnutí dotace na za-
bezpečení Ambulantní pohotovostní péče (APP) ve výši 
465 tis. Kč pro rok 2008. Dotace město zavazuje k zajištění 
APP v pracovních dnech alespoň 3 hodiny (18 - 20 hod.) a ve 
dnech pracovního klidu v délce 9 hodin (10-17 hod.). Na podporu 
terénní sociální práce získalo město z Úřadu vlády 604 tis. Kč, 
spoluúčast města, kterou zastupitelé schválili, činí 200 tis. 
Kč. Na prodej byl areál bývalého učiliště a střední školy (dříve 
tkalcovna Velvety) v ulici Čsl. letců. Zastupitelstvo rozhodlo 
tento areál včetně budov prodat firmě CZECH PAN, s.r.o. 
za částku 3 mil. Kč. Firma zde hodlá zřídit dřevovýrobu, 
sklady, parkovací místa pro autodopravce a bytové jednotky.                                                                                       
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Víkendová vichřice na bývalém objektu ubytovny u Pa-
noramy uvolnila střešní plechovou krytinu.       Foto MP

Na železniční trati Li-
berec - Zittau - Varnsdorf 
- Rybniště/Seifhennersdorf 
budou od prosince roku 2010 
jezdit osobní vlaky společně 
objednávané Ústeckým a Li-
bereckým krajem a saským 
sdružením ZVON. Zástupci 
zmíněných stran hejtman 
ÚK Jiří Šulc, hejtman LK 
Petr Skokan a představitelé 
sdružení ZVON - jeho ředitel 
Georg Janetzki a předseda 
Michael Harig proto 31. led-
na  ve Vzdělávacím středisku 
SŠS a CR ve Varnsdorfu 
podepsali smlouvu, kterou 
se zavazují ke společnému 
postupu při zadávání ve-
řejné zakázky na zajištění 
provozu veřejné železniční 
dopravy na uvedené trati. 
„V současnosti totiž tuto trať 
využívají tři objednavatelé 
- Ústecký kraj, Liberecký 
kraj a německý dopravní 
svaz ZVON; každý z nich si 
platí svého dopravce. Přitom 
české vlaky na německém 

území (s výjimkou konečné 
stanice Žitava) nezastavují. 
Podobně to je i s německými 
vlaky. Zvlášť nyní po rozšíře-
ní Schengenského prostoru 
je taková situace vyslovený 
anachronismus,“ uvedl Jiří 
Šulc. Všichni tři dosavad-
ní objednavatelé se proto 
dohodli, že společně vypíší 
výběrové řízení na dopravce 
jediného, kterého budou spo-
lečně objednávat a společně 
mu hradit prokazatelnou 
ztrátu. Bude to znamenat 
úsporu pro všechny tři strany 

a také rozšíření nabídky pro 
cestující. Společně objedná-
vaný vlak bude zastavovat 
ve všech stanicích. To zatím 
žádný ze tří dopravců, kteří 
na trati v současnosti jezdí, 
nenabízí. „Chtěl bych také 
připomenout, že jsme ve věci 
vyhlášení takovéhoto výbě-
rového řízení průkopníky. 
Nevím o tom, že by někde 
byla vypsána podobná me-
zinárodní soutěž,“ řekl Petr 
Skokan. Dopravce, který 
z této soutěže vzejde, začne 
trať obsluhovat v prosinci 
roku 2010. Georg Janetzki 
ze sdružení LVON uvedl, že 
ve skutečnosti je tento ter-
mín velmi časný, ačkoliv se 
to může veřejnosti zdát jako 
zbytečné otálení. „Je třeba si 
uvědomit, že vypsání výběro-
vého řízení a následný výběr 
vítěze je věc nejméně jedno-
ho roku. Vybraný dopravce 
pak musí zahájit přípravu. 
To znamená nakoupit nebo 
pronajmout vozidla, najmout 
personál. Z tohoto pohledu 
je náš cíl - zahájit společnou 
dopravu v roce 2010 - velmi 
ambiciózní.“

Čerpáno z tiskové zprávy  
Ústeckého kraje, foto rm

VÍKENDOVÉ ŘÁDĚNÍ VICHŘICE


