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Taneční skupi-
na E-XTREME 
CREW obhájila 
další prvenství
v  Oseku
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Otesánek 
2008 má
svého vítěze,
za minutu
55 knedlíků

Do sousedního 
Německa
nově mohou 
autobusy 
a nákladní 
auta do 7,5 t

INZERCE

Vyhlášeno 
výběrové 
řízení 
na prodej 
Kinokavárny

(str. 7)

KOMUNIKACE SPOLYKAJÍ 
ROČNĚ MILIONY

(str. 9)

Stav městských komu-
nikací je stále předmětem 
nespokojenosti a stížností 
občanů, přestože se na jejich 
opravy a rekonstrukci věnují 
neuvěřitelně vysoké částky. 
Od roku 1996 až do loňského 
roku vynaložilo město na ce-
loplošné opravy komunikací 
42 mil. Kč, na celoplošné 
opravy chodníků 13,6 mil. 
Kč a podíl města na vybu-
dování okružní křižovatky 
činil 4,8 mil. Kč. Přes tyto 
vysoké částky bylo rekon-
struováno jen 22 km vozo-
vek z celkové délky 112 km 
a 9 km chodníků z celkových 
52 km. Další miliony (celkem 
25,3), byly vynaloženy na 
rekonstrukci sedmi mostů 
a dvou lávek přes Mandavu. 
Tři parkoviště pro osobní 
auta si vyžádala téměř dva 
miliony korun. Z těchto čísel 
lze vyvodit, že přes miliony, 
které naše komunikace spo-
lykají, nejsou zdaleka ještě 
všechny silnice a chodní-
ky v takovém stavu, aby 
s nimi mohli být  občané 
spokojeni. Jako příklad 
může posloužit Hřbitovní 
ulice nebo parkoviště před 
obřadní síní hřbitova. 

Opravy komunikací ne-
jsou tedy levnou záležitostí. 

Rekonstrukce 1 m2 silnice 
včetně odfrézování starého 
povrchu stojí 600 Kč, což 
u silnice o minimální šíři 
6 m činí 3.600 Kč za 1 metr. 
Celoplošné rekonstrukce 
komplikují nutné opravy 
a přeložky vodovodního 
a plynového potrubí, kanali-
zace a kabelů. Jen tam, kde 
jsou tyto sítě v pořádku, lze 
přikročit k pokládání nové-
ho povrchu. Ze zkušenosti 
víme, že zásahy do nových 
povrchů se jen s obtížemi 
daří úspěšně zahladit. 

Velký nárůst dopravy, 
zejména kamionové, stav 
silnic poznamenává stále 
více. Často jsme svědky roz-
padávání asfaltového povr-
chu celkem „mladé“ silnice, 
po které jezdí těžká vozidla. 
Ani s kvalitou obalované 
směsi nebyla vždy spokoje-
nost, povrchy silnic se drolí 
příliš brzy.  Pro letošní rok je 
v rozpočtu města 5 mil. 
Kč na celoplošné opravy 
komunikací a 2,5 mil. na 
celoplošné opravy chodní-
ků. Na rekonstrukci  mostu 
v Husově ulici je vyčleněno 
3,9 mil. Kč. Seznam komu-
nikací a chodníků určených 
k opravám na tento rok bude 
v březnu předložen radě 
města. Po jeho schválení 
vás budeme informovat.

Kromě uvedených částek 
z rozpočtu města dojde 
k opravám za cca 8 mil. Kč 
na státních silnicích ve měs-
tě (t.j. ul. Plzeňská, Pražská, 
5. května, Čsl. letců, Ži-
tavská). Motoristy potěší 
záměr kraje investovat 
v letech 2009 - 10 do rekon-
strukce silnice Děčín - Jiří-
kov.                                  rd   

JARNÍ ÚKLID VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ

Začátkem dubna bude prováděn jarní úklid veřejných pro-
stranství. Měl by přispět ke zlepšení čistoty parků, sídlišť 
a veřejné zeleně. Pokud se chcete připojit a zorganizovat 
během dubna úklid v okolí svého bydliště, kontaktujte pro-
sím Odbor životního prostředí (412 372 241 linka 114). OŽP 
zajistí odvoz a likvidaci nashromážděného odpadu prostřed-
nictvím Technických služeb Varnsdorf. Akce se netýká nad-
měrného odpadu z domácností a odpadů ze zahrad. Komise 
pro čistotu a ochranu veřejného prostranství vyzývá občany, 
aby svou účastí přispěli k pořádku ve městě.   

Robert Dausch, předseda komise

Horní  nábřeží  trápí  všechny  obyvatele  (více  str.  3).      Foto JS

MODERNIZACE KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Zasedání 
zastupitelstva 
města se koná 

ve čtvrtek 
27. března 2008 od 

15.00 hodin 
ve Studentském 
centru Střelnice.

Severočeská vodárenská 
společnost, a. s. (SVS) zahá-
jila ve Varnsdorfu celkovou 
rekonstrukci čistírny odpad-
ních vod sestávající ze dvou 
samostatných subprojektů - 
Subprojektu 1 - Vodní linka 
a Subprojektu 2 - Kalové 
a plynové hospodářství. 
Jejich souhrnný finanční 
objem je téměř 210 milionů 
korun. V areálu čistírny od-
padních vod dojde 1. dubna 
ke slavnostnímu zahájení 
její celkové rekonstrukce, 
která potrvá do 30. 6. 2009. 

Dagmar Haltmarová

Městský kamerový do-
hlížecí systém prodělal 
v období od 12/2007 do 
01/2008 rozšíření a celkové 
zlepšení hlavně v záznamu 
kamer. Stávající systém 
osmi kamerových bodů byl 
v provozu od roku 2001. 
Pět z těchto kamer je zde od 
začátku, a tudíž v současné 
době jsou vynakládány ne-
malé finanční prostředky 
na opravy. Je nutno si uvě-
domit, že životnost kamery 
dle výrobce při 24 hodino-
vém provozu je cca 3 roky. 
Rozšířený kamerový systém 
má celkem 10 kamerových 
bodů (2 kamerové body byly 
nově zřízeny), které využí-
vá MP  plně v součinnosti 
s PČR. Centrální pult je 
u MP a  oba subjekty mohou 
nezávisle na sobě ovládat 
a sledovat kamerami dění na 

ulici, střežit dopravu, hlídat 
podnikatelské i veřejno-
právní budovy. Systém je 
velkým pomocníkem. Upra-
ven by měl být kamerový 
bod Žitavská, kde je třeba 
vyměnit přenosové antény, 
které budou vysílat na 
jiném pásmu umožňujícím 
přenos obrazu bez rušení. 
Dále pro zvětšení oblasti 
sledování bude kamera 
u Plusu přesunuta na stře-
chu a měla by být i vyměněna 
za kameru s větším zoomem 
(36x), jenž umožní výhled 
až na skatepark, prostor za 
sportovní halou, plaveckým 
bazénem, a zlepší výhled na 
celkovou plochu největšího 
sídliště v našem městě.

Zmiňovaná  modernizace 
přinesla nové záznamové 
zařízení. U původního byl 
záznam uchováván po dobu 
48 hodin, pokud nedošlo 

k události, a poté byl au-
tomaticky přehrán novým 
záznamem. Nové záznamové 
zařízení má harddisk, který 
možnost úschovy prodlužuje. 
Přístup k nahranému mate-
riálu se řídí dle zákona na 
ochranu osobních dat.

V budoucnu bude vhod-
né přejít na plně digitální 
záznam, kde se zkvalitní 
hlavně záznamové snímaní 
a kvalita obrazu.  Navíc bude 
možné do tohoto systému za-
komponovat IP kamery, které 
jsou levnější a dosahují stejné 
kvality obrazu jako analogo-
vé kamery. Prostředky město 
(Komise prevence kriminali-
ty) shání využitím dotací 
z grantů Ministerstva vnitra 
ČR - prevence kriminality. 

Z rozpočtu města bývá 
hrazeno určité procento 
nutné k realizaci daného 
projektu.                         -r-

Rekonstrukce 
čistírny 

odpadních vod
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KRÁTCE
Spolupráce s OSVZ
Hlídkou MP byla zadržena nezletilá dívka, která prochá-

zela pátráním Policie ČR z důvodu útěku z diagnostického 
ústavu. Po provedení zákonných náležitostí byla předvedena 
na obvodní oddělení PČR. Na základě domluvy se sociální 
pracovnicí a diagnost. ústavem byla služebním vozidlem 
MěÚ a za asistence dvou strážníků v mimořádné směně 
převezena v nočních hodinách do diagnostického ústavu 
v Praze.

Kamery opět pomohly
Na služebnu MP bylo telefonicky oznámeno, že z prodej-

ny Rossmann utekl neplatící zákazník. Dozorčí směny na 
kamerovém systému neprodleně zjistil prchajícího mladíka 
a okamžitě navigoval vyslanou hlídku MP na místo pohybu 
mladého muže. Ta muže zadržela asi 400 m od prodejny. 
Po provedení zákonných náležitostí byl muž předveden na 
obvodní oddělení Policie ČR.

       Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Ze zápisníku PČR

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

EMMA ZAMĚSTNALA HASIČE I POLICII
Během hurikánu Emma, který ve dnech 1. - 2. března 

zasáhl naše město, řešila městská policie celkem 22 případů 
oznámení. Hasiči vyjížděli jen na území města a Studánky 
ve 13 případech (mj. také na Šébr, Dolní Podluží apod.). 
V plné práci byli pracovníci TSmV a pracovníci poruch 
ČEZu, kteří řešili problémy s popadanými kabely a veřej-
ným osvětlením. Byly zaplaveny sklepy a zahrady. Největší 
riziko hrozilo při poškození střechy Starokatolického kos-
tela. Také na městském kamerovém dohlížecím systému 
byly zaznamenány škody. Kabeláž kamer byla prověšena, 
přetrhána a anténní systémy byly několik hodin mimo pro-
voz. Vše bylo uvedeno do původního stavu ve velice krátké 
době.                                                                         JS

VE VÝBĚŽKU VLAKY 
JEZDIT NEPŘESTANOU

Krajští zastupitelé na svém zasedání  schválili rozsah 
základní dopravní obslužnosti zajišťované drážní dopravou 
pro Ústecký kraj v letech 2009 - 2026. 

V okamžiku, kdy vstoupí v platnost připravovaná směr-
nice Evropské komise, chce kraj vybírat vlakové dopravce 
podobným způsobem, jako uděloval koncese autobusovým 
dopravcům, a nabízet jim dlouhodobé smlouvy s dobou plat-
nosti 12 - 15 let. Budoucí výběrová řízení mají být vypisována 
pro pět regionálních sítí, včetně oblasti Šluknovska, ale také 
na tratích přesahujících území kraje do vnitrozemí nebo do 
Svobodného státu Sasko. 

Kraj tak může vybírat dopravce nejen podle cenových 
nabídek, ale i podle kvality vlakových souprav, nabízených 
služeb nebo dodržování jízdních řádů. 

K 31. 12. 2008 končí platnost tříleté smlouvy uzavřené 
mezi Ústeckým krajem a Českými drahami, a.s. Podle ní kraj 
v tomto roce může u Českých drah, a.s. objednat maximálně 
7,35 milionu ujetých kilometrů za 375 milionů korun. Vzhle-
dem k tomu, že výběrová řízení by měla probíhat nejméně 18 
měsíců před zahájením plnění smluv a také proto, že není 
v platnosti odpovídající evropská legislativa, dohaduje krajský 
úřad zajištění vlakové dopravy na nejméně dvouleté období 
2009 - 2010 s Českým drahami, a.s. Současně však probíhají 
přípravy na výběrová řízení. Pro regionální síť Šluknovska 
by mělo být vyhlášeno výběrové řízení v letech 2008 až 2009 
a nový dopravce by se svými vlaky mohl na tratě Šluknov-
ského výběžku vyjet již v roce 2010 až 2011. Kraj chce 
u toho dopravce objednat pro oblast Šluknovska 1 450 000 
ujetých kilometrů.                                                                            -g-

DALŠÍ POKOUSANÉ DĚVČÁTKO
Tříletá varnsdorfská Markétka Hofmanová na 9. března 

nikdy nezapomene. Napadl ji a pokousal kříženec pittbula 
v parku v Jiřetíně pod Jedlovou. Pes se nejdříve zakousl do 
ruky maminky, která Markétku vzala do náruče, a potom 
pokousal i dcerku přímo v obličeji. Majitel psa, který dle Ji-
řetínských neútočil poprvé, se rodičům omluvil. Případem se 
zabývá PČR.                                                                    -r-

RM rozhodla: • Souhlasit s vybudováním a pro- 
vozováním komunikačního zařízení pro bezdrátové 
připojení a přístup k internetu Sdružením Interdata 
Rumburk a uzavřít smlouvu o umístění zařízení za 
podmínky bezplatného připojení a poskytování inter-
netového připojení pro Městské divadlo Varnsdorf. 
• Vyhlásit výběrové řízení na převod objektu ob-
čanské vybavenosti č.p. 3044 (Kinokavárny) s p.p.č. 
2530/1 a p.p.č. 2530/4 v k.ú. Varnsdorf. • Souhlasit 
se stanovením místa, termínu a doby podání žádostí 
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní 
rok 2008/09 dle předloženého návrhu. • Vyhovět 
žádosti předsedy představenstva SBDO Průkopník 
o poskytnutí náhradního ubytování v městské ubytov-
ně ul. T. G. Masaryka 2470, Varnsdorf  pro dva soudní 
případy ve věci vyklizení bytu.

RM rozhodla stanovit nájemné v nebytových 
prostorech č.p. 2970 ve Varnsdorfu na 500,- Kč/m2/rok 
s účinností od 1. 4. 2008.

RM rozhodla jmenovat  Evu Novákovou do funkce 
člena Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostran-
ství na volební období 2006 - 2010.

Nález pistole
Dne  9. 3. 2008 nalezl občan v lesním porostu obce Studán-

ka - Varnsdorf krátkou střelnou zbraň vz. 83. Pistole byla 
bez zásobníku a s jedním nábojem v hlavni. Pistole bude 
poslána na expertizu.

Vloupání do kanceláře
Neznámý pachatel se ve Varnsdorfu dopustil trestného 

činu krádeže vloupáním, když vnikl střešním oknem do kan-
celáře střední školy. Kancelář prohledal a odcizil finanční 
hotovost a fotoaparát. Škoda 11.300 Kč. Policie po pachateli 
pátrá, hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky.

Vandal zapaloval kontejnery
Jako trestný čin poškozování cizí věci šetří policie případ, 

ke kterému došlo 28. února. Neznámý pachatel zapálil na 
sídlišti v Kmochově ulici čtyři plastové kontejnery a poté  dal-
ší dva v ulici Žitavská. Tyto kontejnery byly požárem zcela 
zničeny. Pachatel tak způsobil celkovou škodu téměř 50.000 
Kč. Za uvedený trestný čin lze uložit trest odnětí svobody 
až na jeden rok. Případ je dále v šetření.

Dopravní akce Varnsdorf
V katastru  města Varnsdorf  byla provedena 3. 3. v dopoled-

ních hodinách dopravně bezpečnostní akce zaměřená převážně 
na rychlost vozidel v obci, která byla měřena pomocí radaru. 
Bylo zjištěno celkem 17 řidičů, kteří se dopustili dopravních 
přestupků, převážně nedodržení zákonem stanovené rychlosti 
v obci. Na pokutách bylo vybráno přes 23.000 Kč.                  

      Nprap. Ladislav Cvik, vrchní inspektor

• Městský úřad Varnsdorf, 
OSMI, oddělení dopravy 
a silniční hospodářství jako 
příslušný silniční správní 
úřad obce s rozšířenou pů-
sobností stanovil úpravu 
dopravního značení silnic 
II. třídy do Seifhennersdorfu 
a do Grossschönau, kam již dle 
nově osazeného dopravního 
značení mohou jezdit auto-
busy a nákladní automobily 
do 7,5 tuny.

• Radnici navštívili zá-
stupci Drážního úřadu, aby 
opětovně řešili problematiku 
slíbené zastávky na druhé 
koleji na Starém nádraží, na 
jejíž realizaci město stále trvá. 
Dubnový termín opět drahou 
splněn nebude.

• Město obnovilo žádost 
o dotaci na dostavbu kasáren, 
kde by se měla řešit bytová 
politika pro sociální účely. 
Žádost byla v prvním kole 
neúspěšná.

• V 2. pololetí 2008 bude 
zahájena výstavba kostry 
kanalizačních sítí Hrádek 
v hodnotě 25 mil. Kč, 
Pěnkavčí vrch v hodnotě 
21 mil. Kč a oprava vo-
dovodu za 3,75 mil. Kč 
v investorství SVS. Ná-
sledně město podá žádost 
o dostavbu kanalizace 
Hrádek, Lesní, Děčínská, 
Dvorská a Čelakovická 
a napojení na Pěnkavčí 
vrch, také dostavbu vodo-
vodu Hrádek, Jiráskova, 
Lesní a Děčínská. Celkové 
rozpočtové náklady činí 
65,5 mil. Kč, podíl města 
14 mil. Kč.

• Město ve spolupráci s by-
tovým družstvem Průkop-
ník, jako největší vlastníci 
bytových jednotek, zadalo 
vypracování projektu Ba-
revné řešení bytových domů 
ve městě. Řešena tak bude 
otázka souladu barevných 
fasád na sídlištích.

• Severočeské sběrné su-
roviny ruší svůj provoz vedle 
TSmV a sběr je přemístěn 
do prostoru Kovošrotu Děčín 
(pod Studánkou). Provozní 
hodiny jsou denně od 8 do 
18 hodin.

• Cena tepla z Teplár-
ny Varnsdorf, a.s., kterou 
schválila RM na 2. - 3. čtvrt-
letí 2008,  zůstává stejná jako 
cena uvedená na 1. čtvrtletí 
2008 (uvedeno v HS 3).

• Rada ÚK rozhodla 
o změně dopravní obsluž-
nosti, která bude platit od 
30. března 2008. Změny 
probíhají v důsledku vy-
hodnocení provozu v oblas-
ti Šluknovska. Podrobné 
jízdní řády naleznete na 
www.varnsdorf.cz.         rm

Dopravní problematika v řešení
Na jednáních Dopravní komise  byly předloženy zajímavé 

návrhy jak řešit dopravní problematiku. Bolavým místem 
je okolí sídliště Edisonova, na které se bude zpracovávat 
projekt regenerace celého sídliště. Vyřešit je třeba parko-
vání vozidel, rekonstrukce chodníků a nevyhovující šířkové 
parametry vozovek.  Městská policie zvýší kontrolní činnost 
v ulicích Edisonova a Křižíkova, aby omezila  nerespektování 
dopravního značení zákazu stání. Pro bezpečnost chodců 
bude v průběhu 2. čtvrtletí vybudováno samostatné světelné 
zařízení pro dopravně zatížený přechod pro chodce u prodejny 
Plus. V jednání je i žádost města o stanovisko PČR DI Děčín 
k umístění svislé DZ „Zóna s dopravním omezením“ na pří-
jezdech do města, k „Zákazu stání nákladních automobilů“ 
na celém území města Varnsdorf (IP25a) a osazení „Konec 
zóny s dopravním omezením (IP25b)“ u výjezdu z města. 
V takto označeném území bude povoleno stání a parkování 
nákladních vozidel jen na odstavných plochách a komuni-
kacích k tomu účelu vyhrazených a vyznačených dopravním 
značením.                                                                -r-

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k přerušení dodávky elektřiny bude 
Městský úřad Varnsdorf (Nám. E. Beneše 470)

uzavřen 1. 4. 2008 do 11. hodiny.



Reaguji na článek pana 
J. Kňourka k problematice 
čistoty našeho města. Přes-
ně popisuje to, co není většině 
občanů lhostejné. Jenže jak 
z toho kola ven! Eko-servis 
může 100x vyhlašovat, že 
n e s k l a d ný 
odpad odebírá 
zdarma. Pře-
svědčte obča-
na, který bydlí 
na druhém 
konci města, 
aby naložil 
starou matraci 
a odvezl ji tam, 
kam patří. 
Nemožné! Ale ten samý 
občan by nešetřil sil a svoji 
rozvrzanou káru by tlačil 
2 km, jen kdyby věděl, že se 
tam někde povaluje stará re-
zavá roura. Ten samý občan 
nesnese jediné smítko na 
svém anglickém trávníku, 
ale bez mrknutí oka pohodí 
pneumatiku někde ve škar-
pě. Jeden to udělá proto, že 
mu z toho nic nekápne, druhý 
z pohodlnosti, protože odvézt 
to do sběru, je pro něho ztráta 
času. A teď, babo, raď! Zpřís-
nit vyhláškou tresty? Umístit 
cedule se zákazy? Vůbec za-
stupitelům města nezávidím, 
ale něco se již podniknout 
musí. Přísné tresty ano, ale 
koho budeme trestat? Viník 
se stejně většinou nenajde 
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DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Miniportréty  
Václav Strolený

* 11. 2. 1938 Trstená
† 27. 2. 2004 Praha 

Malíř, grafik, ilustrátor. 
Narodil se na Slovensku, vy-
růstal v jižních Čechách. Ab-
solvoval Vyšší průmyslovou 
školu sklářskou v Železném 
Brodě u profesorů Jaroslava 
Brychty a Stanislava Liben-
ského. Třicet let působil 
jako propagační výtvarník 
a litograf ve Varnsdorfu. Zde 
byl mj. spoluzakladatelem 
a aktivním členem skupiny 
výtvarníků Kontrast, kte-
rá se výrazně podílela na 
kulturním dění ve městě 
v 60. letech. Později - až do 
konce života - žil a pracoval 
v Praze jako propagační 
výtvarník a umělecký ma-
líř. Podle jeho návrhů byly 
např. realizovány barevné 
reklamy na tramvaje a jiné 
veřejné objekty. Ve volné 
umělecké tvorbě se věnoval 
grafice, olejomalbě a lavíro-
vané kresbě tuší vytvářené 
brkem nebo bambusovým 
dřívkem. K vrcholům jeho 
tvorby patří pětice prací 
Objekty ´93 (mj. Pocta Jaku-
bu Krčínovi z Jelčan, Konec 
federace, Vesmír) a cyklus 
krajin z roku 2000. Zúčastnil 
se řady společných výstav, 
uspořádal několik výstav 
samostatných, mj. v Praze 
a Varnsdorfu, kde se po 
více než čtvrtstoleté odmlce 
v r. 2001 prezentoval nový-
mi obrazy nadšeně přijatými 

Řešení problémů se nevyhýbáme
Kontroly domu č. p. 2763 v ulici Kovářské proběhly 17. 1. 

a následně 14. 2. Byty byly prověřeny. V roce 2007 ani 2008  
však nebyla na SB Regia podána stížnost od nájemníků 
výše uvedeného domu. Situace domu byla konzultována 
s domovníkem, který uvedl, že neustálé připomínky k čemu-
koliv  mají pouze dva nájemníci. O tom, že nájemníci usilují 
o schůzi, nám není známo. Správce se schůzce s nájemní-
ky nebrání. Dům je čistý a udržovaný, řádně uzamčen, a 
pokud se vyskytne závada, informuje nás domovník. Ta je 
řádně odstraněna.Schůze byla provedena v roce 2006 a od 
té doby nebyla požadována. Správce se pohybuje v domě 
několikrát za měsíc a veškeré problémy se řeší průběžně 
i s jednotlivými nájemníky. Požadavky na chování nájem-
níků přesně stanovuje občanský zákoník. Pokud se na nás 
nájemce obrátí s žádostí o pomoc, ať se týká soužití v domě 
nebo jiných problémů spojených s bydlením, snažíme se 
v rámci možností jako správce nebo ve spolupráci s OSMI 
jeho problémy řešit.                      Dana Fábryová, technik

Před nedávnem se na 
mě obrátilo několik ná-
jemníků z bytového domu 
v ulici Kovářská č.p. 2763 
s problémem, který v domě 
a v jeho okolí mají. V domě 
je často hluk až do pozd-
ních nočních hodin, nebývá 
proveden úklid schodiště 
či dalších společných částí 
domu. Někteří obyvatelé 
domu nerespektují zákaz 
kouření ve společných 
prostorech, je potřebné vy-
malovat schodiště, dochází 
k vykrádání sklepních kójí. 
V okolí domu bývají často 
poházené zbytky nábytku 
či jiných věcí, úklid kolem 
domu bývá nedostatečný, 
z kontejnerů jsou úmysl-
ně vyhazovány odpadky. 
Z nepochopitelných důvodů 
byly před časem zlikvidová-
ny dlážděné chodníky, které 
zkracovaly cestu k domu. 
(U jiných domů v ulici 
zůstaly a dobře slouží 
svému účelu.) Existuje 
i řada dalších problémů. Pro 
některé nájemníky jako by 
domovní řád vůbec neexis-
toval. Údajně nikoho také 
nezajímá, jak je domovní 
řád dodržován. Obyvatele 
domu, kterým nepořádky 
vadí a jejich původce na to 
upozorní, případně se obrátí 
o pomoc na městskou policii, 
čekají zpravidla nadávky, 

PROGRAM eTWINNING
Základní škola náměstí E. Beneše Varnsdorf se začátkem 

tohoto roku připojila k mezinárodnímu programu eTwin-
ning. Cílem eTwinningu je nalezení partnerské školy 
v rámci Evropské unie a následná spolupráce obou škol 
na vzdělávacích projektech. Do malého projektu v rámci 
výuky anglického jazyka se již zapojily dvě třídy, 7. A a 6. A, 
které spolupracují s žáky dvou zahraničních škol v Itálii a 
v Řecku. Díky účasti A. Matuškové na semináři v Norsku 
se podařilo uzavřít dlouhodobé partnerství s norskou školou 
Snertingdal Skole. Spolupráce začne v předmětech anglické-
ho jazyka, informatiky a hudební výchovy. V dalším školním 
roce bude probíhat již na celoškolní úrovni. Učitelům se 
tím naskytne možnost spolupracovat s kolegy v zahraničí, 
vyměňovat si zkušenosti a informovat se vzájemně o peda-
gogických metodách. Žáci si prohloubí znalosti ve využívání 
informačních a komunikačních technologií pomocí internetu 
a najdou si nové přátele. Tím se také podpoří jejich motivace 
pro učení cizího jazyka a dalších předmětů.            A.M. a V.Z.

znalci umění. Na přání autora 
článku ilustroval dvě knižní 
publikace vydané varnsdorf-
skou knihovnou v rámci Lite-
rárního Varnsdorfu 2000 (Ta-
nec na hladině ticha, Notes).           

Milan Hrabal

NA SLOVANU TO OPĚT ŽIJE
Areál Slovan v Jiřetíně pod Jedlovou Rozhled opět ožil. 

Našel nového nájemce, který hodlá využít areál celoročně. 
V rámci rozšíření činnosti Neurologie, s.r.o. zde bude v bu-
doucnu provozována rehabilitační péče, léčba pohybového 
aparátu nebo rekondiční pobyty. Prvním krokem bylo pro-
vedení nutných oprav ke znovuzprovoznění. Po plánovaném 
odkoupení objektu budou provedeny úpravy většího charak-
teru. Na vizi toho, jak bude areál vypadat, jsme se zeptali 
jednatele společnosti MUDr. Václava Járy: „Chtěli bychom 
do budoucna tento areál zasvětit duchu naší hlavní činnosti, 
tedy služby a péče o bližního s možností rozšíření některých 
rekondičně-rehabilitačních provozů. Čeká nás však maraton 
se značnými oběťmi časovými i finančními. V prvém kroku 
jsme se snažili zastavit devastaci prostorů, v těch dalších 
bychom rádi vytvořili a realizovali nové invence, které by 
pomohly zlepšovat zdravotní stav obyvatelstva, bránit tak 
velké biologické amortizaci těla a ducha, ke které dochází 
ve vypjaté době. Chtěli bychom k tomu užít našich letitých 
zdravotnických zkušeností a pomoci více lidem než doposud. 
Doufejme, že nám to bude dopřáno.“ 

Spodní budova má 54 lůžek v převážně dvoulůžkových 
pokojích včetně vestavěného sociálního zařízení a společen-
ský sálek. Horní budova má nad restauračním prostorem 
6 dvoulůžkových pokojů. Pochopitelně výstupem znavený 
turista si zde může najít chvilku k odpočinku u sklenky, či 
jídla, anebo k večernímu posezení.                                   -r- 

Úspěch kadeřníků a kosmetiček
V měsíci únoru se žáci SŠS a CR Varnsdorf zúčastnili 

8. ročníku mezinárodní soutěže středních škol KA-
LIBR - CUP v Lanškrouně. Soutěžilo se v účesové tvorbě, 
make - upu a nail - artu. Soutěžící měli za úkol v jednotli-
vých kategoriích ztvárnit téma Plesová sezona. Soutěže se 
zúčastnilo 26 škol z České a Slovenské republiky. V oboru 
kadeřník bylo 44 soutěžících, v oboru kosmetička 31 sou-
těžících. SŠS a CR reprezentoval za obor kadeřník Lukáš 
Kubásek (3. ročník), který obsadil 4. místo a postupuje do 
finále v rámci veletrhu WORLD OF BEAUTY SPA. Za obor 
kosmetička reprezentovaly školu Klára Petriková (10.) a Iveta 
Matoulková (17. ). 

Jana Krámská, Jana Hrabáková, Karel Jiruška

Dočkají se nájemníci nápravy?
urážky a vyhrůžky. Často 
jen málo chybělo k jejich 
fyzickému napadení.

Zmiňovaný bytový dům je 
v majetku města. Správcem 
domu je Regia, a. s. Obyva-
telé domu se opakovaně ob-
raceli jak na správce domu, 
tak i MěÚ i TSmV. Podle 
jejich názoru by napomoh-
lo, kdyby správce svolal 
schůzi obyvatel domu. Zde 
byly vysvětleny požadavky 
na chování nájemníků 
a důrazně připomenuty 
případné sankce z jejich 
neplnění. O takovou schůzi 
však bezvýsledně usilují té-
měř dva roky. Také Odbor 
správy majetku a investic 
by se měl více zajímat, jak 
je nakládáno s domem, kte-
rý patří městu, o pořádek 
v jeho okolí i o to, proč 
nebyly obnoveny chodníky. 
Problémy v tomto domě 
jeho obyvatele trápí již 
delší dobu a zbytečně jim 
ztěžují život (mnohdy jde 
o lidi starší a nemocné). Po-
ukazují na to, že řádně platí 
nájem a respektují všechny 
požadavky s bydlením spo-
jené, a tudíž oprávněně po-
žadují, aby příslušné insti-
tuce zajistily jejich bydlení 
bezpečné, klidné a na odpo-
vídající kulturní úrovni.                                                   

Dr. Miloslav Hoch         
                                          

VARNSDORF - ČISTÉ MĚSTO
a pokud ano, hrozí mu postih 
jenom za přestupek. Tito lidé 
to vědí a vesele pokračují dál. 
A tak se nedivme, že nám 
dále vyrůstají černé skládky 
jako ulice Horní nábřeží, kde 
to s těmi zříceninami a met-

ráky odpadu 
vypadá jak v 
Drážďanech 
po 2. světové 
válce. Je to  
ostuda ce-
lého města. 
A tak pod 
dojmem vší 
té zbytečné 
snahy o zlep-

šení bych jedno řešení měl. 
Požádat EU o dotaci třeba 
z důvodů nebezpečí přemno-
žení potkanů a neskladný 
odpad vykupovat jako 
železo ve sběr. surovinách. 
Vsadím se s vámi, že do 
měsíce je město čisté. Pokud 
se mému návrhu zasmějete, 
pak zaveďte tvrdá opatření 
samostatnou vyhláškou 
a jděte třeba i do konfliktu 
s vyššími správ. orgány. 
Protože pokojnou cestou se u 
těchto lidí nemoci zvané „pra-
sečí syndrom“ nezbavíme. 
Jinak si můžeme dále psát, 
radit, navrhovat, ale těm, 
kteří to všechno způsobují, 
to bude stejně šumafuk.               

Jiří Horyna 
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Na Špičáku  
111,24 km/hod.

Vichřice Emma se pro-
hnala i Varnsdorfem. Na 
meteorologickém stožáru 
pod Špičákem naměřila 
firma M3V Praha, a. s. dne 
1. 3. 2008 v 18.20 hodin re-
kordní náraz větru o rychlosti 
30,9 m/s (111,24 km/h). Za 
dobu sedmiměsíčního měře-
ní to byla nejvyšší změřená 
rychlost větru. I při této 
rychlosti větrné elektrárny 
dodávají do sítě proud. Vy-
pínají se až při rychlostech 
větru asi 120  km/hod.   

 -r-

Pochlubte se svými zvířátky
V našem městě působí již dvě organizace Českého svazu 

chovatelů. První sdružuje chovatele králíků, drůbeže, holubů 
a dalších hospodářsky zaměřených zvířat. Druhá sdružuje 
chovatele koček čistokrevných i domácích. Tato organizace 
sdružuje i mladé chovatele zabývající se chovem jakého-
koliv druhu zvířat a umožňuje jim mj. zúčastnit se každý 
rok letního či zimního chovatelského tábora a Celostátní 
soutěže chovatelské dovednosti mládeže, která má navíc 
mezinárodní nadstavbu s možností reprezentovat naši re-
publiku mezi mladými chovateli na Slovensku. Organizace 
je letos pověřena zajištěním Celostátního kola jubilejního 
40. ročníku této soutěže, které proběhne v měsíci srpnu 
v Jiřetíně pod Jedlovou pod záštitou starosty obce senátora 
Josefa Zosera.

Organizace umožňuje svým členům aktivně chovat 
čistokrevné kočky různých plemen, zúčastňovat se me-
zinárodních výstav koček v tuzemsku i v zahraničí. Na jaře 
plánuje uskutečnit autobusový zájezd na jednu takovou 
výstavu do Ústí nad Labem v neděli 25. května. Protože 
kapacita autobusu umožňuje účast i dalším zájemcům, 
kteří nejsou našimi členy, dáváme touto cestou v předstihu 
možnost naplánovat si zajímavý jarní výlet.

V závěru léta, či počátkem podzimu plánuje naše orga-
nizace uskutečnit propagační výstavu zvířat. Proto oslovu-
jeme touto cestou všechny zájemce, především děti a mládež, 
kteří se chtějí pochlubit svými doma chovanými zvířaty 
jakéhokoliv druhu, aby se již nyní přihlásili. Podle rozsahu 
zájmu zabezpečíme prostory a zájemce o aktivní účast na 
výstavě budeme včas o podrobnostech informovat. 

Zájem o členství v organizaci, či účast na pořáda-
ných akcích můžete sdělit elektronickou poštou na 
vlastimil.jura@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 
602 682 600.               Vlastimil Jura, předseda organizace

„Už tě mám plné zuby, 
aneb jak si udržet pěkný 
vztah po dlouhá léta.“

Den před valentynskými 
oslavami se varnsdorfská 
obřadní síň zaplnila a mís-
tostarosta František  Dlask 
zahájil již druhý ročník 
Týdne pro manželství v ČR 
pod názvem „…a žili spolu 
šťastně až do smrti“. Pár 
záblesků z fotoaparátů jen 
podtrhlo vážnost situace 
a mohlo se začít. Potles-
kem jsme přivítali naše 
mluvčí, manžele Brigitu 
a Pavla Vimrovi z Chomu-
tova, a všichni už netrpělivě 
očekávali, jak si poradí 
s výše uvedeným tématem. 
Pro odlehčení poněkud na-

…a žili spolu šťastně až do smrti

pjaté atmosféry spolehlivě 
posloužil čokoládový dárek 
pro každou přítomnou ženu 
či dívku. Za sladkého mlsá-
ní jsme se všichni pomalu 
vnořili do mluveného slova. 
„Nejsme experti na manžel-
ství, ale jednoduše jsme lidé, 
kteří se rozhodli, že to spolu 
nevzdají,“ zaznělo na úvod 
z úst manželky. Další skvě-
lé myšlenky následovaly:
„Oba dva jsme prošli mno-
hými krizemi, které nebyly 
jednoduché. A cíl tohoto na-
šeho povídání je jednoznač-
ný - chceme vás povzbudit, 
že má smysl se nevzdávat. 
My dva jsme se rozhodli, že 
se nechceme v životě spokojit 
s úlevou. Někdy jsou v životě 

tak těžké situace, že toužíme 
utéci a začít někde jinde a 
znovu. Je pravda, že úleva 
přijde, ale my se nechceme 
spokojit s úlevou. Každý, 
kdo jednou vstoupil do 
manželství, už nemůže začít 
znovu, protože si nese ná-
sledek z minulého vztahu.“
Během chvíle jsme se ocitli 
v začátcích manželského 
vztahu, a kdo měl již tuto 
zkušenost za sebou, mohl 
zavzpomínat na období zami-
lovanosti. Dozvěděli jsme se, 
že zamilovanost je emoce, do-
jetí, vášeň, chemická reakce, 
která se ale ve vztahu nedá 
dlouhodobě udržet. Nelze na 
ní stavět, časem jednoduše 
vyprchá. Ztráta takového 
pocitu není důvodem k to-
mu, aby se vztah rozpadl. 
Skutečná láska je výrazem 
nejintimnější touhy ocenit 
druhého člověka. Základem 
vztahu není zamilovanost, 
ale skutečná láska, skutečný 
vztah. A základem vztahu je 
služba a vytváření intimity 
zahrnující rozdílnosti muže 
a ženy. Muž i žena totiž 
přistupují k životu a řešení 
či prožívání různých situací 
rozdílně, a je to tak správně. 
Zasmáli jsme se různým 
perličkám a mnozí našli od-
pověď na své chutě, únavu či 
nepřirozené reakce.  

Skutečnou výzvou celého 
setkání zůstával neustále se 
připomínající fakt, že pokud 
se muž i žena naučí jeden 
druhého přijímat a milovat 
v jeho rozdílnosti, je nadě-
je pro každé manželství. 
 Chtěli bychom poděkovat 
Městskému úřadu Varnsdorf 
za bezplatné pronajmutí 
obřadní síně a manželům 
Kosovým za jejich tech-
nické zabezpečení celého 
programu. 

Olga Moldanová,
Apoštolská církev  

Již jste se byli podívat vedle u sousedů? (Teď mám na mysli 
sousedy za hranicemi státu, v Grossschönau.) Já ano. To vám 
byla podívaná. Všude uklizeno, záhony i trávníky rozkvetlé 
tisíci květů sněženek, bledulí, krokusů, a co já vím, jak se 
všechna ta kvítka jmenují. Chodím, zírám, nahlížím, oku-
kuji. Ba dokonce jsem se přistihl, že jsem přímo pátral, zda 
někde nenaleznu nějaký svinčík, abych mohl vítězně zvolat : 
„Hurá, jsou stejní!“ Ba ne, nejsou. Je radost se za slunečného 
dne procházet po nábřeží Mandavy, je radost se dívat, jak 
se všechno skvěje čistotou. Domy, až na opravdové vyjímky 
(objekty určené na prodej či opuštěná továrna), jsou opravené 
a udržované. Všude naklizeno, nazdobeno. Někde už i veliko-
noční vajíčka zahlédnete na keřících kvetoucího zlatého deště. 
Prostě, radost pohledět. Ani se mi nechtělo domů. 

Brána do Čech dokořán

Mou nechuť k návratu ještě umocnil vstup na naše území. 
Ta skutečná, železná, brána zmizela. Ta pomyslná, řekněme 
optická, však stojí stále na stejném místě. Prvních pár kroků 
po Žitavské ulici sice, díky novému chodníku, ulevilo mým 
nohám. Ale jen na pár metrů. Než jsem došel k místu, kde 
chodník končil díky vjezdu do objektu ČOV. Vysoký obrub-
ník, nerovný povrch, na protější straně nedotažený chodník. 
To už nešlo ten vjezd také pokrýt živicí a chodník dotáhnout 
do konce? Dejme tomu. Již jsem si mohl za ta léta zvyknout, 
že neexistuje investiční akce, která by neměla alespoň deset 
kolaudačních závad, ke které by nebylo přilepeno pár pro-
jektových změn (pochopitelně s navýšením rozpočtu), že ke 
každé stavbě přirozeně patří spousta nedodělků. Některé 
se podaří odstranit, jiné stavbu hyzdí až do její demolice po 
mnoha letech.

Co ale říci při pohledu na těsné okolí této hlavní cesty 
do Čech? Zaniklé a hrůzně působící zahradnictví, hromady 
nepořádku, divoká skládka… Ani u brány do nebeských 
výšin (míním tím nedávno otevřenou svatyni) není vaše 
mysl schopna se povznést do stavu blaženosti. K zemi vás 
srazí pohled na dům hrůzy na protější straně ulice. A mohl 
bych tak pokračovat až do středu města. Ale o tom zas 
někdy příště.

Takže znovu říkám, nejsou stejní a jedním dechem dodá-
vám, jsou lepší. Stejní snad jen v tom, že tak jako doma ve 
Varnsdorfu, tak ani tam nejsou k nalezení otevřené veřej-
né záchodky. U nás jsou věčně zavřené, tam jsem nenalezl 
žádné, natož otevřené.                                                 -mk-
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VARNSDORFŠTÍ PLETAŘI – 12. ČÁST 
aneb Novodobá historie

Vrámci celostátní reor-
ganizace průmyslu dochází 
i v n.p. ELITE k jistým 
podstatným změnám. Roku 
1989 byl národní podnik 
ELITE zrušen a na jeho 
místě vznikl  ELITE, státní 
podnik Varnsdorf. Současně 
s tím byl delimitován závod 
03 – Chrudim, z něhož byla 
vytvořena EVONA, a.s. 
Chrudim. Znamenalo to, 
že se z výrobního progra-
mu ELITE zcela vytratila 
výroba spodního prádla 
a sportovního oblečení 
a výroba punčoch ztratila 
velkou část své výrobní 
kapacity. Poslední velká 
změna pak proběhla k 1. 1. 
1994. K tomuto datu byla ze 
státního podniku vytvořena 
ELITE, akciová společnost 
Varnsdorf. Zároveň vrámci 
tzv. velké privatizace byl 
majetek závodu 2 – Krásná 
Lípa privatizován firmou 
NOVIA, s.r.o. Krásná Lípa. 
Tím ELITE přišla o další 
kapacity ve  výrobě pun-
čochového zboží, ale i o vý-
robu vrchního ošacení, tedy 
oněch oblíbených svetříků a 
vest. Znamenalo to jediné. 
Soustředit se ještě více na 
výrobu punčochového zboží 
a zaměřit se hlavně na udr-
žení jeho vysokého standar-
du kvality. (Podle vyjádření 
pracovníků VÚP Brno byla 
totiž ELITE v osmdesátých 
letech absolutní světovou 
špičkou právě v kvalitě 
svých výrobků.) Kvalita 
byla i jedním z rozhodujících 
faktorů při získávání nových 
zákazníků. Bylo proto přímo 
nutností získat mezinárodně 
uznávané potvrzení o jakos-
ti. Tato snaha byla dovrše-
na 4. března 1999 získáním 
mezinárodního certifikátu 
kvality ISO 9001.

Současně bylo nutné 
stále držet krok se světovou 
módou. Návrháři přicházejí 
s neustále novými a novými 
druhy zboží. Vymýšlejí nové 

vzory, používajíce při tom 
i nejnovějších druhů kva-
litního materiálu. Závažné  
komplikace nastaly po roce 
1990 také se získáváním 
nových zákazníků. S rozpa-
dem východního bloku, tedy 
i RVHP (Rada vzájemné 
hospodářské pomoci), došlo 
postupně k poklesu odbytu 
do zemí bývalého Sovětské-
ho svazu. Obchody uzavírané 
s odběrateli z tohoto teritoria 
byly navíc vysoce rizikové 
a znamenaly občas i ztrátu 
celé velké dodávky (zcizené 
celé náklady, někdy včetně 
kamionů). Potíž byla i s pla-
cením za odebrané zboží. To 
znamenalo pro firmu citelné 
finanční ztráty. Nezbývalo 
tedy než najít nová odbytiš-
tě, nové a solidnější obchodní  
partnery. Rozdělením Česko-
slovenska došlo k velkému 
poklesu odbytu punčocho-
vých výrobků ELITE na 
trhu nově vzniklé Slovenské 

republiky. Po navázání 
potřebných kontaktů byla 
proto v Košicích založena 
dceřinná společnost ELITE 
Slovakia. Obdobným způso-
bem – založením  společnosti 
ELITE Hungaria – pronikla 
firma na maďarské území. 
Složitější to ovšem bylo se 
vstupem na západní trhy. 
Již v roce 1990  se podařilo 
navázat úspěšnou spoluprá-
ci s firmou KUNERT z NSR. 
Bohužel, pro nepříznivý ce-
nový vývoj byla kooperace 
v roce 1998 ukončena. Mezi 

Varnsdorfský Otesánek 2008
Každý máme někdy hlad jako vlk, nebo nás někdo nazve 

Otesánkem. Existují lidé,  kteří dokonce o titul Otesánek 
roku bojují. Jedná se o soutěž v pojídání knedlíků. Soutěž 
Otesánek 2008 se tentokrát konala v rockovém klubu Peklo, 
a to v sobotu 1. března. Vyzyvatelem byl několikanásobný 
Otesánek, varnsdorfský občan Miloš Janček - vítěz soutě-
že v pojídání houskových knedlíků se svíčkovou omáčkou 
- 60 kusů za 90 minut. Chtěl pokořit rekord minulého 
vítěze z Moravy, který do sebe nasoukal za jednu hodinu 
neuvěřitelných 65 houskových knedlíků včetně omáčky. 
Jelikož zdatného soupeře nebylo, vybralo se z diváků 
a v 15 hodin se začalo. Samotný mistr snědl 55 kusů, ale 
i v pořadí další dva výkony jsou pupík trhající. Druhé místo 
31, a teď se držte, guláš s jednadvaceti knedlíky snědla drob-
ná slečna.                                       František -efen- Novák

140 let od vzniku 
města Varnsdorf

Významné události let 1919 – 1928
                                          1919  
- kostel na náměstí dostal nový zvon, staré byly zabavené 
pro válečné účely
- zřízení české školy ve Varnsdorfu
- byl odstraněn pomník císaře Josefa

                                          1920 
- volby do poslanecké sněmovny a senátu ve Varnsdorfu 
vyhráli němečtí sociální demokraté

                                          1921 
- v říjnu tohoto roku bylo znovu otevřeno pro osobní dopravu 
nádraží Starý Varnsdorf
- žilo ve Varnsdorfu 20 328 osob, z toho 18 237 Němců

                                          1922 
- ze sbírek a za odškodnění bylo zakoupeno pět zvonů, aby se 
i ve Varnsdorfu rozezněl jejich mnohohlasý hlahol 
- do budovy č.p. 502 v Národní ulici se přestěhovala 
Varnsdorfská městská spořitelna 
                                          
                                          1926 
- byla postavena budova Okresní nemocenské pokladny 
(dnes poliklinika)

                                          1927 
- obecní volby ve Varnsdorfu vyhrála Německá nacionální 
strana DNP
- byly dokončeny tři šestipatrové budovy firmy Kunert, dnes 
Elite, a.s.

                                          1928 
- začala stavba budovy okresního chudobince v Karlově ulici 
(dnes budova nemocnice)
- bylo zakoupeno první promítací zařízení pro zvukový 
film
- začala stavba prvního „varnsdorfského mrakodrapu“ 
v Bratislavské ulici (dnes budova střední odborné školy)                            

rd (zdroj Palmeho kronika, archiv)

firmami, s kterými ELITE 
navázala kooperaci, je také 
např. italská firma MARY-
GOLD. 

Jak vidíte, začátky nového 
způsobu hospodaření nebyly 
pro firmu nikterak jednodu-
ché. Důležité ovšem je, že 
veškerá úskalí vedení firmy 
úspěšně zdolává, a tak značka 
ELITE stále figuruje na trhu 
s punčochovým zbožím.

Dnešní překotná doba se 
svými ještě překotnějšími 
vývojovými zvraty nepřiná-
ší zrovna příznivé podmínky 
pro poklidný běh dnů příš-
tích. Dobrou zprávou je, že 
punčochy (včetně oněch tra-
dičních) zažívají po dlouhých 
letech éru znovuobjevení 
a jejich popularita mezi 
nositelkami prudce stoupá. 
Věřme, že tomu tak bude 
i nadále. Záleží pak už jen 
na obchodních manažerech, 
jak dovedou naslouchat, 
pozorovat a odhadovat dění 
nejen ve světě módy, ale 
i na ulici, ve společnosti, 
mezi tou nejširší vrstvou 
potenciálních zákaznic, 
a nevsázet na úsudek je-
dince. Pak bude mít značka 
ELITE šanci přečkat mnohá 
další desetiletí. Přejme jí to, 
zaslouží si to! Nevím, co 
jsou „páni vědátoři“ ochotni 
označit přívlastkem histo-
rické. Pro někoho je historií 
teprve až to, co má svou 
dobu existence udávanou 
v milionech let. Pro jiného 
je zase historií to, co se ode-
hrálo včera. Já si dovolím 
uzavřít historii varnsdorf-
ských pletařů (tzn. nynější 

ELITE, a.s. Varnsdorf) de-
vadesátými lety dvacátého 
století. O zhodnocení doby 
následné ať se pokusí někdo 
jiný za dalších deset let.

Toto byl stručný výtah 
z toho, co se mi o historii 
punčoch podařilo vypátrat. 
Snad i na slušnou knížku 
by toho bylo. Teď už jen 
záleží na tom, zda se najde 
ochotný nakladatel, který by 
ji vydal, abyste se i vy mohli 
dočíst více o výrobě punčoch 
a její varnsdorfské historii.

Milan Kopecký

Poděkování za spolupráci
Práce na rozsáhlém tématu Varnsdorfští pletaři není ni-

kterak lehkou záležitostí. Prameny, ze kterých jsem čerpal, 
se daly mnohdy jen stěží objevit a následně prostudovat. 
Nezájmem či neznalostí mnohých (někdy i úmyslně) skon-
čilo veliké množství důležitých písemností v papírenské 
stoupě. Nelze proto opomenout ty, kteří mi byli při práci 
na seriálu nápomocni. Mé poděkování patří zejména sou-
časným i bývalým zaměstnancům podniku ELITE, zejména 
p. P. Vartovi (+) z Jiřetína p. Jedlovou, pí K. Jahodové, 
p. Z. Vorlovi, manželům V. a F. Druneckým, dále pak p. Wken-
skému,  p. Vinklárkovi, p. Sporerovi (všichni z Varnsdorfu) 
a p. K. Goldbergovi z Krásné Lípy. Můj velký dík patří také 
pí Ladě Kosmálové z SOA Litoměřice - pracoviště Most a pí 
Martě Linkensederové z VÚP Brno.

Za technickou podporu děkuji mému zaměstnavateli 
ELITE, a.s. Varnsdorf.

Milan Kopecký
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Požadujeme:
- znalost sortimentu 
  v oboru sanita - nutné
- praxe v oboru výhodou
- znalost práce s PC
- řidičský průkaz sk. B
- znalost Nj výhodou

Firma RICHTER + FRANZEL, s.r.o. hledá 
odborného prodejce

pro nové koupelnové studio ve Varnsdorfu

Nabízíme:
- dobré platové podmínky
- možnost vzdělávání
- ostatní zaměstnanecké výhody

Nástup od 1. 6. 2008
Kontakt: 
Ing. Josef Peterka, 
tel. 728 396 797, e-mail:josef.peterka@r-f.cz

SaM Varnsdorf 
hledá do stálého PP zaměstnance na pozici

STAVBYVEDOUCÍ 
se vzděláním technického směru, 3 roky praxe.

Nástup dle dohody, informace 
na tel. č. 412 372 913 od 7-15 hod.

Nabídky zasílejte na 
e-mail: reitschmiedova@sam-cl.cz

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

V Rumburku - Dol-
ních Křečanech prodám 
podsklepený objekt 253 m2, 
výška sklepů 2,8 m + za-
hrada 1.430 m2, přípojka 
elektro, plyn. Nutná rekon-
strukce. Tel. 602 941 330.

Salon pro psy - koupání, 
stříhání, trimování, drápky, 
čištění uší. Možnost úpravy 
také u vás doma. Matouš-
ková, Jiříkovská 99, Rum-
burk. Tel. 412 333 365, 
604 854 748.

Hotel Ludmila
po rekonstrukci přijme nové pracovníky

HLEDÁME A POŽADUJEME: 
kuchař(ka) – praxe v oboru

číšník – servírka: německý jazyk, praxe v oboru,
precizní vystupování, jiné jazykové znal. výhodou 

recepční: německý jazyk, práce s PC, 
příjemné vystupování, jiné jazykové znal. výhodou

údržbář hotelu: všestrannost údržby

Dále požadujeme u všech pozic schopnost, 
spolehlivost, dobrou komunikaci

KONTAKT: P. VANĚČEK - 777 957 654

Pronajmu nebytové 
prostory na Národní ulici 
ve Varnsdorfu. Tel. 731 
585 917.



Prodej skladových pros- 
torů s bytem v Rumburku. 
Rampa, vlastní parkoviště. 
Výměra: 1.041 m2. Snížená 
prodejní cena: 3 mil. Kč. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.
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VÝZVA
Prostory pro 

spolkovou 
činnost

V současné době probí-
há dostavba Multikultur-
ního centra v Otáhalově 
ulici. Vzhledem k tomu, 
že jsou v objektu vyčle-
něny prostory pro spol-
kovou činnost, vyzývá 
město zájmové spolky, 
které by měly zájem 
o pronájem místností, 
aby se přihlásily nejdéle 
do 21. 4. 2008 na Odboru 
školství, kultury a tělový-
chovy (tel. 412 372 241), 
kde dostanou bližší infor-
mace. Všechny místnosti 
mají bezbariérový vstup.
                                -r-

Místní skupina 
ČČK sděluje, že sběrna 
obnošeného šatstva se 

otvírá 9. 4. 2008 
v ubytovně 

na Masarykově ulici. 
Sběrna bude v provozu 

každou středu 
od 15 do 17 hodin. 

Za MS ČČK 
Lydie Müllerová.

INZERCE

přijme 

KUCHAŘE  
hlavní prac. poměr

Tel. 487 870 530
602 330 880

Chata LUŽ

Výběrové řízení 
 STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

  
Starosta města Jiříkov vyhlásil výběrové řízení 

pro obsazení pracovních míst 
strážníka městské policie 

v Jiříkově s termínem podání přihlášky 
do 30. 4. 2008 do 12.00 hod. 

Více na www.jirikov.cz 

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!

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Koupím kachlová kam-
na,- rumburský typ. Tel. 
724 316 423.

Hledám provozní 
místnosti 90 - 150 m2 na 
ul. Národní nebo Legií ve 
Varnsdorfu. Tel. 412 371 
636.

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

Kurz patchworku v Čes-
ké Kamenici. Začátečníci 
28. - 29. 3., pokročilí 29. - 30. 3. 
Info pí Pospíšilová, 737 
589 041.

Prodej nově zrekon-
struované vilky ve velmi 
dobrém stavu v Rumburku. 
Nová fasáda s tepelnou 
izolací. Samostatně stojící 
garáž a sklad dřeva. Pěk-
ná udržovaná zahrada. 
Výměra: cca 750 m2. Pro-
dejní cena: 2,7 mil. Kč. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 
281, 602 108 404.

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

Prodej nového sklado-
vého a výrobního areálu 
s rodinným domem v Krásné 
Lípě. Výměra: 9.685 m2. Sní-
žená prodejní cena: 3,9 mil. 
Kč. Info Lužická R. K. Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej rodinného 
domu v Jiříkově. Započata 
rekonstrukce domu. Výmě-
ra: 1.605 m2. Prodejní cena: 
970.000 Kč. Info Lužická 
R. K. Tel. 412 333 281, 602 
108 404.

Město Varnsdorf
vyhlašuje 

výběrové řízení na

„Prodej objektu občanské vybavenosti 
č.p. 3044 (Kinokavárny) 

s p.p.č. 2530/1 a p.p.č. 2530/4 
ve Varnsdorfu“

Využití dle územního plánu:
- občanská vybavenost, služby
- regulační plán centrální zóny

Obsah nabídky a hodnotící kritéria:
1. nabídková cena 

(minimální požadovaná je 2 mil. Kč)
2. investiční záměr

Termín podání nabídek je do 30. 4. 2008 
do 12.00 hod. na podatelnu MěÚ Varnsdorf, 

v uzavřené obálce s označením: 
„KINOKAVÁRNA - prodej“ - NEOTVÍRAT!!!

Veškeré informace poskytne OSMI, J. Rydval, 
412 372 241 kl. 111, M. Šeráková, kl. 138
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Kadeřnictví U Ka-
pustičky stále otevřené 
za původní ceny. Na 
vaši návštěvu se těší 
kadeřnice Jana. Telefon 
728 510 962.

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

Banka vám nepůjčí, my 
ano. Půjčky od 6.000 - 166.000 
Kč rychle bez komplikací 
a poplatku. Najdete nás 
v Poštovní ul. za Babetou. 
Info na tel. 605 278 698 
nebo 728 155 476.  

Hledáte bydlení? Do 
roka dle vašich představ. 
Hledáme 6 rodin se zájmem 
o bydlení. Pěkné byty cca 
90 m2 se zahradou a garáží 
ke každému bytu. Hrubá 
stavba je hotová. Investo-
vané prostředky odečtu 
z nájmu. Tel. 602 119 597, 
412 334 037.

Půjčky, hypotéky i exe-
kuce. Tel. 721 141 719.
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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!!!

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

Přijmeme číšníka/
servírku se znalostí Nj. 
Telefon 776 114 966.
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Markéta Kalová
Jaroslav Kala (Jakub)

Romana Klimešová
Tomáš Klimeš (Elizabeth)

Marcela Makešová
František Nožička (Ondřej)

Pavlína Nováková
Vlastimil Novák (Marika)

Sabina Hubáčová
Jiří Hubáč (Jiří)

Kateřina Vöröšová
Lukáš Kořínek (Anna)

Hana Hájková
Miroslav Hájek (Eliška)

Irena Kepková
Petr Kepka (Petr)

Romana Hájková
František Píša (Aneta)

Jana Štěpánková
Jiří Rohlena (Patrik)

Alena Kučerová
Jakub Andrle (Miroslava)

Blanka Sendlerová
(Aneta)

Štěpánka Martinková
Petr Martinka (Bára)

NAROZENÍ

PODĚKOVÁNÍ

Cecílie Samuhelová              82 let
Karel Bartoš                       65 let
Jiří Fulka                            52 let
Miroslav Doležal              69 let
Jiřina Brtková                   77 let
Josef Heral                        69 let
Oldřiška Velagyiová           58 let
Jiří Zákoutský                49 let
Karel Reiss                     60 let
Ludmila Žáková            76 let
Hedvika Hánlová           85 let
Robert Horváth              81 let
Zdeňka Ivanczuková          27 let

ODEŠLI NAVŽDY
únor 2008

VZPOMÍNKA

§

Proč srdce Tvé přestalo bít, vždyť mělo 
pro koho žít.

4. dubna uplyne rok od úmrtí Jiřího 
Petra. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Stále vzpomíná manželka Jaroslava 
a děti Jana a Jiří s rodinami.

§
23. března 2008 by se dožila 80. naro-

zenin naše drahá, milovaná maminka, 
babička a prababička Blanka Slabá.

Stále vzpomínají s bolestí v srdci dce-
ry Jaroslava, Eva, Zdena a syn Milan 
s rodinami.

17. března uplynulo 5 let ode dne, kdy 
nás navždy opustil náš tatínek, manžel 
a dědeček Miroslav Rameš. Kdož jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.     

Ramešovi

Není zapomenut, kdo byl milován...
28. března 2008 uplyne rok plný bolesti 

a smutku od úmrtí naší milované dcery, 
sestry a tety, Evičky Majkutové. Pro-
síme všechny přátele a známé o tichou 
vzpomínku. Děkujeme. 

Rodina Majkutova

§

§

§

25. března tomu bude již 7 let, co nás 
navždy opustila naše drahá manželka, 
maminka a babička Věra Neuvirtová. 

Stále vzpomínají manžel Vlastimil, syn 
Vlastík a dcera Věra s rodinami.

Děkuji za projevenou sou-
strast a květinové dary při 
rozloučení s mým manželem 
Miroslavem Doležalem.

Marie Doležalová

Za důstojný průběh 
17. plesu KSČM, který se ko-
nal v sále Studentského cen-
tra Střelnice, a příjemnou 
zábavu děkují organizátoři 
našim sponzorům, členkám 
LKŽ i všem zúčastněným.

Oblastní výbor 
KSČM Varnsdorf

VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

MLADÝ BASKETBAL
Kadeti uspěli v hale TJ Sokol Louny 65:76 (13:18, 

20:15, 15:31, 17:12). Po nerozhodném poločase bylo důležité, 
že střelecky úspěšné podkošové hráče Šimáka se Smrčkou 
napodobili z křídel Blažek a Mirek, a tak se na začátku 
poslední čtvrtiny náskok vyšplhal až na 20 bodů. Body Slo-
vanu Smrčka 26, Šimák 18, Mirek 14, Blažek 13, Lehroch 
5 (1x3). Trestné hody: 15/7 - 15/9. Trojky: 4:1. Fauly 20:16. 
Na palubovce BK Baník Most kadeti prohráli výsledkem 
79:60 (8:13, 32:20, 22:17, 17:10). Špatný začátek na straně 
domácích nedokázali hosté efektivněji využít a později body 
obstarával převážně Smrčka z trestných hodů. Body Slovanu 
Smrčka 26, Lehroch 12, Blažek 8, Šimák 4 (1x3), Mirek 4,  
Miloš, Pajma a Jiruš po 2. Trestné hody: 14/7 - 43/25. Trojky: 
6:1. Fauly: 27:12. V Klášterci tým vyhrál jasně s posledním 
a nejmladším celkem tabulky 22:82. Body Ondrejčík 16, Ho-
lubář 12, Jiruš a Lehroch po 10, Šimák 8, Blažek a Pajma 
po 7, Tomek 6, Němec 4 a Novotný 2. Zahráli si všichni hráči 
a všem se podařilo zaznamenat body.

Minižáci hráli dvakrát v Litoměřicích a ani jednou 
neuspěli. Nejdříve 70:41 (36:19) body zaznamenali Koktán 
a Ticháček po 10, Zamrzla 8, Fuksa 5, Sovák 4, Kříž 
a Kindiuk po 2. Ve druhém zápase pak 84:44 (39:25). Body 
Sovák 12, Koktán 11, Fuksa 6, Zamrzla a Houngbendji 4, Ti-
cháček, Lukeš a Koudelka po 2, Holubář 1. Domácí celek patří 
k velmi kvalitním a obsadí nejspíše druhé místo. Porážka moh-
la být přijatelnější, nebýt školáckých chyb.                            

Ing. M. Novotný,  Ing. Z. Strolený

DANCE CUP OSEK 2008
Další úspěch taneční skupiny E-XTREME CREW získali 

kluci ve složení Jakub Rozbora, Petr Michalík, Emil Šmejkal, 
David a Jakub Richterovi. Vybojovali první místo na soutěži 
v Oseku ve street dance s taneční choreografií Pohyb mnoha 
stylů. Tuto cenu obhájili již druhým rokem, a proto bych jim 
chtěla poděkovat a popřát mnoho dalších úspěchů pro dobrou 
reprezentaci našeho města.                                    -mon-

Závěrečné play-off futsalistů
Kvůli preferovanému domácímu turnaji  SPHERE CZECH 

CUP odjelo na poslední turnaj sezóny v Krajské lize ÚK ve-
směs mládí JK TRAS, nebo-li béčko. To v sestavě Petrásek, 
Babík, Čapičík, Váňa ml., Maco, Motúz, Šmidílek na žádný 
bod ve čtyřech zápasech nedosáhlo, ale dva výsledky jsou jis-
tě hodnotné a příslibem do budoucna. JK TRANS – Turbo A 
1:8 (Váňa ml.), - Jílové A 0:2, - Deportivo 2:3 (Maco, Šmidí-
lek), - Snopek 1:6 (Maco).                                               ZdS

Úspěch speciální základní školy
Žáci Speciální základní školy Varnsdorf se zúčastnili  

florbalového turnaje těchto škol. Na již devátý ročník se 
do Děčína sjelo osm týmů okresu a v nabité  konkurenci 
družstvo Varnsdorfu nenašlo přemožitele, bez jediné prohry 
s přehledem vyhrálo. Jeho výsledky: Varnsdorf - Šluknov 1:0, 
- Benešov 2:2, - Rumburk 2:1, - Děčín 9 2:1, - Děčín 3:0, - Čes-
ká Kamenice 1:0, - Jiříkov 2:1. Nejlepší hráči varnsdorfského 
mužstva: Milan Danko (7 branek), Lukáš Ferenc (6 branek). 
Sestava: Patrik Danko - brankář, Lukáš Ferenc, Jaroslav 
Danko, Milan Danko, Radek Feko, Karel Kováč, Igor Giňo, 
František Stankovič.                                         Míla Kucer

22. - 24. března 2008 - MUDr. Renata Bolfíková,
Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná. Tel. 412 535 930

29. - 30. března 2008 - MUDr. Vladimír Vojtěch, 
U Plovárny 1190/14, Děčín. Tel. 412 502 216

ZUBNÍ  POHOTOVOST

Děkuji tímto Aktivu pro 
občanské záležitosti Měst-
ského úřadu Varnsdorf, 
jmenovitě pí Kutové, za mi-
lou osobní gratulaci a dárek 
k mým 85. narozeninám.

Věra Pilná

28. března uplyne smutný rok, co nás 
opustila naše milovaná maminka a ba-
bička Alena Kubálková. 

S láskou v srdci stále vzpomínají dcery 
Naďa, Alena a syn Bohouš s rodinami.

27. března vzpomeneme již 4. výročí 
úmrtí Zdeňka Kobyláka. 

Se smutkem a láskou stále vzpomíná 
rodina.

2. dubna 2008 by se dožila 85. let moje 
drahá, milovaná manželka, maminka, 
babička a prababička, obětavá a laska-
vá žena Herta Janošková z Jiřetína 
p. Jedlovou. Dne 21. dubna 2008 tomu 
bude 9 roků, co nás naše předrahá na-
vždy opustila. Léta plynou, ale bolest stále 
trvá. Scházíš nám, je nám stále po tobě 
smutno a nikdy na tebe nezapomeneme. 
Kdo jste znali její zlaté srdce, vzpomeňte 
s námi.

S úctou a láskou vzpomínají manžel 
Ladislav Janošek a synové s rodinami. 

§

§



VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM
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SEZONA BASKETU 
SE CHÝLÍ KE KONCI

Hrálo se hodně vyrovnaných zápasů. S číslem 11 jeden 
z nejlepších hráčů turnaje David Karpíšek (bývalý hráč do-
rostu Slovanu) z týmu vítězů.                            Foto ZdS

Áčko Slovanu 
odehrálo posled-
ní přípravné 

zápasy. Nejdříve zvítězilo v 
Novém Boru 2:3 (1:0) po gó-
lech Fikejze, Broschinského 
a Vavrouška, poté se v Krči 
z důvodů větrné smrště ne-
hrálo a v generálce na ČFL 
prohrálo s divizním Chomu-
tovem 1:2 (0:1), jedinou bran-
ku dal Fikejz. První mistrov-
ský zápas jara proti béčku 
Českých Budějovic Slovanu 
na domácí trávě nevyšel 
a prohrál 0:1 brankou z 88. 
minuty zápasu. 

Dorostenci pokračovali 
v dalších utkáních se silný-
mi soupeři. S kandidátem 

Šachové 
střípky

Družstvo ŠK Varnsdorf 
skončilo v Regionálním 
přeboru-západ ročníku 
2007-2008 druhé za béčkem 
Krásné Lípy a společně ješ-
tě s dalšími dvěma se tak 
kvalifikovalo do nadstav-
bové části. Tam v 1. kole 
porazilo ŠK Česká Lípa 
5:3. Výher dosáhli Blažej, 
Pavlík, Černoš, remizovali 
Wokurka, Prášek, Zaple-
tal a Kavalski. Informace 
o dalších  dvou závěrečných 
zápasech přineseme v ně-
kterém z příštích čísel HS 
stejně jako pár postřehů 
o úspěšné a postupové sezo-
ně varnsdorfského ŠK. Na 
mezinárodním bleskovém 
turnaji v Leutersdorfu na 
22 kol tempem 2x5 minut 
na partii skončil Vác-
lav Vladyka na 7. místě 
a Karel Sládek na místě 16.         

MŠ, V.V.

PRVENSTVÍ OBHÁJILA 
DOLNÍ POUSTEVNA

Do sportovní haly se sjelo patnáct týmů Šluknovského 
výběžku, aby bojovalo o vítězství ve 4. ročníku SPHERE 
CZECH CUPU v malé kopané. První dva celky ze tří skupin 
plus nejlepší z třetích míst postupovaly přímo do čtvrtfinále. 
Zbylé dva na třetích místech čekala baráž a čtvrté a páté 
celky mohly „zabalit kufry“.

Hrálo se hodně vyrovnaných zápasů. S číslem 11 jeden z nejlepších 
hráčů turnaje David Karpíšek z týmu vítězů.                   Foto ZdS

Ve skupině A si nejlépe vedli hráči JK TRANS (12 bodů) 
před Bentelerem (9) a Arsenálem Peršingy (6). Vyřazení 
čekalo RH Lipová a Unavené fotry. Skupinu B vyhrála Sá-
lovka Vilémov (12) před THC Hulligens FK Dolní Poustev- 
na (9) a Podlužáky (4). Již ve skupině skončily celky Marry 
Jane a Kaliči Šluknov. Ve skupině C nejlépe dopadl Wakos 
Rumburk (10) před FC Jatka (9) a pořadatelským týmem 
SPHERE CZECH (7). Dalším kláním mohli už jen přihlížet 
hráči Ligy severu a Lidovky. Nejvíce bodů na třetích mís-
tech nasbíral SPHERE CZECH a šel přímo do čtvrtfinále. 
Baráž o poslední postupové místo čekala Arsenál Peršingy 
s Podlužáky. Z výhry 2:1 se radoval domácí celek (branky 
T. a M. Doležalové – Chalupa). Krutost čtvrtfinále poznali 
dva vítězové ze skupin s plným ziskem bodů Sálovka Vilémov 
a JK Trans. Výsledky: Hulligens – JK Trans 2:1 (Baloun, 
Koleňák – Beránek), Benteler – FC Jatka 3:1 (Jírův, Růžička, 
Štěpánek – Školoud), SPHERE CZECH – Sálovka Vilémov 
1:1 (Šereš – Hejl, 3:2 na PK), Wakos – Arsenál Peršigny 
3:0 (Škyta 3). Semifinále: Hulligenns – Benteler 1:1 (Kar-
píšek – vlastní, 4:3 na PK), Wakos – SPHERE CZECH 0:0 
(3:1 na PK). Utkání o 3. místo: Benteler – SPHERE CZECH 
1:0 (Jírův). Finále rozhodla branka 4 vteřiny před koncem, 
kdy Hulligens porazili Wakos 2:1 (branky Baloun, Karpíšek, 
Němeček). Konečné pořadí: 1. Hulligens Dolní Poustevna, 
2. Wakos Rumburk, 3. Benteler Rumburk, 4. SPHERE 
CZECH, 5. Sálovka Vilémov, 6. JK TRANS, 7. FC Jatka, 
8. Arsenál Peršingy, 9. Podlužáci, 10. Liga severu, 11. RH 
Lipová, 12. Mary Jane, 13. Kaliči Šluknov, 14. Unavení fotři, 
15. Lidovka. Nejlepší jednotlivci: střelec Vratislav Baloun  
(Hulligens), gólman Jan Dostál (SPHERE  CZECH). Téměř 
čtyřicítku zápasů zvládli varnsdorfští rozhodčí Milan Ma-
rek a Zdeněk Maščuch a poděkování patří i paní Müllerové 
z Červeného kříže. Ceny na závěr předával ředitel SPHERE 
CZECH Jean-Michel Condamin a vítězové si krom dalších 
cen odvezli i sponzorovaný sud 12-ti stupňového piva z Velké-
ho Března.                                                                         HM  

ÁČKO NEVYKROČILO DO JARA ŠŤASTNĚ
postupu do České ligy Mla-
dou Boleslaví B neuspěli 
starší 2:6 (1:2), góly dali 
ve 34. Mauder na 1:0 a v 59. 
vyrovnával Budský. Souboj 
mladších prohráli domácí 
0:2 (0:0). V Kolíně, hrajícím 
ČL, vyhráli starší 0:3 (0:2) 
po brankách Havla, Zadiny 
a Bandase. Mladší dorost 
ve stejném termínu remi-
zoval v mimoňském turna-
ji s muži Mšena 1:1 (1:1), 
vedoucí  branku dal Kruml 
a utkání bylo ukončeno v 75. 
minutě pro silný vítr, déšť a 
přerušený proud. Doma do-
rostenci hostili divizní týmy 
Roudnice. Starší si poradili 
4:0 (0:0) brankami Páchy, 

Havla, Budského a jedna 
byla vlastní. Mladší zvítě-
zili těsně 3:2 (1:0) zásluhou 
dvou tref Nováka a jedné 
Šťastného.

Ženy odešly poraženy na 
umělé trávě v Liberci s prvo-
ligovou  Krásnou Studánkou 
2:0 (0:0). Soupeřkám stačily 
jen půli, nehrály kompletní a 
„dojíždí“ na úzký kádr. Tre-
nér Jan Svoboda: „Chtěl bych 
se obrátit na hráčky, které 
zanechaly z různých důvodů 
aktivní činnosti, ale fotbal 
mají stále rády, aby se znovu 
zapojily do tréninkového pro-
cesu a pomohly nám zdárně 
dokončit jarní druholigovou 
sezonu.“                         ZdS

Muži Slovanu po výhře nad BK Česká Lípa 78:93 (nejvíce 
bodů Zázvorka 34, Novotný 20, Voráček 19, Buben 10) hostili 
v posledním duelu základní části tým VSK Slavia Liberec 
a prohráli 83:91 (17:32, 23:14, 19:33, 24:12).

Junioři prohráli venku s BK Teplice 83:37 (21:4, 20:6, 
18:14, 19:13) po slabém a bojácném výkonu. Jejich body 
Horáček 11 (1x3), Sucharda 8, Dubec 6, Špiroch a Šimák 
po 4, Janoušek a Eichler po 2. Trestné hody: 16/8 - 6/4. Troj-
ky: 5:1. Fauly: 15:20. V prostředí BK Real Roudnice zvítězili 
40:91 (12:18, 6:29, 15:22, 7:22) a to pouze s osmi hráči. Body 
Špiroch 22, Sucharda 18, Eichler 16, Golla 12, Dubec 9, 
Šimák 6, Vorel a Horáček po 4. Trestné hody: 17/8 - 29/13. 
Trojky: 2:0. Fauly: 21:13. (Další informace z basketu na 
předcházející straně.) 

VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY A INFORMACE

Volejbalisté Slovanu (červenočerné dresy) v derby proti 
Rumburku neuspěli a odešli dvakrát poraženi.    

Text a foto ZdS                                                

Muži měli v derby utká-
ních doma za soupeře TJ 
Rumburk. Při bojích o body 
k posunu do středu tabulky 
při nich štěstí nestálo, oba 
zápasy prohráli shodně 2:3 
(23, -21, -17, 21, -6) a (22, 
-29, 22, -20, -8). Stejným 
poměrem setů 2:3 vyhráli 
venku oba duely se souse-
dem z dolní poloviny tabul-
ky Smržovkou. Dále hostili 
Turnov, suverénně vedoucí 
tým soutěže. Nejprve byli 
poraženi 0:3 (-16, -18, -21) 
a po zlepšeném výkonu ve 
druhém zápase 2:3 (-20, 20, 
23, -16, -10). Poslední Janov 
doma zvládli 3:1 (14, 19, -16, 
11), ve druhém zápase to ale 
dopadlo opačně a výsledek 
zněl 1:3 (25, -12, -20, -16). 
Volejbalisté byli po těchto 

zápasech šestí z osmi týmů 
a přímý sestup jim nehro-
zil. Podle slov Jaroslava 
Draského je po loňském 
postupu zájem hrát stáva-
jící soutěž i nadále. Ženy 
bojovaly v Rumburku na 
svém druhém turnaji toho-
to roku a nedařilo se jim. 
S Rumburkem a Ervěnice-
mi odešly poraženy shodně 
1:2, s Litoměřicemi A pak 
0:2. Zítra 22. března hostí 

volejbalistky Slovanu ve 
varnsdorfské sportovní hale 
na dalším turnaji Teplice, 
Rumburk a Litoměřice. 
V sobotu 29. března se od 
9.00 hod. koná tradiční 
Velikonoční turnaj smí-
šených družstev. Vítězem 
loňského ročníku se stal 
AQUA TEAM. Informace a 
přihlášky u Petra Damnitze, 
mobil: 604 748 413, e-mail 
damnitz@centrum.cz. 


