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Křtiny 
turistické 
mapy na 
6. knižním 
minitrhu 

Městské 
investice 

v letošním 
roce

ZVEME NA SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU V NEDĚLI 30. 11. 

OD 17. HOD. U PARKOVIŠTĚ NA NÁRODNÍ ULICI

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 27. 11. 

INZERCE
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Hledáme nové
obchodní zástupce

PŘIROZENÉ CENTRUM MĚSTA

Baguetterie
Pra�ská

Pro zlep�ení na�ich slu�eb jsme

PRO SVÉ ZÁKAZNÍKY KTE�Í D�ÍVE NESTÍHALI

t�eba pro ugrilované ku�átko a salátek k ve�e�i

PRODLOU�ILI celotýdenní PROVOZNÍ DOBU 

DO 22.00 HODIN
PRO MLSN�J�Í zákazníky, kte�í �ádají mo�nost 

nákupu na�ich dortík� a zákusk� k ned�lnímu 

poob�dovému posezení JE NYNÍ 

V NED�LI OTEV�ENO JI� OD 11ti HODIN!

pond�lí - pátek  5:30 - 22:00
v sobotu          7:00 - 22:00
a v ned�li 11:00 - 22:00

Pra�ská ul., Varnsdorf
tel.: 604 258 164
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Záměr rekonstrukce pro-
stranství v okolí „Věžičky“ je 
stále jednou z priorit vedení 
města. Centrální část Varns- 
dorfu v okolí křižovatky 
ulic Národní a Otáhalova 
s dominantou bývalé továr-
ní vrátnice, tzv. „Věžičky“, je 
jistě jedním z pomyslných 
středů města, jenž v součas-
nosti  příliš reprezentativní 
není. Na druhou stranu je 
nutno uvést, že úprava tak-
to složitého prostranství, 
které je komplikováno 
měnícími se majetkovými 
vztahy budov a pozemků, 
není možné rekonstruovat 
ukvapeně. Po zpracování 
studie firmou RG - projekt 
proběhla v loňském roce řa-
da jednání jak s majiteli po-
zemků a budov, tak s archi-
tektem města, která měla za 

cíl ujasnit konečnou podobu. 
Po zpracování připomínek, 
zadání výškopisu a poloho-
pisu území bylo rozhodnuto 
přistoupit ke zpracování od-
borné urbanistické studie, 
která bude podkladem pro 
projektovou dokumentaci 
samotné stavby. Rada 
města tímto úkolem na zá-
kladě doporučení městského 
architekta ing. arch. Kauta 
pověřila ing. arch. Fran-
tiška Jeřábka, který má 
se zpracováním městských 
prostranství bohaté zkuše-
nosti. V současnosti byla 
urbanistická studie za cenu 
60 tis. Kč předána včetně 
odborného výkladu vedení 
města, které přistoupí na 
jednání městské rady  k roz-
hodnutí zadat projektovou 
dokumentaci k územnímu 

a stavebnímu řízení. Předpo-
kladem je získání stavebního 
povolení do poloviny příštího 
roku. Optimistickým výhle-
dem je zahájení samotné 
rekonstrukce ještě v roce 
2009. Vzhledem k finanční 

náročnosti se zvažuje podat 
i tento projekt do nadchá-
zejících dotačních výzev. 
Pro ilustraci uvádíme, že 
předmětné území by mělo 
být zpracováno do podoby 
malého náměstí včetně 
sjednocení  úrovně terénu, 
pochůzná plocha bude vy-
tvořena z přírodního kamene 
(kostky), osazeno bude nové 
veřejné osvětlení, prvky ze-
leně, lavičky a další městský 
mobiliář včetně malé fontá-
ny. Součástí je i vytvoření 
plochy pro parkování. Toto 
území  v těsném sousedství 
městského parku si určitě 
změnu k lepšímu zaslouží.

 Ing. Jaroslav Beránek,
vedoucí odboru správy 

majetku a investic

MAŠÍŇÁK BYL SLOVEN!
V sobotu 8. listopadu nadešel den, kdy se po 

31 letech v souvislosti s nadcházející opravou opět slovil 
rekreační rybník Mašíňák. Výlovu předcházelo více jak 
měsíční odpouštění vody, které prováděli rybáři ve spo-
lupráci s místními dobrovolnými hasiči - potápěči. I po 
úplném snížení hladiny na minimum zůstalo okolo býva-
lého skákadla velké nevypustitelné jezero. Ve dvě hodiny 
ráno proto byla spuštěna hasičská čerpadla z Varnsdorfu, 
Krásné Lípy, Horního Podluží, Rumburku a Jiříkova, která 
odčerpávala téměř 6 000 litrů za minutu. Bohužel silný 
a vytrvalý déšť stačil část vody opět doplňovat. Hladinu 
se nakonec přece jen podařilo snížit na 30 cm, a tak kolem 
desáté hodiny dopoledne začali rybáři (hajní a pěšáci) ve 
vysokých holínkách od výpustě za pomoci nevodu (síť se 
závažím a s plováky) zatahovat nadouvající se síť směrem 
ke kádišti. Po jejím ukotvení se použil druhý nevod ze strany 
od jatek. V prostoru nedaleko bývalého skákadla se provedlo 
samotné vydávání, neboli výlov. Na hrázi se i přes nepřízeň 
počasí shromáždilo neuvěřitelné množství zvědavých obyva-
tel města, kteří však z bezpečnostních důvodů nemohli být 
přímo v prostoru kádiště. 

Vyloveno bylo více než 40 tolstolobiků o délce kolem me-
tru, sumec velký, dále řada candátů, úhořů, kaprů a velké 
množství bílé ryby. 

V této souvislosti je zapotřebí poděkovat členům místní 
organizace Českého rybářského svazu a Sboru dobrovolných 
hasičů za jejich mimořádné nasazení při náročném výlovu.                                                                                 

JS
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Z deníku městské policie

Ze zápisníku PČR

Brzká ranní koupel
Ve 3.40 ráno vyhlásil pult centralizované ochrany alarm 

na objektu městského plaveckého bazénu. Vyslaná hlídka 
městské policie prověřila objekt, kde nebylo zjištěno žádné vi-
ditelné narušení. Alarm však neustával, a tak byla přivolána 
kontaktní osoba a v její přítomnosti byla provedena kontrola 
interiéru bazénu. Při této kontrole byl hlídkou MP spatřen 
nahý muž, který se snažil schovat. Po krátkém zákroku se 
podařilo muže zadržet. Byl v podnapilém stavu a  tvrdil, že 
se přišel pouze vykoupat. Po vykonání nutných úkonů byl 
muž předveden na Obvodní oddělení Policie ČR.

Chtěl sekat trávu, a ani nezačal
Na základě oznámení všímavého občana našeho města 

byla vyslána hlídka MP na ul. Tiskařskou, kde byl zjištěn 
muž s traktůrkem na sekání trávy, který se choval podezře-
le. Při prvním dotazu hlídky MP tvrdil, že jede sekat trávu 
okolo bazénu. Hlídka si toto telefonicky ověřila a zjistila, že 
žádné sekání není objednáno. Při druhém dotazu tvrdil, že si 
traktůrek půjčil od kamaráda. Celá záležitost byla předána 
Obvodnímu oddělení Policie ČR, kde bylo posléze zjištěno, 
že sekačka byla odcizena v sousedním Německu.

Chránit majetek musíme všichni
V posledních několika týdnech přibývá v našem městě 

problémů s nocujícími bezdomovci na chodbách a ve sklep-
ních prostorách bytových domů. Není výjimkou i narušení 
sklepních prostor odřezáním zámků, nebo vypáčením dveří. 
Toto  je důsledek toho, že občané bydlící v těchto domech za 
sebou nezamykají vstupní dveře. Apeluji proto na všechny, 
aby důsledně zamykali dveře, a tím se vyvarovali možných 
následků a nevítaných nocležníků.

                              Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Dne 12. 11. bylo slavnostně předáno nové vozidlo Ford 
Fusion do užívání městské policii. Tímto došlo k naplnění 
záměru obměnit zastaralý vozový park, který je v havarijním 
stavu, a posílit akceschopnost našich městských strážníků. 
Vozidlo bylo pořízeno z rozpočtu města se souhlasem za-
stupitelstva. Staré vozidlo Škoda, které již dosloužilo, bude 
vyřazeno z evidence. Přejeme našim strážníkům, aby nové 
vozidlo zlepšilo výkon služby a zrychlilo zásahy při akcích 
městské policie.                                                        rm

OBMĚNA VOZOVÉHO PARKU

Zloděj vykradl prodejnu kol
Až dva roky odnětí svobody lze uložit za trestné činy krá-

deže a poškozování cizí věci, kterých se dopustil neznámý 
pachatel v noci z 5. na 6. listopad. Ve Varnsdorfu vykradl 
prodejnu kol, ze které si odnesl tři drahá kola a příruční 
trezor. Škoda se pohybuje v desetitisících. Policie po pacha-
teli i odcizených věcech pátrá. 

Zahradní chatka cílem zloděje
Škodu přes 6.000 Kč způsobil neznámý pachatel, který 

se podle oznámení poškozené ženy vloupal do zahradní 
chatky ve Varnsdorfu. Rozbil výplň okna a odnesl si benzi-
novou sekačku, potraviny a lihoviny. Pachatel se dopustil 
trestného činu krádeže vloupáním, za který lze uložit trest 
odnětí svobody až na dva roky. 

Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

O výsledcích krajského kola soutěže, kterou vyhlásil pres-
tižní týdeník Ekonom, jsme informovali v HS 17. Je naší mi-
lou povinností prezentovat také nové výsledky z následného 
celostátního finále, které proběhlo 29. října. Do výzkumu 
bude zapojeno 205 měst a 22 městských částí hlavního města 
Prahy. Hodnoceno bylo opět padesát kritérií rozdělených do 
šesti oblastí. Garantem projektu je Hospodářská komora ČR. 
Zpracování ekonomického hodnocení měst a obcí provedla 
Czech Credit Bureau, a.s., která provádí hodnocení obcí pod 
značkou iRating již od roku 2002.

Varnsdorf je dle ocenění Město pro byznys podnikatel-
ským rájem na Ústecku. Týdeník Ekonom zveřejnil svůj 
průzkum, kde získalo město Varnsdorf v celorepublikovém 
žebříčku 27. místo.

Na Ústecku  porazil nejen ústeckou metropoli, ale i Lit-
vínov, Most a Teplice. Statistická data hovoří jasně a ve 
většině kategorií město „září“. Příznivý pracovní trh, příznivé 
cenové podmínky, bezkonkurečně nejlepší lokalita v kraji. 
Město nabízí výbornou dopravní i obecní infrastrukturu, dy-
namickou bytovou výstavbu. Jediný podprůměrný výsledek 
zaznamenalo v případě kvality veřejné správy s vysokým 
počtem úředníků, se špatnými úředními hodinami a nízkými 
daňovými příjmy.

Celorepublikový žebříček

Varnsdorf získal prvenství

Prvenství v kraji získalo město v počtu získaných financí 
z EU na 100 obyvatel. Více na www.mestoprobyznys.cz.

rm

Legenda:
PP = Podnikatelské prostředí
KL = Kvalita lokality
PT = Pracovní trh

pořadí    město            kraj            PP     KL     PT     KVS    CP     PMP
27.             Varnsdorf     Ústecký     48.     28.     16.    116.    20.      193.

KVS = Kvalita veřejné správy
CP = Cenové podmínky
PMP = Průzkum mezi podnikateli

MĚSTSKÉ INVESTICE V LETOŠNÍM ROCE

Realizace investičních 
akcí dle schváleného  roz-
počtu města probíhala v na-
šem městě i v letošním roce. 
Z velkého výčtu vybíráme ty 
nejzajímavější, které jistě 
občany potěšily. 

Školní prázdniny byly 
obdobím, kdy se prováděla 
většina prací na školských 
objektech a sportovních 
zařízeních, a tak se v MŠ 
Poštovní vybudovalo nové 
sociální zařízení v obou 
podlaží. patře, MŠ Národní 
se dočkala vymalování tříd, 
terénních úprav zahrady 
a vstupu do školy.  V MŠ 
Pražská byla nutná rekon-
strukce topné soustavy. Ve 
všech mateřských školách 

probíhaly běžné opravy, 
revize a malování. Také zá-
kladní školy a obě školní jí-
delny prošly opravami oken, 
podlahových krytin, malová-
ním a opravou střech. 

Úpravu si žádaly i další 
budovy města. V Pohádce 
byly vybudovány odstavné 
plochy s chodníkem, opra-
vena byla kanalizace v DDM 
a azylový dům byl nově vy-
malován. Dokončeno bylo so-
ciální zařízení v oddělení LDN 
ve varnsdorfské nemocni-
ci. V objektu bývalých kasá-
ren došlo k sadovým úpra-
vám u nově zrekonstruova-
ného domu s pečovatelskou 
službou. Na střeše divadla 
byla provedena nová izolace. 

V letošním roce byla také do-
končena rekonstrukce hřbi-
tovní kaple finální fasádou.  

Zvláštní kapitolou jsou 
jistě městská sportoviště. 
Vybudován byl objekt údrž-
by v areálu Kotliny, který 
slouží ke garážování trak-
toru, sekaček, k uskladnění 
zařízení a materiálu na 
údržbu sportovních ploch, 
atletické dráhy a jako dílna 
pro správu areálu.

Pokračovalo se v započa-
té rekonstrukci č.p. 1260 na 
Městské centrum kultury 
vzdělávání, která je jednou 
z nejvýznamnějších staveb 
realizovanou městem za 
poslední desetiletí. Slav-
nostního otevření po kolau-
daci stavby by se občané měli 
dočkat v květnu příštího 
roku. Práce probíhaly i na 
dalších správních budovách 
města jako např. MěÚ 
T.G. Masaryka, kde byla 
kompletně opravena střecha. 
Jednou z nejvýznamnějších 
investičních akcí, která 
ve spolupráci s SVS, a.s. 
započala v letošním roce, 
je rekonstrukce a výstavba 
nové splaškové a dešťové ka-
nalizace v lokalitách Hrádek 
a Pěnkavčí vrch. Tyto po-
třebné stavební práce budou 
pokračovat až do poloviny 
příštího roku. Nepřehléd-
nutelnými investicemi byly 
opravy místních komunikací 
a chodníků, se kterými jsme 
vás již seznámili v předcho-
zích vydáních HS.

Město pracuje také na 
rozšiřování teplofikační 
soustavy. MŠ Národní  byla 
připojena na rozvod CZT, 
a to společně s Městským 
centrem kultury a vzdělává-
ní. Připraveno je i napojení  
nově vznikajícího centra 
na Národní ulici v areálu 
bývalé tržnice. Soustava 
CZT počítá s napojením 
dalších objektů (VOŠ a SPŠ, 
Gymnázium, ZŠ Střelecká 
a MŠ Seifertova, Střelnice) 
v příštím roce.

Připravena k reali-
zaci je akce vybudování 
nového osvětlení v ulici 
T.G. Masaryka včetně kabe-
láže a nových chodníků a roz-
šíření kamerového systému. 

Řešen byl i plavecký ba-
zén, ke kterému je hotová 
kompletní dokumentace 
ke stavebnímu povolení 
zahrnující venkovní úpravy 
s výstavbou tobogánu a ven-
kovních bazénů.

Věřme, že veřejné prostřed-
ky vydávané skrze rozpočet 
města na jednotlivé akce 
pomůžou společně se sou-
kromými investicemi dal-
šímu rozvoji našeho města.                                    

rm
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SILNIČNÍ OBCHVAT 
NA STUDÁNCE U RUMBURKU

V poslední době je pozornost veřejnosti upřena k pláno-
vané stavbě „Silniční obchvat Studánka u Rumburku“. Pro 
lepší informovanost čtenářů tedy uvádíme něco z historie 
tohoto záměru. 

Prvním krokem, vycházejícím z logické potřeby dopravně 
odlehčit zastavěné části Studánky, bylo v roce 1998 vyhlá-
šení této akce územním plánem sídelního útvaru Varnsdorf 
jako „veřejně prospěšná stavba“. Protože se jedná o komu-
nikaci I. třídy č. I/9 ve vlastnictví státu, realizace tohoto 
záměru je výhradně v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. Ti zahájili v roce 2006 přípravu této stavby a v násle-
dujícím roce zadali zpracování projektové dokumentace 
firmě Mott MacDonald Praha, s.r.o., která svou práci, což 
byla studie proveditelnosti, představila na technické radě 
8. 11. 2007 na MěÚ ve Varnsdorfu. Plánovaná trasa, která 
vede beze změny obcí Dolní Podluží a na hranici Studánky, 
v místě, kde končí dva stoupací pruhy, je oproti současnému 
stavu odchýlena východním směrem tak, že opisuje oblouk, 
a je opět napojena na stávající komunikaci před kostelem. 
Je shodná s původní představou podle územního plánu. 
V minulém roce probíhalo také geodetické zaměřování 
trasy obchvatu na pozemcích ve vlastnictví státu, aby se 
předešlo pozdějším větším komplikacím při vykupování 
pozemků pod stavbou. 

Zmíněná studie proveditelnosti bude sloužit jako podklad 
pro vypracování dalšího stupně projektové dokumentace 
stavby, pro posouzení vlivu navržené komunikace na ži-
votní prostředí (SEA), dále pro podání žádosti na financování 
z domácích a zahraničních zdrojů a nakonec pro zpracování 
investičního záměru. Ve studii je také uveden rok 2011 jako 
předpokládaný začátek výstavby a rok 2013 jako předpoklá-
daný termín zprovoznění. Náklady na stavbu v cenách roku 
2007 bez DPH činí 225 mil. Kč. K těmto údajům, zejména 
časovým  je ovšem potřeba dodat, že mají pouze informativní 
charakter s možným značným rozptylem. Důvodem je to, 
že neznáme důležitost této stavby, a tudíž s ohledem na 
předpokládaný pokles hospodářského růstu a z něj plynou-
cích nižších příjmů do státní pokladny, mohou být realizace 
staveb s nižší prioritou odloženy na pozdější dobu.

Takže v současné době víme, že silniční obchvat Studánky 
je projektově zpracováván, a tedy vznikne. Kdy ale bude 
skutečně realizován, se dnes dá těžko určit. 

 Ing. Václav Nechvíle, OSMI/úřad územního plánování

Stalo se již tradicí, že 
počátkem listopadu velký 
sál Studentského centra 
Střelnice patří knihám 
a propagaci regionu. Měst-
ská knihovna Varnsdorf 
(díky finanční podpoře 
Města Varnsdorf) zde le-
tos již pošesté uspořádala 
Regionální knižní minitrh. 
Tato varnsdorfská akce 
téměř ve všem připomíná 
slavnější knižní veletrhy, 
liší se vlastně jen velikostí 
a záběrem. Kromě vyda-
vatelů z regionu i ze vzdá-
lenějších míst v Čechách 
(Lindava, Liberec, Praha) 
a v zahraničí (Druckerei 
Winkler ze Seifhennersdorfu 
a nakladatelství Domovina
z Budyšína) nabízeli knihy, 
mapy, kalendáře, pohled-
nice i knihkupci, městská 
informační střediska, 
případně spolky. Vítaným 

ODS má 
nového 

předsedu
Místní sdružení ODS 

volilo 3. listopadu nového 
předsedu voleného na 
období do října 2009. Na 
funkci předsedy byli navr-
ženi tři kandidáti, z nichž 
se jeden nominace vzdal. 
Potřebnou nadpoloviční 
většinu získal kandidát 
Ing. Josef Poláček, který se 
stal novým předsedou MS 
a byl zároveň schválen jako 
zástupce do oblastní rady 
ODS Šluknovsko.           -r-

Varnsdorfský regionální knižní minitrh pošesté

doplňkem pro návštěvníky 
byly i stoly věnované řez-
bářům, keramickému zboží 
a jiným rukodělným pra-
cím. Prodejními hity byly: 
Zbrusu nová - historicky 
snad vůbec první! - turis-
tická mapa Varnsdorfska 
(podrobnější informace na 
jiném místě), Poutní mís-
ta Šluknovského výběžku,  

Moudrost Lužických Srbů 
a z ostatní nabídky vyřezá-
vané vánoční ozdoby. Často 
navštěvovaným místem 
byl také salonek, v němž 
byly vystaveny vyřazené 
duplikáty z fondu knihov-
ny, které byly k mání za 
symbolickou korunu. 

Za posledních šedesát let 
bylo na území Varnsdorfu 
zavezeno komunálním 
a průmyslovým odpadem 
17 velkých lomů, pískoven 
či prohlubní. Množství od-
padu, které produkujeme, 
je obrovské. Každý z nás 
vytvoří ročně asi 300 kg 
odpadů a jejich ukládání 
na skládku je stále dražší. 
Přitom nejméně 60 % mate-
riálů z odpadu se dá znovu 
využít. V loňském roce jsme 
dokázali vytřídit 10 %, letos 
to bude skoro 15 %. Děkuje-
me proto všem, kteří se do 
třídění odpadů zapojili. I oni 
mají zásluhu na tom, že již 
2 roky nedošlo ke zvýšení 
poplatků. 

Třídění je zákonná po-
vinnost, kdo ještě netřídí- 
te – přidejte se k nám! Na 
sídlištích jsou připraveny 
barevné kontejnery a pro 

všechny jsou na MěÚ 
i jinde zdarma k dispozici 
potištěné žluté pytle, které 
firma sváží každých 14 dní. 
Vytříděné papírové krabice 
je potřeba roztrhat nebo 
složit a PET lahve sešláp-
nout, aby nezabíraly místo. 
Pokud je kontejner plný, 
dejte odpad do žlutých pytlů 
a v den svozu připravte na 
trasu. Pytle se svážejí i na 
sídlištích. Pro ty, kteří chtě-
jí třídit opravdu všechno, co 
jde, je připraven program 
intenzivní separace s mož-
ností získat desetiprocentní 
slevu na poplatku. Podrobné 
informace, termíny svozu 
i žluté pytle získáte na OŽP 
MěÚ Varnsdorf (budova na 
náměstí, kancelář č.7). 
Třiďte odpad, nic to nestojí 
a pomůže to všem!

Ing. Přemysl Brzák,
odbor životního prostředí

TŘÍDĚNÍ ODPADU - 
DĚLÁME TO PRO SEBE

Zájem většiny návštěv-
níků minitrhu přitahoval 
také doprovodný program, 
který byl velmi bohatý 
a prakticky s výjimkou času 
kolem poledního oběda, 
kdy se výstaviště vylidnilo, 
jeden program stíhal druhý. 
A bylo z čeho vybírat. Novin-
ky prezentovali knihkupci, 
nakladatelé i autoři. Libuše 
Horáčková představila Báje 
a pověsti z Varnsdorfu, 
Kalendář 2009 - Historie 
Varnsdorfu s fotografiemi 
a mapu Varnsdorfu z roku 
1836. Almanach ke 140. 
výročí povýšení Varnsdorfu 
na město představil Milan 
Šebek. Působivou prezenta-
ci mělo biskupské Gymná-
zium Varnsdorf. Ale i jiné 
části regionu se měly čím 
pochlubit - Klára Mágrová 
prezentovala již zmíněnou 
publikaci o poutních mís-
tech, Josef Zibner se svými 
kolegy upozornil na rozsáh-
lou Vlastivědu Šluknovska, 
která sice nebyla horkou 
novinkou, ale patří k nej-
důležitějším edičním poči-
nům v regionu posledních 

let. V rámci vystoupení 
libereckého nakladatel-
ství Bor proběhly „křtiny“ 
románové prvotiny novo-
borského spisovatele Jana 
Hocka za doprovodu his-
torického nástroje niněry. 
Snad největší pozornost na 
sebe poutaly obrazové pre-
zentace. České Švýcarsko, 
o.p.s. promítlo dokument 
o krásách regionu nazvaný 
Pohádka z kamene, Václav 
Zemler - sportovec, učitel, 
ředitel a cestovatel v jedné 
osobě - měl velmi zajíma-
vou přednášku o své cestě 
indickou oblastí Sikkim, 
při níž promítal překrásné 
fotografie. Přestávku mezi 
závěrečnými prezentacemi 
osvěžily ukázky z výboru 
lužickosrbských přísloví 
a výňatek z humorných próz 
Michaely Janečkové z vyda-
vatelské produkce městské 
knihovny. 

Regionální knižní mini-
trh  splnil očekávání nejen 
organizátorů, ale - jak lze 
soudit z ohlasů - vystavo-
vatelů i návštěvníků. Aka-
demická sochařka Vlasta 
Štolúnová se svěřila, že do 
Varnsdorfu ráda jezdí pro 
příjemnou atmosféru a je 
přesvědčena, že účast na 
minitrhu je pro ni dobrá 
propagace, i když prodá jen 
menší část své keramické 
produkce. Pražský vydava-
tel Roman Polák (Protis) byl 
ve Varnsdorfu již podruhé 
a také své cesty nelito-
val - mj. ho zaujal dopro-
vodný program, zejména 
odpolední obrazové pre-
zentace. Takže můžeme 
ohlédnutí za touto zajíma-
vou akcí zakončit příslovím: 
Z malých pramenů vznikne 
velká řeka.

Městská knihovna Varns- 
dorf děkuje za pomoc při or-
ganizaci knižního minitrhu 
Městskému úřadu Varns- 
dorf, VOŠ a SPŠ Varnsdorf, 
Jiřímu Suchardovi, Micha-
lu Minárovi a Martinu 
Loukovi. 

   Milan Hrabal,
 foto Martin Havlíček, 

Ing. Ilona Martinovská  
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Na webu města dne 6. 10. 
a v Hlasu severu č. 19 byl 
zveřejněn článek pojedná-
vající o návrhu cyklostezek 
ve městě, o zpracování 
projektové dokumentace 
a o následném projednání 
v komisích města. Jiří 
Sucharda se v článku zmi-
ňuje o projednání návrhu 
v komisi pro tělovýchovu 
a sport a pro cestovní ruch 
a jeho odsouhlasení. 

A to je důvod, proč na člá-
nek reaguji. Po celou dobu 
(od 6. 10. 2008), co byl článek 
na webu města zveřejněn, ni-
kdo komisím toto projednání 
nezadal a ani je neseznámil 
s termínem, do kdy mají 
návrh projednat. Předseda 
komise pro cestovní ruch 
po přečtení článku na webu 
(někdy kolem 13. 10. 2008) 
zařadil mimořádně projed-
nání návrhu do programu 
nejbližší plánované schůze. 
Po diskuzi členové komise 
doporučili konzultovat stu-
dii s odborníky z řad cyk-
listů, požádat je o vyjádření 
a dále zjistit konečný termín 
projednání. Účast v komisi 
(13. 11. 2008) přislíbil např. 
ředitel ZŠ náměstí Václav 
Zemler. Následně další 
týden v pátek 24. 10. 2008 
vyšel článek v Hlasu severu, 
kde se opět píše o projednání 
návrhu v komisích. Komise 
pro tělovýchovu a sport toto 
neprojednávala vůbec!

Jaké bylo moje překvape-
ní tento týden (4. 11.) když 
jsem se z úst místostarosty 
K. Dubského dozvěděl, že je 
návrh již vrácen zpracovate-
li, aby se tzv. „neprošvihnul“ 
termín grantového řízení. 
Zeptal jsem se, proč toto 
nebylo komisi oznámeno, 
když ze zápisu muselo vede-
ní města vědět, že chystáme 
další projednávání s hosty až 
v listopadu. Další dotaz byl, 
proč o projednávání v komi-
sích nebyla vůbec informo-
vána komise pro tělovýchovu 
a sport. Na tyto dotazy mi 
bylo sděleno, že vedení měs-
ta komise neúkoluje a že 
za to, že nic nevíme, může 
pravděpodobně odbor správy 
majetku a investic, který má 
na starosti tajemník.

 Chci říci pouze jediné. 
Vůbec nejde o to, aby vedení 
města komisi úkolovalo. Po 
2 letech strávených v komi-
si vím, že ani neví samo co 
chce, ale jde o trochu sluš-
nosti ke členům komise. 
Žijeme v době kvalitních 
informačních technologií. 
A nebudu se rozepisovat 
o tom, jaká by to byla ostu-
da před pozvanými hosty, až 
by jim bylo řečeno, že je celé 
projednávání, které vlastně 
nikdo ani nechtěl (snad je-
nom J. Sucharda ve svém 
článku), ukončeno. Opakuji 

Proč řekli zastupitelé na 
posledním zasedání „ne“ 
stavbě větrných elektráren 
v našem městě? Nemohu 
hovořit za ostatní, ale mohu 
říci pár slov ke svému zá-
pornému postoji k budování 
těchto gigantů v lokalitě 
varnsdorfského Špičáku.

Ano - někdy to má i zastu-
pitel s rozhodováním těžké. 
A nemyslím si, že řešením 
je utéct od rozhodování 
a odpovědnosti tím, že se hla-
sování zdržím. Proto je třeba 
názor si vytvářet pozorným 
nasloucháním žadatele 
i hledat zdroje vlastních in-
formací, a mít především na 
paměti zájem varnsdorfských 
lidí. A tak na jedné straně 
předstupuje solidní společ-

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Větrné elektrárny ve Varnsdorfu?NÁVRH CYKLOSTEZEK VE MĚSTĚ 2
to již po několikáté. Komu-
nikace mezi vedením města 
a komisí pro cestovní ruch je 
na velmi špatné úrovni. Ale 
není to ze strany komise. 
Nezaujatý občan, pokud 
si článek o cyklostezkách 
přečte, má pocit, jak to dělá 
vedení města dobře, vše nej-
dříve konzultuje a pak jedná. 
Není to pravda. Průběh pro-
jednávání tohoto návrhu je 
toho důkazem.

P.S. Ptám se, zda těm 
z městské rady, kteří vznik 
komise pro cestovní ruch 
iniciovali, tento přístup 
a toto jednání nevadí?

Ing. Jakubec v diskuzi 
na webu píše: „Po ukončení 
přípravy stezek, projednání 
návrhu v komisích a orgá-
nech města se předpokládá 
podávání žádosti o dotace 
z příslušných dotačních 
titulů.“  

A Michael Šatník se v téže 
diskuzi ptá: „… ještě by mě 
zajímalo, zda vedení města 
(včetně nového místosta-
rosty přes granty pana 
Jakubce) hodlá alespoň 
nyní, když už tomu nebylo 
učiněno před zadáním pro-
jektu zmíněné firmě, předat 
materiál  komisím (dopravní 
a sportovní). Řekl bych, že 
není lepší poradní orgán 
k oponování tohoto materi-
álu, než právě tyto odborné 
komise. Tedy pokud se zase 
někdo necítí být broukem 
Pytlíkem. ...Tedy konkrétní 
dotaz vedení města: Jak 
budou do projektu zapojeny 
komise…?“ Konec citací.

Je nadmíru jasné, že my 
víme, jak by to celé mělo 
fungovat, ale vedení města 
a brouk Pytlík ještě pořád 
tápe.

Petr Heinrich,
předseda komise pro ces-

tovní ruch a přeshraniční 
spolupráci
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nost a předkládá seriózním 
způsobem zpracovanou doku-
mentaci výhledové stavby vě-
trných elektráren a snaží se 
i o atraktivní nabídku městu  
a občanům. Odbornými fir-
mami má zpracované studie 
hlukové i světelné zátěže, 
další posudky pak vysvět-
lují problém této stavby 
z hlediska vlivu na přírodu 
a krajinu. Materiály vyzní-
vají kladně, a nic by tedy ne-
mělo bránit realizaci tohoto 
odvážného záměru. Hlavně 
proto, že si jistě všichni také 
uvědomujeme, jak důležité 
jsou zdroje čisté energie 
- zdroje, které nepřinášejí 
další nebezpečí pro ovzduší 
naší těžce zkoušené planety. 

To je pohled z té jedné 
strany. Na druhou misku 
vah pak přidávám další 

dalšímu nekontrolovanému 
množení větrných elektráren 
v blízkosti lidských sídel, a to 
z následujícího důvodu: Ze 
zdravotního hlediska nejsou 
efekty nízkofrekvenčního 
zvuku ani zdaleka dobře 
dokumentovány - osobně se 
domnívám, že vzdálenos-
ti, které uvádíte jsou pro 
tento typ vlnění ještě příliš 
krátké a vliv infrazvuku 
lze očekávat podstatně dále 
za hranicí 3 km. Do doby 
provedení jasných epidemi-
ologických šetření je proto 
výstavba v blízkosti sídel 
z mého pohledu nepřípust-
ná,“  říká ve svém článku 
Prof. MUDr. Aleš Linhart, 
DrSc., přednosta II. interní 
kliniky kardiologie a angi-
ologie. Umístěním větrných 
elektráren v lokalitě Špičák 
zasahuje dvoukilometrový 
okruh hluboko do obydle-
ných částí na obou stranách 
hranice...

Při regulování vzdálenos-
ti od veřejných cest se tak 
zvaná bezpečná vzdálenost 
vypočítává speciálním vzor-
cem. Umístěním vysokých 
staveb v plánovaném místě 
se do okruhu nebezpečí do-
stává i  vrchol Špičáku, a tím 
i nově značená žlutá turistic-
ká cesta. A samotné začleně-
ní do krajiny? Měli bychom 
si vážit jednoho z darů, kte-
ré naše město má. Není jich 
mnoho, ale příroda a okolní 
krajina mezi ně určitě patří.  
A stavba větrných elektrá-
ren, o níž rozhodujeme, není 
na rok a dotkne se i dalších 
generací. I proto se přikláním 
k názoru kolegy zastupitele, 
který se nechce dožít výčitek 
svých vnuků, a doporučuji  
stavět takovéto giganty, 
které se stanou krajinnou 
dominantou, v příhodnější 
neosídlené lokalitě.               

       Martin Louka

názory a informace získané 
z veřejně přístupných zdro-
jů a svůj vztah k rodnému 
městu a jeho okolí. Ani 
vlastní telefonický průzkum 
investora není pro mne 
příliš přesvědčivý. Otázky 
pokládané respondentům 
ankety totiž předpokládají 
předchozí hlubší seznámení 
s problematikou. A protože 
jsem se snažil zúčastnit vel-
ké většiny prezentací firmy 
M3V (později Větrné elekt-
rárny Varnsdorf, a.s.),  vím, 
že jen poměrně malé procento 
varnsdorfských občanů svou 
účastí zájem o informace pro-
jevilo.  Názor, že větrné elek-
trárny výrazně snižují emise 
skleníkových plynů, a tím 
napomáhají boji s globálním 
oteplováním, vyvrací fakt, že 
i v Dánsku (kde až čtvrtinu 
energie produkují alternativ-
ní zdroje) trvale rostou emise 
oxidu uhličitého bez ohledu 
na rostoucí podíl větrné 
energie. Také nahlédnutím 
do ročenky Českého statistic-
kého úřadu  zjistíme, že i při 
vzrůstajícím podílu výroby 
ekoenergie  výkon parních 
a paroplynových elektráren 
neklesá a těžba tuhých paliv 
se zvyšuje. Schází nám tedy 
pravděpodobně výhledové 
koncepční řešení, na nějž by 
se i takovéto stavby vázaly. 
Důležitým faktorem, který 
ovlivňuje rozhodování, je 
jistě také ochrana před 
negativním působením pro-
vozu větrných elektráren na 
lidský organizmus. Shrnu-li 
četné zahraniční studie do 
jedné věty, pak mi vyplývá, 
že mezi obydlím a větrný-
mi turbínami o výkonu do 
2 MW by měla být dodržena 
minimální vzdálenost 2 km. 
U turbín s větším výkonem 
by měla být tato vzdále-
nost věští. „Na základě 
dostupných informací rád 
podpořím snahu zabránit 
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Pronájem bytu 5+1+ sklep v 1. patře vily v centru 
Rumburku. Možnost garáže. Nájem: 7.000 Kč/měs. Mob. 
602 108 404. 

VÝZVA 
Regionální rada regionu 

soudržnosti Severozápad 
vyhlašuje Výzvu č. 4 k před-
kládání projektů v rámci 
Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Severozápad 
pro období 2007 - 2013.

Subjekty z města Varns-
dorf mohou předkládat své 
projekty do Oblasti podpory 
1.2 Podpora revitalizace 
a regenerace středních 
a malých měst a Oblasti 
podpory 3.2 Rozvoj dopravní 
obslužnosti regionu. Zahájení 
příjmu žádostí o dotaci 
bylo 11. listopadu 2008 
a ukončení příjmu žádostí 
o dotaci je 22. ledna 2009, 
12.00 hodin. Podrobné 
informace včetně plného 
textu Výzvy jsou na inter-
netových stránkách: http:
//www.nuts2severozapad.cz/
pro zadavatele/vyzvy 
a dokumentace/, http://
www.strukturalni-fondy.cz. 

PeV

Stejně tak jako každý rok 
i letos skauti ve spolupráci 
s divadelními skřítky Ťou-
pou a Kikulínem uspořádali 
již tradiční podzimní akce 
s názvem Pohádkové cyklo-
hrátky. Za krásného počasí 
se na svátek sv. Václava 
sešlo na čtyřicet soutěžících, 
kteří si podle věku mohli 
na dvou tratích vyzkoušet 
své cyklistické dovednosti. 
Nejlepší byl v kategorii 
„Prckové“ Adam Haufert 
a v kategorii „Velký“ Šimon 
Ježek.

Pohádkové cyklohrátky 
však nejsou jedinou tradič-
ní podzimní akcí varnsdorf-
ských skautů a divadelních 
skřítků. Další akce proběhla 
19.10.2008 u vysílače nad 
Elitkami, kde došlo k boji o 
titul Dračího krále. K nebi se 
vzneslo šedesát soutěžních 
draků. Někteří vydrželi po 
celou dobu soutěže a někteří 
pouze vylétli několik metrů. 
Kuriozitou letošního ročníku 
byli dva draci, kteří uletěli 
svým majitelům a zavěsili se 

Studentky Střední školy 
služeb a cestovního ruchu 
Varnsdorf se posledního 
říjnového dne zúčastnily 
Mistrovství České repub-
liky Nail-Art Junior Cup 
2008 v Praze, jehož náplní 

ZŠ Bratislavská opět v prvním říjnovém týdnu uklízela 
po vandalech. Úsilí a práce školy pomalu přináší ovoce 
v té podobě, že odpadků rok od roku ubývá. Jednoho krás-
ného dne se tak možná školáci vrátí ze své tradiční ekovy-
cházky s čistýma rukama, s prázdnými pytli a pracovníci 
technických služeb se budou  moci věnovat jiné práci. 

Mgr. Petr Šmíd

Přeshraniční spolupráce 
Dne 1. října 2008 Interaktivní základní škola ve Varns- 

dorfu rozšířila svoji přeshraniční spolupráci v oblasti 
školního vzdělávání, kultury a sportu. Byla podepsána  
partnerská smlouva mezi Interaktivní ZŠ Karlova a Kin-
derhaus „Bienchen“ Seifhennersdof a partnerská smlouva 
mezi Interaktivní ZŠ Karlova, Domem dětí a mládeže 
Varnsdorf a Pestalotzzi - Grundschule Grossschönau. 
Slavnostnímu podpisu byli přítomni zástupci  úřadů všech 
tří příhraničních měst. 

Cílem nově vzniklé  spolupráce je  poznávání jazyka part-
nerské země, města i okolního regionu, vzájemné navazování 
přátelských vztahů mezi žáky i učiteli, společná účast na 
různých sportovních a kulturních akcích a na projektech. 

Mgr. Vlasta Hnilicová

Mistryně ČR z Varnsdorfu

bylo zdobení nehtů na 
téma „Svatba - nail art pro 
nevěstu“. V této specifické 
kosmetické disciplíně v juni-
orské kategorii se naší škole  
podařilo získat vavříny již 
před 2 roky, když jsme zís-

kali 3. místo a cenu diváků.
Soutěž je velmi náročná 

jak na odborné dovednosti, 
tak i na psychickou zátěž 
soutěžících. Děvčata se mu-
sela zabývat při své práci 
každým detailem přípravy 
modelek na svatební téma 
(účes, líčení, šaty, doplň-
ky). Nejdůležitější v této 
soutěži je samozřejmě 
vzhled a propracovanost 
nehtů do posledního detai-
lu, které se nám tentokrát 
povedly dokonale. Přesto 

BÝT PŘÍKLADEM 
ÚSPĚCH PŘINÁŠÍ

při vyhlášení výsledků bylo 
naše překvapení veliké.

První místo a titul mi-
stryně České republiky 
Nail-Artu pro rok 2008 
získala Klára Tvrdíková 
s modelkou Samantou Ou-
hariovou, druhé místo Lucie 
Vaněčková s modelkou Vero-
nikou Šedivou, všechny žá-
kyně oboru kosmetička SŠS 
a CR Varnsdorf. Na soutěž 
je připravila učitelka Hana 
Jariabeková. Vítězka soutě-
že postupuje na juniorské 
mistrovství Evropy.

Držíme jí palce.
Kateřina Kafková,

   Zuzana Vaňurová 2KO

na dráty a létají tam dodnes. 
Hodnocení letošího roční-

ku bylo velmi těžké, proto 
bylo rozdáno i několik cen 
navíc. Kateřina Šanderová 
si se svým drakem „Sluníč-
ko“ odnesla zvláštní ocenění 
za „Nejdál létajícího draka“. 
Nikol Neubauerová pak zís-
kala cenu za svého draka 
„Můra“, který byl shledán 
nejnebezpečnějším. Draci 
soutěžili ve dvou disciplí-
nách, a to Draci kupovaní 
(vítězem Lukáš Novák, 
drak „747“) a Draci domácí 
(Romana Křemeláková, 
drak „Šašek“).

Dračím králem se pak 
stal Ondřej Mlynář se 
svým drakem „Černej“, 
který byl největší a na nebi 
létal skutečně po celou dobu 
soutěže. 

Všem účastníkům obou 
soutěží moc děkujeme 
a těšíme se na příští ročníky 
Cykla a Drakiády.

Bc. Romana Cupalová,
vedoucí střediska 
Lužan Varnsdorf

Skautské Babí léto se povedlo!

Pronajmu byt ve Varnsdorfu 2+1 v Poštovní ulici. 
Po rekonstrukci: plast. okna, topení, kuch. linka, sporák. 
1. patro. Možnost zahrady. Tel. 603 730 199. 

Zveme do nového studia k modeláži a manikúře 
nehtů do sportovní haly. Objednávky na tel. 728 683 276, 
Doležalová.

Jak jsme již několikrát 
psali, buddhismus není 
pravým náboženstvím, ale 
spíše životním směrem, 
nebo ještě lépe nábožen-
sko-filozofickým systémem, 
který hojně používá sym-
boliku. Možná ani netuší-
te, ale pro zahájení každé 
stavby (i občanské) je peč-
livě vybíráno vhodné datum 
a stavba začíná malým, ale 
slavnostním buddhistickým 
obřadem. Stejně tomu bylo 
při zahájení stavby buddhis-
tického chrámu, stavby mul-
tifunkčního domu na tržnici. 
Výjimkou nebylo ani zaháje-
ní stavby oplocení a vstupní 
brány do buddhistického 
chrámu v Žitavské ulici. 

Na rozdíl od našeho pojetí, 
kdy brána je pouze chráně-
ným vstupem či vjezdem do 

Buddhistický chrám se 
dočká plotu a brány

našeho obydlí, je v buddhis-
mu brána jedním ze symbolů 
k osvobození duše. Buddhis-
té hovoří o třech branách 
k osvobození srdce a duše od 
všeho, co je nějakým způso-
bem tíží, tlačí nebo netěší, 
neboli o třech vstupech do 
osvícení. 

Slavnostní obřad stav- 
by zahájil v neděli 9. lis-
topadu dopoledne místní 
mnich Thích Thanh Phúc. 
Kromě hojného počtu 
buddhistů z celé republiky 
a části Německa se slavnos-
ti zúčastnili i členové dráž-
ďanského redakčního štábu 
německé televize ARD, kteří 
v rámci seriálového pořadu 
Windrose (větrná růži-
ce - kompas) natáčeli další 
z dílů. Škoda jen, že o dění 
v našem městě má větší zá-
jem německá veřejnoprávní 
TV než naše vlastní. Jedná 
se již o druhý pořad této tele-
vize (první se natáčel v roce 
2006 v Centru Panorama 
a byl odvysílán v roce 2007). 
O termínu vysílání reportáže 
vás budeme včas na našich 
stránkách informovat.

                 Text a foto js

Koupím byt 1+3 ve Varnsdorfu. Spěchá. Tel. 602 956 
778.

Městský úřad 
Varnsdorf

vyhlašuje výběrové 
řízení na 

VEDOUCÍHO 
STAVEBNÍHO 

ÚŘADU
Přihlášky je nutno 

podat do 5. 12. 2008. 
Více na www.varnsdorf.cz
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Česká pojišťovna, a.s., ag. Děčín
Vypisuje výběrové řízení na kombinovanou pozici

FINANČNÍ PORADCE - 
HYPOTEČNÍ SPECIALISTA

Nabízíme:
• Odborné vzdělávání a kariérní růst
• Motivační příspěvek až 50.000 Kč
• Flexibilní pracovní doba
• Marketingová podpora
• Možnost tvořit vlastní tým spolupracovníků
• Firemní benefity (výhodný internetový tarif,  
   příspěvek na notebook, výhodnější hypotéka)

Požadujeme:
• Střední vzdělání
• Komunikativnost
• Orientace na výsledky
• Ochotu vzdělávat se a učit se novým věcem

Bydliště v oblasti Dolní Poustevna, Šluknov, Velký 
Šenov, Rumburk, Varnsdorf, Mikulášovice, Lobendava 
výhodou.

Kontakt: 
Robert Kočka, manažer obchodu, 
Česká pojišťovna, a.s., Rumburk

Fax:     +420 412 332 040 
e-mail: rkocka@cpoj.cz

Mobil: +420 737 774 362 
Tel.:    +420 412 333 733

20-300 tis. Kč, i pro důchodce do 75 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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Kadeřnictví U Kapustičky stále otevřené za původní 
ceny. Na vaši návštěvu se těší kadeřnice Jana. Tel. 728 
510 962.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Hledám motocykly 
Jawa 175, 250, 350. BRD. 
Telefon 035771/60472, 
015112992080.

Zveme vás k příjemnému posezení 
v Restauraci „U Lípy“. 

Najdete nás na ul. 5. května směrem na hraniční přechod.
Nabízíme širokou nabídku minutkových jídel, těstovin, nebo také něco 
z klasické české kuchyně, jistě nikdo neodolá vepřovému kolenu, nebo 
třeba 1/2 kachny s knedlíkem a se zelím. Pro větší skupiny připravíme 
také studené mísy. 
Velký výběr alkoholického i nealkoholického pití, míchané nápoje, 
točíme pivko Staropramen 12° a Vratislav 11°. 
Možnost rezervace celé restaurace pro rozlučky, srazy, svatby, rodinné 
oslavy, kapacita do 40 míst, parkování přímo před restaurací.
Restaurace vybavena plazmovou televizí, možnost sledování sportov-
ních přenosů.
Rezervace na tel. 774 098 444 nebo 412 370 931.
Otevřeno denně od 11 hod. 
Pronájem pokoje pro 2 osoby, s vlastním sociálním zařízením.

Úvěr se zástavou družstevním bytem, bytem 
v ov. a nemovitostí. Tel. 721 141 719.

Pronajmu řadovou ga-
ráž ve Varnsdorfu. Tel. 720 
150 369.

Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 s garáží (pouze 
komplet), Varnsdorf, Husova ul. (u kostela bez věže), cena 
6.000 Kč pouze vážní zájemci.  Tel. 733 577 321.

Pronajmu ihned garsonieru ve VDF, cena 5.500 Kč 
včetne popl., kontak 731 190 461.

Prodám garsonieru 
ve VDF, cena 250 000 Kč. 
Kontakt 731 190 461.

Koupím pozemek ke 
stavbě rodinného domku. 
Tel. 602 118 102.

Hledám přítele ve věku 35 - 45 let, pro schizofrení 
dceru (31 let) silnější postavy. Přítel by měl být klidný, 
nealko. a nekuřák. Tel. 723 515 305.

Hledám přítele ve věku 60-65 let. Nealkoholik 
a nekuřák. Tel. 723 515 305.

Přivýdělek prodej parfé-
mů. Info: 723 882 808.

ØÁDKOVÁ INZERCE

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

Zprostředkujeme nejlevnější hypotéku! Poradenství 
zdarma. Kontakt: eva.hamplova@golemfinance.cz. Tel. 602 
490 840.

Salon pro psy. H. Matoušková, Jiříkovská 99, Rum-
burk. Tel. 412 333 365, 604 854 748.

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

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

Prodej rodinného domu v Rožanech s velkým pozem-
kem. Prodejní cena: 480.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 
333 281, 602 108 404.

Prodej bytového domu s dvěma byty a nebytovými 
prostory v Rumburku. Pozemek: 585 m2. Prodejní cena: 
1.990.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 723 
327 523.

Koupím byt 3+1 v os. vl. 
ve Varnsdorfu. Tel. 721 022 
321. Termín nespěchá.
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Mnozí z vás, co jste sami 
dělali za stavy nebo máte, či 
měli jste tkalce v rodině, jste 
určitě toto slovní spojení od 
nich slyšeli. Ano, je to starý 
tkalcovský „popěvek“, který 
si dřívější domácí tkalci 
při práci za stavem pobru-
kovali. Neměl žádný jiný 
význam než udržet práci na 
stavu pěkně v rytmu. Jak 
náročnou a zdlouhavou prací 
ruční tkaní bylo, lze usoudit 
z toho, že i po různých tech-
nických vylepšeních stavů 
trvalo utkání 10 m běžné 
lněné nebo později bavlněné 
látky zhruba týden. Tady 
bude na místě říci si, z ja-
kých materiálů a v jakých 
vazbách se tkalo (vazby 
tkanin = způsob křížení 
osnovních a útkových nití). 
Přirozeně, že se u materiálů 
nejprve využívalo domácích 
zdrojů, navíc přírodních. 
Nejstarší tkaniny tak byly  
z lněných a konopných 
vláken, ale také z vláken 
kopřiv! (Mnozí pánové si 
vzpomenou, že i v dobách 
těsně poválečných, kdy byl 
nedostatek čehokoliv, tedy 
i bavlny, se kopřivové vlák-
no používalo ve výrobcích 
pro armádu. Konkrétně 
k výrobě uniforem a přikrý-

VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Na cukr, na kafe - 3. část

vek. Jak se to nosilo nebo jak 
se pod tím spalo, to si nechte 
vyprávět!) Další velmi často 
používaná přírodní vlákna 
byla z kozí srsti a z králičí, 
ale především ovčí vlny. Ne-
smím také zapomenout na 
přírodní materiály, které se 
k nám začaly dovážet a kte-
ré do značné míry ovlivnily 
i pozdější technologii zpra-
cování vláken. Především 
hedvábí,  velbloudí srst 
a bavlna. Podle účelu, kte-
rému měla vyrobená tka-
nina sloužit, se volil nejen 
druh materiálu, ale i vazba 
tkaniny. Ta nejjednodušší, 
nejstarší, a tedy základní 
vazba byla vazba plátěná. 
Stručně řečeno, co nit, to 
vazný bod (překřížení nitě 
osnovní a útkové). Postupem 
času v touze zlepšit vzhled 
a pohledový efekt tkaniny 
se začaly objevovat složitěj-
ší a složitější druhy vazeb 
- keprová, atlasová, vaflová, 
kanava, veba atd., atd. Ale 
protože není účelem tohoto 
seriálu z vás, čtenářů, vyško-
lit tkalce, ponechme techno-
logii tkaní stranou. Vrátíme 
se k ní jen tehdy, bude-li 
toho zapotřebí k objasnění 
jiných témat. 

Téměř až do poloviny 

18. století se na způsobu 
tkaní mnoho nemění. Jen 
pozvolna také  dochází v prů-
běhu let ke změnám pohonu 
tkalcovských stavů. Nejprve, 
tak jako v jiných oborech, do-
stává své slovo pohon vodní 
silou. Už to ovšem znamena-
lo větší zásah do konstrukce 
stavu. Bylo potřeba většinu 
úkonů prováděných tkal-
cem ručně zmechanizovat. 
V první řadě přišel ke slovu 
vynález létacího člunku 
(r. 1733, Angličan J. Kay). 
Tím bylo možné zmechani-
zovat prohoz člunku prošlu-
pem. Takto upravené stavy 
v Čechách přežily dobu až 
do vynálezu mechanického 
tkalcovského stavu. K tomu 
došlo roku 1784 a jeho vy-
nálezcem byl E. Cartwright, 
rovněž z Anglie. Ten pohon 
stavu rozdělil na tři soubory-  
pohon člunku, pohon listů 
a pohon paprsku. Stav 
uváděl do pohybu zvířecí 
silou (pomocí žentouru), 
kterou pak nahradil par-
ním strojem. Jeho vynález 
se šířil Evropou rychlostí 
blesku. Není proto divu, že 
již koncem 18. století byla 
v Liberci založena první 
továrna na výrobu sukna 
vybavená mechanickými 
stavy. Liberecko a hned 
za ním Rumbursko se tak 
staly centrem soukenického 
průmyslu v Čechách!   -mk-

INZERCE

I přes velkou přízeň vás, voličů, které si nesmírně vážím, 
se mně nepodařilo senátní mandát obhájit. Rozhodlo 263 
hlasů z celkového počtu více než 35 tis. hlasů, tj. 0,7 %.  Bylo 
vás, co jste mě podpořili, vskutku i pro mě nečekaně hodně. 
Bohužel to nestačilo na stranickou kampaň, vyburcovanou 
rozbouřenou atmosférou na politické scéně. Škoda.

V první řadě uvedený výsledek nepovažuji za porážku. 
Podpora vás, občanů Varnsdorfu, která byla téměř 50% při 
možnosti výběru z devíti uchazečů, byla ohromná a moc si 
jí vážím. Je pro mě známkou toho, že jsem v Senátu Parla-
mentu ČR nebyl zbytečně. Zároveň je i povzbuzením do další 
regionální spolupráce, ve které bych chtěl pokračovat. 

Děkuji za podporu všem osobnostem regionu z řad sta-
rostů, podnikatelů, učitelů, lékařů, ale i všem objektivním 
novinářům, i těm méně známým, které jsem přesvědčil, že 
se i vysoká politika dá dělat pro lidi bez skandálů, slušně 
a podle zdravého rozumu.  

V Senátu jsem se snažil mimo jiného pomáhat také malým 
obcím, neboť ty mají v Parlamentu ČR  minimální zastání. 
Radost mám v poslední době i z novely zákona o odpadech, 
která s největší pravděpodobností zabrání od 1. 1. 2009 těm 
hrůzostrašným krádežím, např. kanalizačních poklopů nebo 
zabezpečovacích kabelů na naší železnici. Moje spokojenost 
s novelou je o to větší, že jsem se na tvorbě tohoto zákona 
aktivně déle než rok podílel.  

Velkým přínosem pro moji senátní činnost byla funkce 
předsedy Hospodářské a sociální rady, ve které jsme se vždy 
snažili prosazovat zájmy našeho regionu vedoucí hlavně k je-
ho vyšší vzdělanosti a zlepšení infrastruktury. Mohl bych 
jmenovat další zákony, ústavní stížnosti a jiné činnosti, které 
se dařilo prosazovat.

Ještě jednou vám děkuji za značnou podporu ve volbách 
a věřím, že má práce na rozvoji našeho regionu bude sice 
v menší míře, ale přesto pokračovat.

Josef Zoser, senátor

Rozhodlo 263 hlasů
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hých 15 let, kdy nás opustil pan Roland 
Schmidt.

Vzpomíná manželka, dcera Olga a syn 
Jan s rodinami.

VZPOMÍNKA

§

§

§

Dagmar Holubová
(Patrik)

Petra Sovová
Marek Majkut 
(Matyáš)

Michaela Sorádová
František Sorád
(Honzík)

Bohuslava Pečenková
Michal Pečenka 
(Vojtíšek)

Lucie Mokrá
František Schönwald
(Viktorie)

Michaela Kavková
Oldřich Kavka 
(Jakub)

NAROZENÍ

BLAHOPŘÁNÍ

 

29. - 30. listopadu 2008 
MUDr. Voborská Olu-
še, Myslbekova 404/23, 
Děčín, tel. 412 519 624.

ZUBNÍ  
POHOTOVOST

Dne 21. listopadu 2008 si připomínáme 
5. výročí úmrtí a nedožitých 39 let mé dcery 
Pavly Szurdiové - Forferové.

Za tichou vzpomínku děkuje máma 
a ostatní příbuzní.

Jen kytičku na hrob můžeme dát, pokojný 
spánek Ti přát.

Dne 29. listopadu uplyne smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a děda Jaroslav Vaňouček.

S láskou vzpomínají manželka, synové 
a dcera s rodinami.

Dne 25. listopadu 2008 uplyne pět smut-
ných let, co nám navždy odešel náš milova-
ný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
Antonín Beniač.

S láskou vzpomínáme.

Srdečné blahopřání, hod-
ně zdraví, životního elánu, 
pohody a lásky přeje panu 
Václavu Tomešovi k jeho 
překrásným 80. naroze-
ninám, které oslavil 12. 
listopadu. 

Manželka Růžena, syn 
Pavel s manželkou a vnučka 
Pavlína s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zaměstnancům 

prodejnyBukáček za vrá-
cení ztracených dokladů.                                       

Milada Mendelová

V posledním čísle HS byl 
zveřejněn článek o vybudo-
vání miniarboreta při ZŠ 
Varnsdorf, Edisonova 2821. 
Omylem byl chybně uveden 
název zahradnické firmy, 
která se na vybudování 
miniarboreta podílela - za-
hradnictví Sabina Chlád-
ková, Jiřetín pod Jedlovou. 
Chtěla bych se paní Sabině 
Chládkové za toto nedopat-
ření omluvit a ještě jednou jí 
poděkovat za spolupráci při 
realizaci tohoto projektu. 

Ing. Olga Říhová,
hospodářka školy

OMLUVA

ODEŠLI NAVŽDY
Říjen 2008

Jaroslav Svoboda       77 let
Eva Křížová               60 let
Margita Poláková      71 let
Bohumil Valeš           81 let
Václav Šváb               66 let
Václav Pospíšil           58 let
Marie Marková          59 let
Jana Holečková          65 let
Josef Mráz                 84 let
Jan Šimek                  88 let
Ilse Vývodová             82 let
Marie Richterová       74 let
Jozef Kočiš                 70 let
Květoslava Brožová    76 let
Vojtěch Kováč            43 let
Eva Smužová             68 let

Muži i dorostenci varnsdorfského HC rozehráli své 
soutěže. Muži hrají opět liberecký krajský přebor, zatímco 
dorostenci mají soupeře v ústeckém přeboru kraje. Své 
dva turnaje absolvoval také tým žáků 2. a 3. tříd.  Muži 
prohráli venku s HC VTJ Ještěd Liberec 8:5 (4:0, 2:3, 2:2) 
a s HC Lomnice nad Popelkou, favoritem soutěže 13:1 (1:1, 
6:0, 6:0). Doma podlehli HC Jičín až na trestná střílení po 
remíze v normální hrací době 3:3 (2:1, 0:1, 1:1) a TJ Slovan 
Frýdlant 1:6 (0:2, 0:1, 1:3), když tým odpadl v polovině střet-
nutí, neboť hráči nemají dostatečně natrénováno. Dorostenci 
hrající pod hlavičkou HC Děčín B prohráli se Sokolovem 
1:6 a také stačili se silami jen do půlky zápasu. Oba týmy 
mohou příznivci hokeje vidět na domácím ledě v sobotu 
29. listopadu, kdy od 14.00 hraje dorost s Kláštercem nad 
Ohří a od 17.00 muži proti Lomnici nad Popelkou. Tým žáků 
2. a 3. tříd se zatím zúčastnil dvou turnajů. V Ústí nad La-
bem skončil na 2. místě, když v semifinále porazil domácí 
tým 4:2 a ve finále podlehl Litvínovu 7:3. V České Lípě za 
účasti čtyř družstev skončil poslední po dvou remízách 
a jedné prohře.                                                   J. H./ZdS

Jediná výhra béčka JK Trans
Po plném bodovém zisku v úvodním turnaji sezony 

2. Smitka Děčín ligy mělo béčko JK Trans Varnsdorf v tom 
dalším již těžší soupeře. Nejdříve sice zvládlo ve varnsdorfské 
sportovní hale  AC Vykopávky Děčín 4:0 (střelci branek Mo-
túz a M. Šmidílek po 2), ale poté už nebodovalo. V urputné, 
ale fér vedené futsalové bitvě podlehlo nováčkovi soutěže, 
ambicióznímu celku FC Nica Rumburk 1:3 (J. Novák) a na 
závěr i posílenému a zkušenému týmu Autocentrum Jílové C  
1:4 (J. Novák). Turnaj odehráli domácí  s těmito hráči: Pet-
rásek, Hovanycz, J. Novák, Koubek, M. Šmidílek, Čapičík, 
Maco, Motúz, Neškuda a Babík. Po dvou turnajích opustilo 
béčko první místo a mezi deseti družstvy soutěže vede Turbo 
Děčín C s 15 body, následují FC Veteráns Želenice, FC Nica 
Rumburk a J.K. TRANS Varnsdorf B  se 12 body. Další tur-
naj 2. Smitka Děčín ligy se koná ve varnsdorfské sportovní 
hale 6. prosince, ale již tuto sobotu 22. listopadu se tam ode-
hraje další kolo Krajské ligy ÚK a tým áčka JK Trans má na 
pořadu tato utkání: v 8.00 s Bumikem Děčín, v 9.10 s Turbem 
Děčín A, v 10.55 s Deportivem Děčín. V přípravných utká-
ních áčko porazilo Vilémov 4:2 (Lisý 2, Beránek, Svoboda)   
a béčko remizovalo s Rumburkem 4:4 (M. Šmídílek 2, 
Novák, Skotnica).                                            ZdS

Házenkáři po podzimu třetí
Házenkáři Slovanu podlehli v posledním utkání podzimu 

Mostu v jeho prostředí 30:20 (17:10). Ten měl ještě k dobru 
dohrávku s Libercem, a protože i tu vítězně zvládl, přezimuje 
po úvodní části soutěže na prvním místě Severočeské ligy 
mužů. Pořadí je následující: 1. Most 12 bodů, 2. Česká Lípa 
12, 3. Varnsdorf 10, 4. Děčín A 9, 5. Liberec 7, 6. Jablonec 
B 4, 7. Mimoň 2, 8. Děčín B bez bodu.                           ZdS

Hokejisté Varnsdorfu 
vstoupili do nové sezony

HC Varnsdorf vyhlašuje pro zimní sezonu 2008-2009 
zahájení školy bruslení pro všechny zájemce o lední sporty 
z řad mládeže ve věku od 4 do 11 let, nábor do oddílu 
přípravky pro děti ve věku 5 až 8 let a nábor do oddílu 
mladších žáků pro další ve věku 9 až 11 let. Zájemci 
o školu bruslení či o lední hokej se mohou hlásit u trenérů jed-
notlivých oddílů, a to jak telefonicky, tak i přímo při trénin-
cích. Pro školu bruslení a přípravku probíhají každé pondělí 
a středu od 17.00 do 18.00 hodin. Kontakty: Michael Šatník 
(603 529 825), email: michael@satnik.cz nebo Zdeněk Dama- 
šek (604 212 482), email: samat@samat.cz. Mladší žáci mají 
tréninky vždy v úterý a čtvrtek od 16.45 do 18.15 hodin. 
Kontakty: Josef Váňa (604 283 149), Libor Kvapil (723 303 
553) nebo Milan Varga (728 927 891).

ŠKOLA BRUSLENÍ

Před patnácti lety nás navždy opustila 
paní Anna Dauschová. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Manžel Robert, syn Petr.

§

Karle, já mám nápad! Je 
podzim a rybáři už slovili 
Mašíňák. Co kdybych jim 
navrhl, aby na tom Slado-
vém (u Billy) udělali soutěž 
v rybolovu? A měli by to 
i laciné! První cena je na dně 
rybníka!

KÝHO
VÝRA

VÝLOV (BILLA) 
RYBNÍKA

A kdyby vítěz nevěděl, 
jak to všechno pobere - ryby 
a cenu - hned vedle má i něco 
na přepravu!

NOVÁ MAPA 
VARNSDORFSKA

Klub českých turis-
tů z Krásné Lípy vydal 
novou turistickou mapu 
Varnsdorfska v měřítku 
1:25 000. Zadní strana po-
pisuje 15 významných míst 
Varnsdorfska doplněných 
perokresbami. Mapa je 
obohacena o podrobný plán 
centra města, jsou vyzna-
čeny pěší, cyklo i lyžařské 
trasy, text je česko-německý.                                                              

rm
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Fotbalové áčko mužů prohrálo celkem nešťastně v Karlo-
vých Varech 2:1, po půli 1:1, když od 4. minuty vedlo brankou 
Jiřího Svojtky. Trenér Zbyněk Busta: „Máme za sebou další 
zbytečnou ztrátu bodů. Rychle jsme se dostali do vedení, 
ale pak jsme se asi zalekli toho, že vedeme, a nechali hrát 
domácí. Ve druhé půli se hrálo vyrovnané utkání, my měli 
dostatek šancí ke vstřelení branky. Nakonec jsme dost lacině 
inkasovali, ale tak to bohužel ve fotbale chodí. Za sebe i za 
hráče chci poděkovat našim fanouškům, kteří nám vytvoři-
li dobrou atmosféru.“ Doma přivítalo nováčka soutěže tým 
Hlavice, který má v kádru řadu zkušených hráčů i z vyšších 
soutěží. Po napínavé dvacetiminutové přestřelce ve druhé 
půli skončilo utkání remízou 3:3. Slovan dvakrát vedl 
o dva góly. Branky 34. Grubhoffer, 68. Jakobovský, 
72. Čapek - 68. a 86. Herodes, 74. vlastní gól. Hrálo se bez 
ŽK a přišlo 270 diváků. Poločas 1:0. Sestava: Vaňák - Čapek, 
Ginzel, Svojtka, Křemen - R. Mach (64. Formáček), Vrabec, 
Jakobovský, Jiroušek - Vaško (75. Z. Macháček), Grubhoffer. 
V neděli 23. listopadu hostí áčko SK Slovan v posledním 
utkání podzimu na stadionu v Kotlině celek Slavia Pra-
ha B. Začátek je již ve 13.30 hod.

Dorostenci měli na pořadu poslední zápasy podzimu. 
Starší remizovali s Kladnem B 1:1 (1:1). Vedení zajistil No-
vák, ale hosté ihned kontrovali. V Karlových Varech prohráli 
5:2 (1:1), branky dali Jelen a Havel. Trenér František Dužár: 
„Zápas jsme začali dobře a vedli. Poté soupeř vyrovnal a my 
ve druhé půli už neměli fyzické ani psychické síly na lepší 
výsledek.“ Mladší dorost doma zdolal Kladno B 3:2 (0:0), 
když brzy po půli prohrával 0:2. Z PK pak snížil Šťastný, 
který přidal i další branku a tu vítěznou vstřelil Glaser. 
V Karlových Varech utrpěl porážku 7:1 (5:0). Jediný úspěch 
zaznamenal Glaser a trenér Jiří Drobeček musel konstato-
vat, že jej opět zklamaly opory. 

Ženy si přivezly ze Staré Lysé, od druhého týmu tabulky, 
debakl 9:1 (6:1). Mohlo je potěšit snad jen to, že soupeřkám 
dokázaly vstřelit teprve jeho druhý inkasovaný gól v soutěži, 
jehož autorem byla Míša Chalupná. Mořina, která uzavírala 
druholigovou tabulku, byla další soupeř žen venku. Na těž-
kém terénu mohlo být vítězství výraznější, ale po brankách 
Jungmannové, Řezáčové a Schovancové zněl konečný stav 
0:3  (0:1) a trenér Svoboda byl rád, že tento zápas měl celek 
za sebou, a hlavně s výhrou. 

Starší žáci porazili doma Libochovice 5:0 (1:0), branky 
Materna 4 a Kramer, v Rumburku dokázali vyhrát 0:2 
(0:0) po gólech Ondráčka a Nedvěda. 

Mladší žáci měli za soupeře venku Rumburk B a vydolo-
vali výhru 2:3 (2:1). Góly dali Zounar z PK, Hampl a Strýček. 
Doma hostili poslední tým tabulky z Verneřic a výsledek 
23:0 (13:0) hovoří jasně. Branky vstřelili Doležal 7, Zelin-
ger 4, Zima 3, Hon 3, Chlan 2, Císař 2, Kňourek a Gashi.  

ZdS

Mistrovství České repub-
liky volně létajících malých 
modelů se uskutečnilo na 
letišti v Mladé Boleslavi 
s účastí 84 soutěžících a na 
letišti v Hoškovicích s účas-
tí 80 soutěžících. Celou akci 
z pověření SMČR organi-
začně zajišťoval Letecko- 
-modelářský klub (LMK) 
Varnsdorf ve spolupráci 
s Letecko-modelářským 
klubem Mnichovo Hra-

Muži TJ Slovan zdolali BK Juniorka Děčín s výsledkem 
100:84 (58:48). Duo Voráček-Novotný nedalo soupeři pod 
koši žádnou šanci, navíc domácí uměli odpovídat i střelbou 
za tři body. Postupně si vybudovali náskok, který dosáhl až 
dvaceti bodů a na konci hosté skóre mírně korigovali. Body 
Slovanu Novotný 28, Voráček 27 (2x3), Činka 18 (5x3) atd. 
K utkání do Boletic zajížděli basketbalisté v nekompletní 
sestavě, neboť pro  různé povinnosti či nemoci chyběli Buben, 
Novotný, Boháč, Relich a Sucharda. Přes oslabení, přede-
vším na pozicích dlouhých hráčů, tým dokázal využít hru 
pod košem opíraje se hlavně o Voráčka. Spolu s ním zahráli 
dobře Činka s Vakulenkem, a to vše vedlo k výhře 59:66 
(24:36). Nejvíce bodů Slovanu zaznamenali Voráček 33, 
Vakulenko 11, Šišulák a Činka po 8. V sobotu 22. listopadu 
hrají ve sportovní hale od 17.00 basketbalisté Slovanu s tý-
mem Baník Most juniorka. 

Dorostenci měli ještě lepší mušku. Nejdříve to odnesl 
tým TJ Sokol Louny 128:44 (71:16). Jen pětice hráčů soupeře 
neměla šanci vzdorovat, a když se dařila i střelba z dálky, 
bylo o osudu utkání brzy rozhodnuto. Body za Slovan J. 
Šimák 25 (3), Janoušek 15 (1), Smrčka 14, Horáček 14, M. 
Šimák 12, Kopecký 12, Mirek 11, Lehroch 10 (1), Ondrejčík 
8, Homan 3, Pajma a Miloš po 2 bodech. V neděli dopoled-
ne pak „přejeli“ také BK ASK Chomutov, a to 107:46 (55:
24). Soupeř se dostavil rovněž s malým počtem hráčů, ale 
domácím dělala nejdříve problémy výška nejlepšího hráče 
hostí. Začátek nebyl podle představ, ve 2. minutě stav 0:8. 
Nátlaková hra po brzkém time-outu pak vedla k vedení a 
zápas byl rázem pod kontrolou. Body Horáček 27 (1), Lehroch 
25 (3), Smrčka 14, J. Šimák 14 (2), M. Šimák 8, Janoušek 6, 
Kopecký 6, Homan 4 a Pajma 3.

Starší minižáci nezůstali výsledkově pozadu a v prostředí 
BK Kondoři Liberec se jim podařilo dvakrát zvítězit. V prv-
ním utkání 39:50 (21:26), když body zařídili Bílý 13, Sovák 
11, Kříž 7, Deutsch 5, Daněk a Lukeš po 4, Zamrzla, Strnad 
a Hovorka po 2. Ve druhém pak 45:53 (36:21) a body si 
připsali Sovák 21, Bílý 10, Deutsch a Hovorka po 6, Koudel-
ka 4, Zamrzla, Holubář a Lukeš po 2.      

Ing. Strolený, Ing. Novotný

FOTBALOVÝ PODZIM 
POMALU KONČÍ

Výroční členská schůze 
 SK Slovan Varnsdorf a FAŠV

V PÁTEK 21. LISTOPADU SE KONÁ 
OD 17.00 HODIN 

V RESTAURACI LIDOVÁ ZAHRADA 
výroční členská schůze SK Slovan Varnsdorf 

a Fotbalové akademie Šluknovského výběžku. 

Fotbaloví příznivci a přátelé, 
i rodiče mladých fotbalistů jsou tímto zváni!

LMK Varnsdorf spolupořádal MČR

Kontrola modelu Vladimíra Holečka před startem.

diště. Varnsdorfští letečtí 
modeláři se ve výsledkové 
listině neztratili. V katego-
rii P30 (modely s pohonem 
na gumový svazek, což je 
národní kategorie) obsadil 
mezi osmnácti startující-
mi 4. místo Eugen Belo, 
5. byl Pavel Formánek a 13. 
Vladimír Holeček. V další 
národní kategorii H (há-
zecí kluzák) vyhrál Luděk 
Třešňák (LMK Vilémov) 

a stal se Mistrem republiky 
pro rok 2008. Z varnsdorf-
ských účastníků skončil 10. 
Jindřich Štrubinský a 13. 
Stanislav Rudinský. Kate-
gorie A3 (kluzák) neměla 
varnsdorfského zástupce. 
O den později  se létalo na 
hoškovickém letišti u Mni-
chova Hradiště. Kategorie 
F1G (modely s pohonem 
na gumový svazek dle FAI) 
se zúčastnilo dvacet dva 
soutěžících. Na 8. místě 
se umístil Eugen Belo, na 
12. Pavel Formánek a na 
13. Vladimír Holeček. Kate-
gorie F1H (kluzák dle FAI) 
měla padesát dva startujících 
a 30. místo získal Stanislav 
Rudinský. V kategorii F1J 
(modely volné poháněné 
spalovacím motorem dle 
FAI ) neměl LMK Varnsdorf 
zástupce.

Letecko modelářský sport 
má ve Šluknovském výběžku 
ještě dva kluby, a to ve Vi-
lémově a v Mikulášovicích. 
Spolu s varnsdorfským 
LMK úzce spolupracují 
a pořádají další závody. V jed-
nom z nich po MČR zvítězil 
v kategorii H (házecí kluzák) 
Standa Rudinský a v katego-
rii F1G (modely s pohonem 
na gumový svazek dle FAI) 
Pavel Formánek. V národní 
kategorii P30 si vítězství 
odnesl Miroslav Paťha 
(LMK Mikulášovice), druhý 
skončil Vladimír Holeček 
a třetí Pavel Formánek. S vý-
sledky dalších dvou závodů 
budou čtenáři seznámeni 
v dalším čísle Hlasu severu.                                                                                             

     Ing. Josef Bártík 

Basketbalisté 
nadělovali stovky

Úspěch Fotbalové 
akademie 

Šluknovského 
výběžku

Mladší přípravka FAŠV 
(ročník narození 2002), v níž 
nastoupili malí fotbalisté 
z varnsdorfské i rumbur-
ské skupiny, se zúčast-
nila kvalitně obsazeného 
turnaje FK Meteor Praha 
v Libni a nevedla si vůbec 
špatně. Dokázala obsadit 
třetí místo, což lze pokládat 
v prvním roce existence této 
akademie za veliký úspěch. 
Konečné pořadí: 1. AC Spar-
ta Praha A, 2. AC Sparta 
Praha B, 3. FAŠV, 4. AFK 
Pečky, 5. FK Dukla Praha, 
6. Junior Teplice, 7. FK 
Admira, 8. FK Viktoria Žiž-
kov, 9. ČAFC Praha, 10. FK 
Meteor Praha, 11. SK Mo-
torlet Praha, 12. ŠK Senec, 
13. ČLU Beroun, 14. SK 
Střešovice.                          ZdS


