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ZASTUPITELÉ UCTILI PAMÁTKU F. DLASKA
VARNSDORF ROMSKÁ GHETTA PŘIZNÁVÁ
ÚŘEDNÍ HODINY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

VARNSDORFŠTÍ MECENÁŠI

František Dlask se na- 
rodil 23. 2. 1946 ve Varns- 
dorfu. Vyučil se v oboru elek-
tromechanik pro podnik TOS 
VARNSDORF a za 42 let tu 
prošel téměř všemi profe-
semi, v závěru skončil jako 
vedoucí prodeje a obchodní 
ředitel. Svůj aktivní pracov-
ní život prožil mezi strojaři. 
Jeho druhým domovem se 
stala Jižní Amerika, kde 
pracoval a bydlel s celou 
rodinou 12 let.

V roce 2002 se rozhodl 
s podnikem rozloučit, kou-
pil dům v ulici Legií a zřídil 
v něm společně s rodinou 
cukrárnu. Když v posled-
ních komunálních volbách 
kandidoval jako nestraník 
za ČSSD, dostal se díky 
preferenčním hlasům opět 

Žádná smrt není zlá, předchází-li 
jí život dobrý.  (Kramerius)

do zastupitelstva a byl zvo-
len prvním místostarostou. 
Po nástupu na radnici zúro-
čil svou předchozí čtyřletou 
praxi člena rady města při  
postupném seznamování 
se s činností jednotlivých 
odborů. Svým postojem 
k problematice a přístupem 
ke kolegům si získal přízeň 
i podporu všech zaměstnan-
ců. Stal se „sluníčkem“ všem 
občanům, oporou kolegů 
v nezvladatelných situa-
cích, vrbou nespokojených 
stěžovatelů. Stal se Panem 
radním!

Osud na radnici mu však 
nepřál. 24. dubna ho sra-
zil německý motorista na 
přechodu pro chodce přímo 
před městským úřadem. 
O nehodě nám ještě vyprá-
věl: „Zaparkoval jsem na 

náměstí a šel po přechodu 
na úřad. Byl jsem už za 
polovinou přechodu, když 
ze zatáčky z Národní ulice  

– od tělocvičny – přijelo dost 
rychle vozidlo a nabralo mě 
nárazníkem a kapotou. Le-
těl jsem vzduchem, dvakrát 
otočil kolem osy a dopadl 
dvanáct metrů od místa 

střetu. Auto zastavilo až 
před školou, vystoupil z něj 
starší muž s holí. Nevěřícně 
koukal, co způsobil. Byl 
jsem při vědomí a mluvil 
s ním. Byl to Němec. Můj 
anděl strážný asi trochu za-
meškal, pak ale se přičinil, 
abych z nehody vyšel živý 
a se zdravou hlavou. Je dost 
tvrdá, prorazila čelní sklo 
vozu.“

Anděl strážný však ne-
zůstal. Ač náš oblíbený Pan 
radní bojoval s následky úra-
zu a stále se snažil na dálku 
pracovat a organizovat blíží-
cí se městské slavnosti. Stal 
se jejich hlavním maskotem. 
Svůj boj nakonec prohrál. 
Naposledy ho občané viděli 
s úsměvem na tváři, když 
v červnu na vozíčku oddá-
val svoji sekretářku a kdy 
se projížděl s paní Müllero-
vou křížem krážem celými 

varnsdorfskými slavnostmi. 
A tak si ho všichni uchováme 
ve své paměti: Jako rovné-
ho a přímého člověka, jako 
usměvavého a věčně opti-

Se zármutkem oznamujeme všem občanům, že 19. listopadu 2008 
zemřel František Dlask, první místostarosta města. 

Naposledy jsme se s ním rozloučili 
ve varnsdorfské smuteční síni 25. listopadu.

mistického varnsdorfského 
Pana radního.

Byl také pozorný manžel,  
skvělý otec tří dětí a sladký 
dědeček svých čtyř vnoučat. 

Nikdy nezapomene!
rm
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Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

Z deníku městské policie

Ze zápisníku PČR

Létající plechy ze střechy
Městská policie asistovala při likvidaci škod silného 

větru na objektu Staré celnice v ul. Poštovní. Ze stře-
chy odletovaly tabule plechu, poškodily zaparkované 
vozidlo a hrozilo zde ohrožení života, zdraví a poškození 
dalšího majetku. Ve spolupráci s technickými službami 
a správou majetku města byla uzavřena přilehlá komunikace 
až do doby, než vlastník objektu provedl jeho zabezpečení, 
což učinil druhý den.

Ledová koupel
Na služebnu městské policie bylo oznámeno, že v Mandavě 

za Diskontem Plus je malé dítě a z vody mu pomáhá nějaký 
muž. Hlídka MP okamžitě dorazila na uvedené místo a našla 
tři promáčené malé děti, které uvedly, že si hrály na břehu 
a do vody vlezly pro čepici jednoho z nich. Hlídka převezla 
okamžitě mokré děti domů a předala je rodičům s informací, 
k čemu došlo. Mužem, který pomohl dětem z vody, byl pan 
Slezák, kterému patří velké poděkování za včasný zásah. 
Později bylo zjištěno, že výše jmenovaný musel vyhledat lé-
kařskou pomoc, protože při zachraňování dětí se sám zranil.                

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

RM projednala: • Finanční záležitosti • Převody 
majetku města

RM rozhodla: • Doporučit ZM nabýt do vlastnictví 
p.p.č. 760/8 o výměře 39 m2 v k.ú. Studánka za cenu 100 
Kč/m2 od Václava Markvarta. • Souhlasit s likvidací 
a odepsáním z majetku města - PO Nemocnice Varns- 
dorf přenosný přístroj Kapnograf k vyšetření plic. • 
Povolit použití znaku města Varnsdorf Oddílu silového 
trojboje Varnsdorf, o.s. při soutěžích na oblečení členů 
do konce roku 2009. • Vypsat výběrové řízení na zpra-
covatele projektové dokumentace k ÚR, SP a ZS na akci 
„Úpravy prostranství okolo věžičky mezi ul. Otáhalova 
a Národní ve Varnsdorfu“.

RM rozhodla schválit: • Plán zimní údržby měs-
ta na období 2008 - 2009 v katastru města Varnsdorf 
a obce Studánka.

RM rozhodla pověřit: • Starostu města uzavřením 
dodatku SoD s firmou STAMO, spol. s r.o., kterým se 
navyšuje cena díla „Přestavba č.p. 1260 na městskou 
knihovnu ve Varnsdorfu“ o 415.805,- Kč.  

RM rozhodla vzít na vědomí: • Informaci o provede-
ní celoplošných oprav komunikací v roce 2008. • Žádost 
týkající se vybudování lapidária a uzavření uličky za 
muzeem.

Pachatelé hrozili pistolí
K trestnému činu loupeže došlo 19. 11. v poledním čase na 

ulici Karlova, kdy do prodejny potravin vešli dva pachatelé a 
pod pohrůžkou střelnou zbraní zatlačili prodavačku do kan-
celáře. Poté odcizili finanční hotovost, cigarety, alkohol a dva 
mobilní telefony. Loupež se naštěstí obešla bez jakéhokoliv 
zranění. Pachatelům hrozí až desetiletý trest.

Akce Babylon
Mimořádná policejní akce s názvem „Babylon“, do níž bylo 

zapojeno 60 mužů zákona, proběhla v nočních hodinách ze 14.  
na 15. listopad ve Varnsdorfu, Rumburku a v horní části Šluk-
novského výběžku. Zaměřena byla především na požívání al-
koholických nápojů nezletilými a mladistvými. Výsledky jsou 
alarmující. Třiadvaceti osobám prokázala dechová zkouška 
požití alkoholu, a to u osob mladších osmnácti let.

Provoz Městského úřadu Varnsdorf 
o svátcích 

22. prosince 8 - 17 hodin
23. prosince 8 - 15 hodin 
29. prosince 8 - 17 hodin
30. prosince 8 - 15 hodin 

31. prosince 7 - 11 hodin  (pouze pro zajištění pořádání  
Silvestrovského běhu) 
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Ministryně pro lidská prá-
va a národnostní menšiny 
Džamila Stehlíková přišla 
již před časem s návrhem 
jak pomoci romským spolu-
občanům se začleňováním do 
většinové společnosti, pomo-
ci jim vymanit se z prostředí 
romských ghett. Pro tento 
účel byla zřízena Agentura 
pro sociální začleňování 
v romských komunitách, je-
jíž pracovníci si vybrali z celé 
České republiky  jedenáct 
velkých  měst a celou oblast 
Šluknovského výběžku, kde 
je podle jejich názoru romská 

Národnostní rozložení obyvatel jednotlivých měst
               celkem     nár. česká      romská     německá     vietnamská
1.   Doubice                   80          74             0        1     0
2.   Vilémov                   1028      878              0        92     3
3.   Dolní Poustevna     1948      1546            0        100    175
4.   Rumburk                11024    10099          22         224    114 
5.   Dolní Podluží          1201      1064            0        33     9
6.   Horní Podluží          758        702             1        19     0
7.   Lipová                   650        571             0        46     3
8.   Jiřetín p. Jedlovou  570        484             0        30     0
9.   Šluknov                   5658      5024           34        131     21
10. Velký Šenov            2014      1779           2         105     1 
11. Rybniště                  709        665             0        12     0
12. Varnsdorf                16040    14321         18        397    118 
13. Mikulášovice           2397      2129           0         120     7 
14. Krásná Lípa            3629      3268           5        116     4
15. Lobendava               333       304             3        12     0
16. Jiříkov                  3920      3533           22        95     2
17. Staré Křečany         1175      1006           12          45     0 
18. Chřibská                  1429      1347           0        20     1

problematika nejpalčivější, 
a rozhodli se těmto lokalitám 
pomoci problémy řešit.

Zatímco ostatní starostové 
měst Šluknovského výběžku 
trvali na svých vyjádřeních, 
že se v této oblasti žádné 
romské ghetto nenachází, 
varnsdorfští radní spolupráci 
přijali. Právě ve Varns- 
dorfu se romská ghetta 
nacházejí,  a tak Varnsdorf 
uvítá jakoukoliv možnost ře-
šení problémů spočívajících  
v sociálně nepřizpůsobivých 
lidech. 

Agentura pro sociální 

začleňování přišla s návr-
hem na spolupráci, která 
by spočívala v poradenské 
činnosti a v možném finan-
cování aktivit obcí, které 
by měly být zaměřeny na 
práci s romskou komunitou. 
O tomto návrhu jednali sta-
rostové obcí na sdružení pro 
rozvoj Šluknovska.

Ostatní starostové se 
rozhodli s touto agenturou 
nespolupracovat. Podle 
posledního sčítání lidu 
z roku 2001 žije v 55tisíco-
vém Šluknovském výběžku 
pouze 119 osob, které se 
hlásí k romské národnosti. 
Ostatní obyvatelé jsou větši-
nou národnosti české, němec-
ké, vietnamské a polské, ale 
i ukrajinské a slovenské.

Na říjnové jednání po-
zvala Agentura pro sociální 
začleňování v romských 
lokalitách do komunitního 
centra v Krásné Lípě obce 
a organizace, které ovlivňu-
jí, nebo mohou ovlivnit život 
dotyčných obyvatel. Jednání 
se zúčastnilo 13 zástupců 
partnerských organizací 
a nový koordinátor Agentury 
pro sociální začleňování Ště-
pán Bolf. 

V lokalitě bylo v letošním 
roce zpracováno 13 projek-
tových záměrů, ze kterých 
bylo agentuře ke schválení 
doporučeno sedm projektů. 
Prostřednictvím agentury 
tak na Šluknovsko putují 
první finanční prostředky 
na projekty související 
s možnostmi zaměstnání 
sociálně vyloučených a na 
podporu provozu šicí dílny. 
K přípravě dalších byly zří-
zeny čtyři pracovní skupiny, 
které se zaměřily na zlepšení 
vzdělanosti, bydlení, zaměst-
nanosti, terénní sociální prá-
ci a poradenství. 

-r-

STAROSTOVÉ ODMÍTLI AGENTURU, 
VARNSDORF SPOLUPRÁCI UVÍTAL

Upozornění 
pro žadatele 
finančního 
příspěvku 

Uzávěrka Grantového 
programu města Varnsdorf 
pro rok 2009 je 16. 1. 2009. 
Podmínky programu a for-
muláře žádostí jsou k dispo-
zici na webových stránkách 
města (www.varnsdorf.cz- 
Grantový program 2009) 
a na odboru školství, kultury 
a tělovýchovy.                JT

Policie se při akci tradičně soustředila hlavně na restaurace 
a na to, zda barmani a restauratéři neporušují zákon tím, 
že nalévají alkohol mladistvým. Hned v první kontrolované 
restauraci ve Varnsdorfu (kuželkárna) zjistili policisté šest 
osob mladších osmnácti let, u kterých dechová zkouška 
prokázala alkohol. Následovala kontrola jejich totožnosti 
a zjištění, kdo jim alkohol prodal. Kontroly se zúčastnili 
i pracovníci z odboru sociálních věcí, kteří informují rodiče 
dětí a problémové rodiny pak nadále sledují.  

Razie přinesla i jedno podezření ze spáchání trestného činu 
v jedné z  varnsdorfských heren (Peklo). Pracovníci OSY ve 
spolupráci s kriminalisty tu zabavili celkem 530 ks neoriginál-
ních CD nosičů, ze kterých byla reprodukována hudba. 

Mezitím, co pořádková policie s kriminalisty prováděla 
kontrolu restauračních zařízení, se dopravní policisté sou-
středili na bezpečnost v silničním provozu. Dopravní akce 
byla zaměřena taktéž na alkohol, ale i na řidiče pod mož-
ným vlivem drog. Veškeré testy na přítomnost omamných 
a psychotropních látek byly negativní, ale tři řidiči požili 
před jízdou alkohol. 

Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín



Přestože děčínský okres 
hlásí v říjnu nárůst neza-
městnaných o celkem čtyři 
osoby, Šluknovský výběžek 
se může radovat z poklesu 
počtu nezaměstnaných. 
Pracovní uplatnění zde našlo 
během tohoto měsíce téměř 
250 osob, a nezaměstnanost 
tak klesla ze zářijových 
12,63 na 11,75 procenta. Na 
Děčínsku se nezaměstnanost 
stále drží na 9,76 %.

Z výsledků úřadů prá-
ce je zřejmé, že největší 
zájem na trhu práce byl o 
mladistvé a absolventy škol 
a uchazeče mladší 25 let. 
Naopak práci těžko hledají 
lidé, kteří se mohou svým 
možným zaměstnavatelům 

EKO servis 
Varnsdorf 
zakoupí

nová vozidla
Na listopadovém zasedání 

představenstva společnosti 
EKO servis Varnsdorf, a.s. 
ředitel přednesl návrh roz-
počtu pro rok 2009, který 
byl schválen. Společnost tak 
příští rok zakoupí dvě vozi-
dla kontejnerové přepravy 
a nové popelové nádoby 
a kontejnery. 

Nadále bude zajišťo-
vat služby v odpadovém 
hospodářství pro občany 
a firmy ve Varnsdorfu, 
ale i v dalších obcích 
a městech Šluknovského 
výběžku.                                  -r-

Minulý rok Střední průmyslová škola technická Varns- 
dorf nabídla studentům možnost vzdělávání v oboru počí-
tačových sítí prostřednictvím programu Cisco Networking 
Academy.  

 Po dvou ověřovacích kursech, které měly zmapovat zájem 
studentů o interaktivní  výuku počítačových sítí s praktic-
kým cvičením, došlo dne 14. 11. 2008 ke slavnostnímu ote-
vření Cisco akademie při SPŠ technické a k zahájení jejího 
plného provozu. Zároveň se slavnostním otevřením akademie 
byla „pokřtěna“ nová učebna počítačových sítí, která byla 
v průběhu roku 2008 rozpočtem 250 000 Kč vybavena nej-
modernějšími technologiemi společnosti Cisco. 

Nová učebna síťových technologií je vybavena šesti 
samostatnými pracovišti a umožňuje práci až dvanácti 
studentům. Je zárukou individuálního přístupu ke stu-
dentům a každému umožňuje práci na skutečném zaříze-
ní. Tu si budou moci vyzkoušet již za několik týdnů, kdy 
na naší akademii bude spuštěn kurz CCNA 2.         -r-
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Na trhu práce je zájem o mladé 
a vzdělané lidi

pochlubit pouze základním 
vzděláním.

Není žádným překvape-
ním, že mezi města s nej-
větší nezaměstnaností na 
okrese Děčín stále patří 
Chřibská, Jiříkov, Krásná 
Lípa, Mikulášovice, Velký 
Šenov, Šluknov a Varns- 
dorf. Ze 14 velkých měst 
na okrese trpí nedostatkem 
práce hned sedm měst ze 
Šluknovského výběžku. Na 
druhou stranu nejnižší míru 
nezaměstnanosti hlásí Dolní 
Poustevna (7,78%), která si 
v tomto měsíci vyměnila 
pozici s Verneřicemi (7,94%). 
Na ně se mílovými kroky do-
tahuje Děčín (8,86%).

Mezi obcemi se na prv-

ním místě žebříčku neza-
městnanosti drží Merboltice 
(23,21%), za nimi Kunratice 
a Staré Křečany. Hřensko 
se umístilo se svými čtyř-
mi nezaměstnanými a se 
2,63 % nezaměstnanosti 
na druhé straně barikády 
a vévodí obcím s nejmenší 
nezaměstnaností. Jen dvě 
osoby bez práce hlásí Dou-
bice, kde vzhledem k počtu 
osob schopných práce vy-
stoupala nezaměstnanost 
až na 4,08 procenta.

V současné době hlásí 
zaměstnavatelé až 335 vol-
ných pracovních míst. Na 
každé toto místo se hlásí 
22,7 uchazeče.                              

gdo

Nezaměstnanost na Šluknovsku k 31. 10. 2008
   říjen 2008   září 2008    
                                             počet evidovaných osob / nezaměstnanost/ rozdíl 
1.   Doubice  2 /  4,08%  11 /  22,45%           -9
2.   Vilémov  41 /  7,27%  39 /  6,91%          +2 
3.   Dolní Poustevna 77 /  7,78%  81 /  8,18%           -4 
4.   Rumburk  563 /  9,57%  642 /  10,92%         -79 
5.   Dolní Podluží  66 /  10,56% 70 /  11,20%           -4 
6.   Horní Podluží  46 /  11,44% 39 /  9,70%          +5 
7.   Varnsdorf  993 /  11,69% 1019 /  11,99%         -26 
8.   Šluknov  341 /  11,84% 375 /  13,02%         -34 
9.   Velký Šenov                120 /  11,87% 133 /  13,16%         -13 
10. Jiřetín pod Jedlovou 33 /  11,96% 38 /  13,77%           -5 
11. Lipová  39 /  12,42% 24 /  7,64%        +15 
12. Rybniště  44 /  12,64% 46 /  13,22%           -2 
13. Mikulášovice  164 /  12,69% 176 /  13,62%         -12 
14. Krásná Lípa  224 /  13,01% 251 /  14,58%           -7 
15. Lobendava                       23   /  15,33% 26 /  17,33%           -3 
16. Jiříkov                             301   /  16,25% 328 /  17,71%         -17 
17. Staré Křečany  92 /  16,91% 99 /  18,20%           -7 
18. Chřibská  136 /  18,66% 156 /  21,40%         -20 
    
Varnsdorfsko  1318 /  12,12% 1368 /  12,58%         -50 
Šluknovsko  805 /  11,18% 854 /  11,86%         -49 
Rumbursko  1182 /  11,76% 1331 /  13,25%       -149 
Šluknovský výběžek 3305 /  11,75% 3553 /  12,63%       -248  

E-learningově na technické škole

NASBÍRALI SKORO 
4 TUNY ODPADU

V rámci „Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělá-
vání a osvěty v Ústeckém kraji pro rok 2008“ se v měsících 
červen-říjen uskutečnil projekt „Akce čisté město“. Žáci ZŠ 
náměstí v průběhu těchto měsíců nasbírali a nashromáždili 
3 898 kg odpadu a výrazně se tak podíleli na čistotě města. 
Vybranými lokalitami bylo okolí náměstí, marketu Billa, 
parky v ulicích Legií a Národní, prostředí kolem komplexu 
Panorama, okolí „starého nádraží“. Finanční prostředky  
z grantového programu byly použity k nákupu kontejnerů 
na tříděný odpad, k výrobě triček s logem a na ceny pro 
zúčastněné žáky.                                                              V.Z.

Listopadové zasedání 
zastupitelstva města, které 
bylo posledním v tomto roce, 
v úvodu uctilo minutou ticha 
památku zesnulého 1. mís-
tostarosty města Františka 
Dlaska. Současně starosta 
oznámil, že na základě vý-
sledků komunálních voleb 
v roce 2006 se stane členem 
zastupitelstva Mgr. Petr 
Šmíd. Slavnostní slib mís-
tostarosty se uskuteční na 

zasedání zastupitelstva 29. 
ledna příštího roku.

Pro zastupitele však letos 
práce ještě nekončí. Sejdou 
se ještě 18. prosince na pra-
covním semináři k rozpočtu 
města na rok 2009.

Náročným bodem progra-
mu byly převody majetku 
města. Částka, za kterou byl 
tentokrát nemovitý majetek 
města prodán, přesáhla 
3,7 milionu korun. Nejtvrd-
ším oříškem pro zastupitele 
byl prodej sedmi pozemků 
pro výstavbu obytných ob-
jektů, o které se ucházelo 
celkem čtrnáct zájemců. 
V některých případech 
o jeden a tentýž pozemek 
projevilo zájem až pět 
zájemců. Těm, kteří při 
koupi tentokrát neuspěli, 

budou nabídnuty pozem-
ky v jiné části města.

Zastupitelstvo z části 
schválilo návrh na poří-
zení změny ÚPNSÚ v lo-
kalitě ulic: Na Příkopech, 
B. Krawce, Jiřího z Podě-
brad a Mikulíkova v k.ú. 
Varnsdorf.

V rámci řešení finančních 
záležitostí bylo schváleno 
rozpočtové provizorium na 
rok 2009, podle kterého 
se bude řídit rozpočtové 
hospodaření do schválení 
rozpočtu na příští rok. 
V rámci tohoto provizoria 
se například počítá v mě-
síci lednu 2009 s čerpáním 
na akce: Dešťová kanalizace 
„Pěnkavčí vrch“, „Hrádek“ - 
5 milionů Kč; Multikulturní 
centrum - 4 miliony Kč; Mul-

tikulturní centrum - regály - 
1,2 miliony Kč; budova MěÚ 
č.p. 1838 TGM - 1 milion Kč; 
Revitalizace Mašiňák - 
800 tisíc Kč. Zastupitelstvo 
vzalo na vědomí také zprávu 
o plnění příjmů a vydajů 
k 31. 10. 2008. Bez připomí-
nek bylo schváleno rozpočtové 
opatření č. 13 na rok 2008.

Diskuzi vyvolaly návr-
hy na odpis pohledávek. 
V prvním případě šlo o od-
pis pohledávky na dlužném 
nájemném a službách spoje-
ných s užíváním bytu. Ná-
vrh byl schválen. Naopak, 
v druhém případě zastu-
pitelé neschválili odpis po-
hledávky za neuhrazenou 
platbu za užívání objektu.

mh 

ZASTUPITELSTVO ZASEDALO LETOS NAPOSLED
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Marně jsem ve starší 
encyklopedii hledal vý-
znam slova sponzor, vůbec 
tam není. Našel jsem však 
slovo mecenáš - znamená 
poskytovatel či příznivec. 
Dodal bych přispěvatel 
a dárce. I v minulosti totiž 
lidé přispívali, když to bylo 
potřebné, a nejednalo se jen 
o oblast umění a vědy, jak se 
o mecenášství soudilo. Dnes 
ovšem máme sponzory.

Široké je pole dobročin-
nosti. Nejznámější akcí, 
vedoucí v našem městě 
k vytvoření trvalé hodno-
ty ze sbírky, byla stavba 
Hrádku. I když nešlo 
o nezbytně nutnou zále-
žitost pro život občanů, 

VARNSDORFŠTÍ SPONZOŘI A MECENÁŠI

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Pravidelně navštěvuji 
„náš“ plavecký bazén. 
To, co se mi při poslední 
návštěvě opět přihodilo, 
mě už dohnalo k napsání 
tohoto článku. Co se týče 
času, kdy je otevřen pro 
veřejnost, tomu se dá při-
způsobit. Dost mi ale vadí, 
že jsem už několikrát přišel 
v době, kdy je podle plánu 
na nástěnce před bazénem 
otevřeno, a bylo mi řečeno, 
že mám smůlu, že bazén je 
obsazený. To je přesně pří-
pad z dnešního rána dne 
20. 11. 2008. Paní na 
recepci mi sdělila, že je 
bazén obsazený a že pro 
veřejnost bude přístupný až 
v 9.15 hod. Na mou reakci, 

majetní i méně majetní při-
spěli k postavení dominanty 
města. Hrádek ovšem nebyl 
zdaleka jedinou akcí, která 
ve Varnsdorfu vznikla s po-
mocí sbírek a sponzorských 
darů. Podíváme-li se do 
análů, zjistíme řadu pří-
kladů, kdy občané přispěli 
ke vzniku zařízení, která 
byla velmi potřebná a na 
jejichž pořízení a provoz 
nebyly prostředky.

V roce 1838 byl otevřen 
chudinský zaopatřovací 
ústav, do jehož fondu ply-
nuly peníze mecenášů. Od 
roku 1838 až do roku 1846 
byla poskytnuta potřebným 
podpora ve výši 36.706 
zlatých a kapitál ústavu 
vzrostl o 6.868 zlatých. 
Dlouhý je seznam dárců. 
Někdy šlo „jen“ o stovky 
zlatých, majetní věnovali 
mnohem více, např. Mag-
dalena Liebischová 100 zl., 
továrník Alois Stelle přispěl 
stejně vysokou částkou. 
Hlouběji sáhli dobrodinci 
do své kapsy při stavbě 
chorobince. Základní kámen 
byl položen v červnu 1897 
a slavnostní otevření se 
konalo už 2. prosince 1898. 
Původní zakladatel ústavu 
Emanuel Palme věnoval 
základní kapitál ve výši 
50 tis. zlatých, který se díky 
dalším dárcům rozrostl až 
na 123 tisíc. Na zajištění 
stavby a provozní náklady 
věnovali dárci během let 
další prostředky, což v roce 
1912 činilo dohromady 451 
tis. korun. Seznam nadací 
tvoří 54 jmen.

Darované peníze šly 
i do dalších dobročinných 
institucí. Především to 
byly výdaje na chudinskou 
péči. Jednalo se o podpory 

na bydlení chudým, na 
zaopatření sirotků či nevy-
léčitelně nemocných, ošace-
ní chudých školních dětí, 
výdaje za léky, pohřební 
náklady a na další podobné 
případy. Přispívali nejen 
továrníci a majetní občané, 
ale i spolky, společnosti 
a jednotlivé církve.

Nelze porovnávat potře-
by města a jeho občanů 
v minulosti a dnes. Z uve-
dených příkladů je patrné, 
že většina peněžních darů 
šla na zabezpečení sociál-
ních potřeb obyvatelstva 
žijícího na hranici chudoby. 
Dnes je tato problematika 
řešena především státem, 
neznamená to ovšem, že 
není prostor pro organizace 
a nadace podporující dobro-
činné akce a zařízení. Spon-
zory najdeme především 
v oblasti sportu, kultury, 

Plavecký bazén ve Varnsdorfu

že na nástěnce venku žád-
ná změna nevisí a ani vče-
ra nevisela, odpověděla, že 
o tom ví, ale že „kluci to 
mají zamluvené“. Končila 
slovy „je mi líto“. To mně 
bylo taky. A musím podo-
tknout, že to dnes nebylo 
poprvé…

To, že přijdu s úmyslem 
zaplavat si a musím se 
odporoučet, mi dost vadí. 
Také mi vadí, že o změně 
v otvírací době se dozvím 
den předem, nebo vůbec. 
Myslím si, že aktualizace 
otvírací doby na internetu je 
v dnešní době samozřej-
mostí, a ne nedostupnou 
technickou vymožeností. 

Josef Havelka

O dopravě s předsedou 
dopravní komise

V posledním období došlo v našem městě k četným do-
pravním nehodám, z nichž některé měly velice tragické 
následky. Odrazem rostoucího zájmu občanů o bezpečnost 
na našich komunikacích je i několik článků zveřejněných 
v předešlých vydáních Hlasu severu. 

Významnou úlohu při řešení dopravy ve městě a její 
bezpečnosti plní i komise dopravy. Obrátili jsme se proto 
na předsedu této komise Miroslava Valko, aby občanům  
přiblížil práci komise a zejména se vyjádřil k problémům 
bezpečnosti dopravy ve městě.

Pane předsedo, co je náplní činnosti komise do-
pravy?

Komisi ustavila rada města jako svůj iniciativní a po-
radní orgán. Náplní její práce je posuzovat různé problémy 
týkající se dopravy, připravovat podklady pro rozhodnutí 
rady v dané věci. Navrhujeme některé úpravy v dopravě 
a v dopravním značení. Komise také posuzuje žádosti 
občanů i organizací o vyhrazení prostoru pro parkování. 
Každoročně se vyjadřujeme k plánu údržby a oprav komu-
nikací a k plánu zimní údržby. 

Jak hodnotíte celkovou dopravní situaci ve městě, 
kde vidíte hlavní problémy její bezpečnosti?

Odpověď bych rozdělil do dvou částí. Za prvé si nemyslím, 
že komunikace v našem městě jsou vyloženě ve špatném či 
zanedbaném stavu. Mějme na paměti, že zejména silnice 
jsou vlivem provozu a povětrnostních podmínek neustále 
opotřebovávány a poškozovány. Zřejmě nikdy nebudou 
v celém městě v naprostém pořádku. Pravdou je, že do 
oprav komunikací jsou každoročně investovány nemalé fi-
nanční prostředky. Každý, kdo to chce vidět, to vidí. Výtky 
mohou být k rychlosti, kvalitě i rozsahu oprav. Za druhé 
k dopravnímu značení a k bezpečnosti. Mám zato, že znače-
ní na silnicích je v pořádku. Bezpečnost v dopravě všeobec-
ně ovlivňují svým chováním a jednáním všichni účastníci 
silničního provozu, zejména pak řidiči motorových vozidel. 
Nikdo jiný v daný okamžik neovlivní například to, že řidič 
na křižovatce nedá přednost v jízdě. Nikdo bezprostředně 
neovlivní, pojede-li řidič po ulici nepřiměřenou rychlostí. 

Pokuste se zhodnotit, co se vám ve vaší práci daří.
Jsem rád, že nedošlo k realizaci záměru postavit čerpací 

stanici pohonných hmot u Hypernovy. Dobrou zprávu máme 
i pro cykloturisty. Je již připravena studie cyklotras městem 
a jeho nejbližším okolím. Celkem se jedná o pět vzájemně 
propojených tras dlouhých přibližně pět kilometrů. Velkou 
radost mám ze zadání studie k regeneraci dvou sídlišť. Jed-
ná se o lokalitu sídliště na ulici Západní až ke kruhovému 
objezdu na ulici Pražská. Druhou lokalitou je sídliště od 
ulice Na Příkopech až po ulici Hraniční. Byli bychom rádi, 
kdyby se zde „vedle sebe vešli“ lidé, kteří se pohybují silou 
vlastních svalů - chodci, cyklisté a bruslaři. Naše komise 
se bude jistě ke konkrétnímu záměru vyjadřovat.

A co se zatím nedaří?
Nepodařilo se doposud bezezbytku vyřešit dopravu na 

ulicích Pražská a Čsl. letců, kde jsou občané obtěžováni 
a ohrožováni rychlou jízdou motocyklů a osobních automobi-
lů. Často také průjezdem kamionů, které tam však nemají 
co dělat. Tento problém se bohužel netýká jen zmíněných 
ulic. Jako komplikovaný se mi jeví vjezd a výjezd od Hy-
pernovy na ulici Národní, zejména s ohledem na chodce. 
Je tam málo prostoru a místo se tak stává nebezpečným. 
V komisi jsme opakovaně tento problém diskutovali. Zatím 
jsme nenašli řešení. Nedotáhli jsme do konce řešení chodní-
kového labyrintu u Billy. Nebyla zahájena (dříve přislíbená) 
výstavba chodníku v ulici Erbenova.

Jaké priority budete mít pro příští období?
Především pracovat na tom, co se doposud nepodařilo. 

Dále pak vypracovat analýzu příčin dopravních nehod, kte-
ré se staly na území města. Nejrizikovější místa upravit 
tak, aby tam k nehodám nedocházelo. Budeme prosazovat 
vypracování komplexní dopravní studie v návaznosti na 
nový územní plán města.

Co chcete vzkázat řidičům?
Nic. Nechci moralizovat. Řidiči přece vědí, jak mají jez-

dit. Ti, kteří to nechtějí respektovat, stejně žádné vzkazy 
a rady poslouchat nebudou. Za porušení pravidel silničního 
provozu mají přijít sankce. Vzkaz mám spíše pro chodce: 
Buďte opatrní na přechodech! Obecně vžité pravidlo 
o „přednosti chodců na přechodu“ je podle mne nešťastné 
a jeho bezmyšlenkovité uplatňování samotnými chodci 
velmi nebezpečné.

Děkujeme za rozhovor.                 Dr. Miloslav Hoch

vzdělávání, dětských zaříze-
ní a jsou to spíše právnické 
než soukromé osoby. Stát 
vytváří podmínky pro dob-
ročinnost tím, že o sponzor-
ské částky lze do určité výše 
snížit daňový základ.

Ze sponzorských darů 
a sbírek by se však ve 
Varnsdorfu sotva něco 
většího postavilo. Největší 
akce posledních let byla 
sbírka na obnovu Hrádku, 
ale jen z příspěvků by se ne-
opravila ani jeho vyhlídková 
věž. Dnes bychom ze sbírek 
nepostavili žádný chudo-
binec ani chorobinec. Byli 
naši předchůdci movitější 
a štědřejší? Cítili větší sou-
náležitost ke svému městu, 
byli většími dobrodinci 
a patrioty? Byli lepšími lid-
mi? Myslím, že byli stejní 
jako my, žili však úplně 
v jiné době.        R. Dausch 

Vážený pane Havelko, musím přiznat, že selhal lidský 
faktor, a to v případě obsluhy. Pokud by se Vám ještě někdy 
něco podobného stalo, reagujte ihned, a to zápisem do knihy, 
která je u našich pracovnic.

Velmi si vážím Vašich návštěv v našem zařízení a doufám, 
že nám zachováte svou přízeň i nadále. V současné době se 
pracuje na novém informačním systému a pevně věřím, že 
přes internet budete informován přesně a včas jako v jiných 
obdobných zařízeních.

Zbyněk Šimák, vedoucí sportovních zařízení 

SELHAL LIDSKÝ FAKTOR
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Vzhledem k tomu, že je 
finanční situace TJ Slovan 
Varnsdorf čím dál horší, že 
nemá prostředky na provoz 
tenisového areálu a není 
schopen se o tento areál sta-
rat, nabídl tenisový oddíl, že 
nebude od TJ nic požadovat 
a bude vše f inancovat 
z vlastních prostředků. To 
znamená údržbu dvorců, 
energie, platy správců, 
nákup antuky, pletiva 
a ostatní související údržbu. 
S tímto návrhem TJ Slovan 
Varnsdorf souhlasil, ale 
kromě zajištění provozu, 
které obnáší 150.000 Kč 
na sezonu, požaduje ještě 
odevzdat částku 100.000 
Kč. Uvedený požadavek je 
naprosto nereálný. V celé 
ČR neexistuje oddíl, který 
by hraním tenisu tuto část-
ku vydělal! 

Jsme toho názoru, že 
Správní rada a Dozorčí rada 
TJ Slovan tenisu nepřejí, ač-
koliv náš oddíl není ve ztrátě 
a celý areál je v dokonalém 
pořádku. Dle našeho názoru 
je jedním z nejlépe fungují-
cích oddílů vůbec, což doka-
zují akce oddílem pořáda-
né. Lze porovnat tenisové 
kurty a volejbalové kurty 
u sportovní haly. Porovnání 
je velmi tristní, a to ve pro-
spěch tenisu. Tenisový areál 
udržují správci a stálí členo-
vé tenisového oddílu ve svém 

Podaří se vedení TJ Slovan Varnsdorf svojí 
neznalostí zlikvidovat tenis ve Varnsdorfu?

volném čase pomocí brigád 
a investic z vlastních zdrojů. 
Nechápeme odvahu většiny 
ostatních oddílů kritizovat 
hospodaření tenisového 
oddílu, když jejich náklady 
zatěžují TJ Slovan daleko 
více. Například pronájem 
haly pro basketbal stojí cca 
240.000 Kč.

Máme obavy, že vi- 
nou špatných rozhodnutí 
správní a dozorčí rady je 
ohroženo hraní soutěžního 

i rekreačního tenisu a hraní 
pro veřejnost. Zdá se nám, 
že u velké části veřejnosti 
přetrvává předsudek, že te-
nis je sport pouze bohatých. 
Stačí se podívat na složení 
členské základny a zjistíte, 
že to není pravda.

Činnost správní a dozor-
čí rady je vedena ve smyslu, 
že lidé, kteří pracují zdarma 
a ve svém volném čase pro 
tenisový oddíl, mají vydělá-
vat na mzdy zaměstnanců 
a provoz TJ Slovan Varnsdorf. 
Pro ukázku: Celkové před-
pokládané výdaje na sport 

v roce 2009 činí 1.753.309 
Kč, z toho na mzdy 
1.000.000 Kč, na spotřební 
materiál 60.000 Kč a na 
telefony 60.000 Kč. Kolik 
zůstane na samotný sport? 
Přitom počet oddílů v TJ 
stále ubývá. Klademe si 
otázku, zda není výhodněj-
ší, když se všechny oddíly 
osamostatní a přejdou pod 
správu města. Hospodaření 
si bude zajišťovat každý 
oddíl samostatně.

Vlekoucí se současný 
neklidný vztah mezi TJ 
a tenisovým oddílem vede 
k tomu, že se kmenový 
stav tenisového oddílu stá-
le zmenšuje a zmenšovat 
bude. Závěrem si přejeme, 
abychom na otázku, zda se 
bude hrát v našem městě 
tenis na úrovni, dostali 
kladnou odpověď od vedení 
TJ Slovan Varnsdorf. 

Tento příspěvek je názo-
rem členů tenisového oddílu 
z řad trenérů mládeže, zá-
vodních i rekreačních hráčů 
a správce kurtů. Na závěr 
ještě upozornění, že se ve 
čtvrtek 11. prosince koná 
valná hromada TJ Slo -
van Varnsdorf od 17 hod. 
v zasedačce sportovní haly, 
kde se rozhodne o dalším 
bytí či nebytí tenisu ve 
Varnsdorfu. Všichni jeho 
přínivci jsou tímto jako 
hosté zváni. 

Za všechny Milan Hindrák

Je velice pěkné, že byla přijata tato vyhláška města, která 
by měla umožnit nerušenou regeneraci sil obyvatel před 
následujícím pracovním týdnem. Ale!

Nevím, proč se předkladatel této vyhlášky také nezabý-
vá dopravní obslužností ve městě. Pokud někomu vadí, že 
v době, kdy je den a většina obyvatel v bdělém stavu, někdo 
seká trávník nebo dělá jinou činnost spojenou s hlukem, tak 
mě docela zaráží, že se zastupitelstvo po desítkách stížností 
obyvatel města na provoz nákladních vozidel přes město ne-
začalo zabývat také rušením klidu provozem těchto vozidel. 
Je měřením hluku prokázáno, že při průjezdu nákladního 
automobilu o hmotnosti až 40 tun mimo otřesů přenášených 
vozovkou do přilehlých pozemků dochází také k navýšení 
hlukové hranice na rozmezí 110 – 130 dB. Aby člověk měl 
v noci nerušený odpočinek, tak by hluková hranice neměla 
přesáhnout 50 dB! Jenom průjezd osobního automobilu je 
na hranici 70 dB.

Domnívám se, že pokud jde zastupitelům o klid a pohodu 
ve městě, tak by se měli začít zajímat o práci policejních 
složek ve městě. Proč neplní to, co mají, mimo jiné ochranu 
občanů před zdroji překračující hlukové normy dané minis-
terstvem zdravotnictví.

Je pro mě opravdu s podivem, proč není ve vybavení 
městské policie radar na měření rychlosti, který by tomuto 
problému velice napomohl. Účastnil jsem se již nespočet 
různých jednání týkajících se tohoto problému. Myslím, 
a nejsem sám, že pokud si občané pomocí petic, dopisů,článků 
do novin a osobních návštěv na radnici neustále stěžují na 
tento problém, tak asi není něco v pořádku.

Pokud nemá dopravní policie s radarem pro město tolik 
času, kolik by požadovalo, je na radnici vybavit tímto zařízením 
městskou policii i s tím, že by bylo potřeba navýšit počet stráž-
níků. Argumentace, že nejsou peníze, je alibionismus! Strážník 
s radarem je v současné době schopen zaplatit jak radar, tak 
i svou mzdu včetně finančních prostředků od neukázněných 
řidičů do městského rozpočtu!

Další problém, který se již několikrát řešil, je počet nočních 
podniků a následný kravál jejich návštěvníků při odchodu 
z nich. Nevím, ale poslouchání hulákání opilců pod okny 
v časných ranních hodinách, vysypávání odpadkových košů, 
demolice autobusových zastávek a dopravního značení určitě 
něco stojí, ale ze strany radnice se neustále povolují další 
a další hernabary.

Tato zařízení městu přinesou sice nějakou částku ve 
formě poplatků z automatů, ale na druhou stranu, kdo do 
nich chodí!

Určitě ne lidé, kteří chodí do řádného zaměstnání a v noci 
by se měli vyspat, a ne poslouchat kravál z ulice. Je dost 
měst, která tato zařízení začala nekompromisně kontrolo-
vat a při opakovaných stížnostech omezovat jejich provoz, 
popřípadě zakazovat jejich činnost. 

Jsem po této vyhlášce optimistou a doufám, že se před-
kladatel vyhlášky nad tímto článkem zamyslí, nebo se o to 
alespoň pokusí, a začne konat.                           J. Kňourek

(Pozn. redakce: Výrazy pisatele byly ponechány v autor-
ském znění.)

Hezká vyhláška 
o používání sekaček

Myslíte si, že městské 
čtvrti bez vodovodu a ka-
nalizace existují jen v Indii, 
Africe nebo Jižní Americe? 
Omyl, taková městská čtvrť 
existuje i ve střední Evropě 
na prahu třetího tisíciletí! 
Studánka - Varnsdorf 3 byla 
připojena k městu Varnsdorf 
již v roce 1980 (tedy před více 
než čtvrt stoletím)!

Obec Studánka dostala 
své jméno podle studánky 
s pitnou vodou, kterou má 
každá chalupa umístěnu 
ve sklepě. Jenže při déletr-
vajícím suchu je vody nedo-
statek a také její kvalita se 

Když jsem se tento měsíc rozhodla navštívit městský úřad 
a uhradit platbu za popelnice,  necítila jsem se vzhledem 
k mému zdravotnímu stavu příliš dobře. Z pokladny, kam 
jsem se vydala, mě automaticky poslali do jiných dveří, kde 
mě měli údajně vyřídit. Tam byla věc skutečně vyřízena, ale 
k mému údivu mi na mé požádání bylo odmítnuto zapůjčení 
klíče od WC. No to jsem si dala! Poslali mě na náměstí na 
veřejné záchodky. Odešla jsem z kanceláře a zkusila požádat 
o klíč ještě na podatelně. A tam jsem byla mile překvapena, 
že mi ochotně vyhověli. Za což jim děkuji.

Je mi 70 let a ptám se, proč na úřadě sedí lidé, kteří tu 
nejsou pro nás občany?                               Eva Havlíčková

MOJE ŠPATNÁ ZKUŠENOST

Proč je vyschlá Studánka?
zhoršuje. Situace je víc než 
kritická.

Bez vodovodu a kanali-
zace se modernizace takové 
domácnosti provádí dost 
obtížně, o hygienických nor-
mách ani nemluvě.

Studánka byla před pade-
sáti lety lidnatá pohraniční 
obec. Mnoho neobydlených 
domů bylo strženo - zbyly 
jen základy, které jsou 
stále vedeny jako stavební 
parcely.

Studánka má všechny 
předpoklady stát se re-
kreačním a turistickým 
rájem. Leží na hlavní silnici 

z Prahy do Rumburku, kte-
rou protíná silnice vedoucí 
z Varnsdorfu do Krásné 
Lípy. Krásná Lípa je bránou 
do Českého Švýcarska (ná-
rodní park) a do Labských 
pískovců (chráněná krajinná 
oblast).    

Blanka Zernerová

Než vás dnes seznámíme 
s několika „horkými“ novin-
kami, rádi bychom upřesnili 
informaci, kterou jsme vám 
přinesli v HS 19 v článku o 
nové dopravní značce Zimní 
výbava. Pro automobily do 
hmotnosti 3 500 kg je sta-
novena hranice minimálního 
vzorku u zimní pneumatiky 
4 mm na všech kolech, u vo-
zidel nad touto hmotnostní 
hranicí je to minimálně 
6 mm vzorku na všech 
hnacích kolech. Nás však 
zajímalo, proč byla stano-
vena hranice 4 mm (resp. 6) 
u zimní pneumatiky, když 
obecně v České republice 
platí zákonných 1,6 mm. 

Na velikosti vzorku záleží
Magazín Auto Express 
zveřejnil studii zabývající 
se nedostatečnou hloubkou 
vzorku pneu. Redaktoři 
v ní na letních pneumati-
kách porovnávali, na jaké 
vzdálenosti zastaví auto se 
vzorkem 3 mm a zákonem 
stanovených 1,6 mm. Po-
vrch byl kluzký a brzdilo se 
z rychlosti 112 km/h. Závě-
ry jsou doslova šokující – na 
mokrém povrchu zastavil 
vůz se vzorkem 1,6 mm o 
44 metrů dále, než ten se 
vzorkem tři mm! V druhém 
testu byly použity pneu-
matiky s hloubkou vzorku 
5, 3 a 1,6 mm. Z rychlosti 

112 km/h byly výsledky 82, 
91 a zastrašujících 135 me-
trů. Jelikož hloubka vzorku 
je nyní jednotná v celé EU, 
uvažuje se do budoucna o 
jejím zvýšení minimálně na 
hloubku 2,5 mm. Smutné 
statistiky však říkají, že 
více jak 60 % vozů na čes-
kých silnicích má alespoň 
jednu pneu pod bezpečnou 
hodnotou. Další pravdou je, 
že starší a ojeté pneumatiky 
od našich zodpovědnějších 
západních sousedů končí na 
našich silnicích. Na otázku, 
zda stojí riskovat život kvůli 
několika stovkám korun, si 
musí každý majitel vozidla 
odpovědět sám.               JS
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INZERCE

INZERCE

Prodej bytového domu s dvěma byty a nebytovými 
prostory (event. možnost pronájmu nebyt. prostor) v Rum-
burku. Pozemek: 585 m2. Prodejní cena: 1.990.000 Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 723 327 523.

ØÁDKOVÁ INZERCE

Přijememe kuchaře/ku do restaurace Praha. Praxe 
nutná. Tel. 773 936 365.

Na pozvání senátora Josefa Zosera zavítal do 
Varnsdorfu Chih-Kung LIU z tchaj-wanského ekonomické-  
ho a kulturního zastupitelství.

Dopolední program vyplnila zdvořilostní návštěva 
varnsdorfské radnice a společná prohlídka okolí z věže Hrád-
ku a také okolí Jiřetína pod Jedlovou. Zahraniční host se 
svou chotí a doprovodem navštívil i podnik Velveta - tradič-
ního výrobce manšestrů a sametů.                                 rm

Tchaj-wanský 
zastupitel na radnici

Koupím byt 3+1 v os. vl. ve Varnsdorfu. Tel. 721 022 
321. Termín nespěchá.

 

6. - 7. prosince 2008
MUDr. Vojtěch Vladimír, 
U Plovárny 1190/14, Dě-
čín 412 502 216.

13. - 14. prosince 2008
MUDr. Bolfíková Renata, 
Varšavská 1863/7, Děčín 
VI-Letná 412 535 930.

ZUBNÍ  
POHOTOVOST

Z důvodu příprav na stěhování změnilo 
vedení knihovny provozní dobu:

V prosinci 2008 bude:
• v dopoledních hodinách uzavřeno 
   oddělení dětské a hudební  
• dětské a hudební oddělení bude otevírat ve 13.00 hodin 
• dospělé oddělení bude otevřeno normálně 
• 29. 12. - 30. 12. 2008 bude uzavřené dětské 
   a hudební oddělení 
• 31. 12. 2008 - 3. 1. 2009 budou uzavřena všechna 
oddělení 

V lednu 2009 bude omezený provoz:
• pondělí, čtvrtek - otevřeno pouze oddělení pro dospělé 
• úterý, pátek - otevřeno pouze oddělení dětské a hudební 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
VARNSDORF



Pronájem nových 
nebytových prostor ne-
daleko centra Rumburku. 
Vhodné na drobnou výrobu 
a kanceláře (administra-
tiva) - nové odvětví. Cena 
za pronájem: Informace 
v kanceláři. Lužická R.K. 
Tel. 412 333 281, 602 108 
404.
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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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ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Prodej družstevního 
bytu 1+1 v Jiříkově. Nová 
plastová okna. Cena za 
převod: 180.000 Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 
281, 602 108 404.

Prodej zrekonstruova-
ného rodinného domu se 
stodolou ve Starých Křeča-
nech, poblíž NP České Švý-
carsko. Velmi dobrý stav. 
Pozemek: 2.967 m2. Snížená 
prodejní cena: 2.490.000 Kč. 
Info Lužická R.K. Tel. 412 
333 281, 723 327 523.
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Kadeřnictví U Ka-
pustičky stále otevřené 
za původní ceny. Na vaši 
návštěvu se těší kadeřnice 
Jana. Tel. 728 510 962.

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

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. 
Rekvalifikace zajištěna. Vo-
lejte 775 375 065.
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Hledám motocykly 
Jawa 175, 250, 350. BRD. 
Telefon 035771/60472, 
015112992080.

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

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

Pronajmu ihned garso-
niéru ve VDF, cena 5.500 Kč 
včetně popl. Kontakt 731 
190 461.

Prodám lednici 100 l 
Argo za 1 500 Kč, mrazák 
50 l za 1 500 Kč. Tel. 606 
509 262.

Zveme do nového stu-
dia k modeláži a manikúře 
nehtů do sportovní haly. 
Obj. na tel. 728 683 276, 
Doležalová.

Pronajmu ihned zaříze-
nou garsoniéru ve Varnsdor-
fu, přijatelná cena. Kontakt 
728 436 233. Nejlépe SMS.

Pronajmu byt 1+1 na 
Husově ulici i s garáží. Tel. 
608 507 701 po 19. hod.

Prodám garáž u zim-
ního stadionu. Telefon 
724 730 174.

Prodám byt 2+1 uprave-
ný na 3+1, 65 m2. Tel. 725 
755 388.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

PRODEJ: RD ve Varns- 
dorfu - zděný, obyt. plocha 
170 m2, pozemek 1 026 m2, 
ÚT plyn, dvě garáže, zahra-
da. Družst. byt 2+kk, plocha 
48 m2, 1. patro, nová kuch. 
linka+ myčka, nízké nákla-
dy. Nájem prodejny a kance-
láře v centu města. Zahrada 
1348 m2 s roubenou chatkou 
v Jiříkově, el. energie, studna, 
klidné místo. INFORMACE: 
REALITY Janošek, s.r.o., 
Varnsdorf, tel. 412 370 838, 
602 354 389.
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Tkalcovské řemeslo 
přinesli do Šluknovského 
výběžku koncem 13. sto-
letí franští přistěhovalci 
následováni o něco později 
Vlámy. Nejprve se tkalo 
doma pro vlastní potřebu, 
a tedy snad v každém sta-
vení. Ráz krajiny, a tím 
i charakter podnebí ve Šluk-
novském výběžku však začal 
poměrně brzy po jeho osíd-
lení nutit osadníky k určité 
dělbě práce. Ve vyšších polo-
hách, kde bylo počasí po celý 
rok o dost drsnější než v ob-
lastech nížeji položených, se 
jen velice špatně obdělávala 
půda. Dobře se zde dařilo 
snad právě jen lnu. Proto 
se vrchnosti dařilo poměrně 
snadno rolníky „přeškolit“ 
na řemeslníky - tkalce. Již 
na přelomu 15. a 16. století 
zde začaly vznikat i první 
tkalcovské cechy. Nejstarší 
tkalcovský cech ve výběž-
ku byl založen r. 1500 ve 
Šluknově (jeho cechovní 
ustanovení obsahovala 60! 
článků), r. 1515 pak v Rum-
burku a v Dolní Poustevně. 

VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Tkalci ze severu - 4. část

Tkalci organizovaní v cechu 
směli například nakupovat 
přízi a obchodovat svými 
výrobky. Domáčtí tkalci ne. 
Ti mohli pak vyrábět pouze 
pro vlastní spotřebu. 

INZERCE

Tím, že řemeslní tkalci 
vyráběli výlučně pro obchod, 
však naopak zase podpořili 
rozmach pěstování lnu 
v oblasti a vznik dalších  
samostatných řemesel, 

jako byli přádelníci, barvíři 
a jiní. A jak se i zde potvr-
dilo, každá akce vyvolává 
reakci. Protože tkalců rychle 
přibývalo, bylo nutné zinten-
zivnit výrobu příze. Velkým 

skokem v technologii předení 
byl vynález kolovratu 
r. 1530. Již r. 1552 se první 
objevil i na Šluknovsku. 

A právě v této době se také 
objevují první „obchodní 

cestující“. V krosnách na 
zádech nebo uložené na 
trakařích dopravovali zbo-
ží zakoupené u tkalců 
daleko do kraje a nazpátek 
přiváželi nejen peníze za to, 
co prodali, ale i zboží, které 
se zde nevyrábělo. Navíc byli 
i spolehlivými zpravodaji. 
Byť někdy se zpožděním, 
přinášeli zprávy ze světa, ale 
i informace o tom, co nového 
v tom kterém řemesle. 

Veškeré plátno, které 
zdejší tkalci utkali, se 
prodávalo dál v režném 
stavu, tedy většinou ne-
vybělené, a hlavně neobar-
vené. Jednak to bylo dáno 
tím, že ne každý tkadlec 
měl podmínky k tomu, 
aby k dílně se stavem (ale 
většinou se tkalo v sednici, 
ve které se i bydlelo) měl 
další prostor na upravování 
utkaných kusů, jednak by 
to znamenalo neúměrné 
prodloužení času od na-
snování osnovy do prodeje 
hotového kusu. Obchodníci 
proto dlouhý čas raději vyk-
oupené plátno vozili za hran-
ice, zejména do Žitavy, kde 
už existovaly barvířské man-
ufaktury. Odtud pak teprve 
putovalo ke konečnému 
zákazníkovi. 

Ještě později, na počátku 
18. století, začaly vznikat 
první textilní manufaktury, 
a to  i u nás na severu. Je-
jich výhoda a vlastně hlavní 
důvod, proč byly zřizovány, 
byla možná dělba práce. 
Proto nejprve vznikaly 
manufaktury v oborech, kde 
tato dělba práce přinesla 
podstatné zvýšení produkti-
vity práce, a tedy i produkce. 
Roku 1708 tak vzniká vůbec 
nejstarší z nich - barvírna 
v Lipové. Rychlým tempem 
pak následují další, jako 
např. r. 1731 přádelna 
v Krásné Lípě. Největší vý-
znam a vliv na rozvoj textilní 
výroby ve výběžku však měla 
tzv. rozptýlená manufaktura 
Angličana Roberta Allasona. 
Ten totiž v roce 1713 založil 
v Rumburku firmu pro 
nákup a zpracování českého 
plátna. Aby ale nemusel 
režné plátno převážet za 
hranice a hledat pro něj 
další zpracovatele, zřídil 
současně s výkupními sklady 
i bělidlo, barvírnu a úpravnu. 
Pro Allasona pak pracovali 
tkalci nejen z Rumburku, 
ale i Šluknova, Chřibské, 
Jablonného a Jiřetína. Jen 
z Varnsdorfu nic. A proč? 
O tom zase příště.        

M. Kopecký
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Dne 12. prosince 2008 to bude rok, co nás 
opustila naše drahá maminka, sestra, teta 
Zdeňka Müllerová ve věku 44 let.

S láskou vzpomínají dcery, bratr a ostatní 
příbuzní.

VZPOMÍNKA

§

§

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 6. prosince na sv. Mikuláše to bude 
již 10 let, co nás opustil vzácný člověk, 
hodný manžel a táta Rudolf Václav. Kdo 
jste ho znali, prosím věnujte mu tichou 
vzpomínku. 

Manželka a děti.

Pracoval vždy do únavy, klidu sobě ne-
dopřál. Srdce jeho zlaté bylo, každému jen 
štěstí přál. Za vše dobré, co vykonal, tichý 
spánek buď mu přán.

Dne 12. prosince tomu budou 2 roky, kdy 
nás navždy opustil manžel, tatínek a děde-
ček František Havlas. Kdo jste ho znali a 
měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná manželka Marcela a děti 
s rodinami.

Dne 6. prosince 2008 
oslaví manželé Hildegard 
a Lothar Görlichovi 
50. výročí cesty životem 
- zlatou svatbu. 

Hodně zdraví , štěstí 
a stálou dávku vzájemné 
tolerance přejí do dal-
ších let Stehnovi, Léblovi 
a Boučkovi.

PODĚKOVÁNÍ
V pondělí 8. září 2008 

jsme se v obřadní síni varns- 
dorfského hřbitova rozloučili 
s naším drahým manže-
lem, tatínkem, dědečkem 
a strýcem Zdeňkem No-
votným, a to spolu s jeho 
přáteli, spolupracovníky 
z akciové společnosti Velve-
ta a soudruhy z Varnsdorfu 
i Děčína. Děkujeme jim za 
jejich účast i květinové dary.

Zároveň děkujeme panu 
Fundovi a paní Heczkové 
za příkladné a citlivé jed-
nání při přípravě obřadu 
a panu Suchardovi za výstiž-
ná a milá slova při rozlouče-
ní s naším milovaným. 
Rodina Novotných a Žákova

§
Dne 15. prosince uplyne 10 let, kdy nás 

navždy opustil starostlivý manžel, tatínek 
a dědeček Andrej Pribula.

Stále s láskou vzpomínají manželka Jitka, 
děti Jana a Mirek s rodinami.

Jen láska zůstane, ta smrt nezná.
Dne 18. prosince uplynou dlouhé 4 roky, 

co nás opustila naše maminka, babička 
a teta Ludmila Neumannová. 

Za příbuzné syn Petr Heinrich s rodi-
nou.

§

Blahopřejeme panu 
Leopoldu Hrbáčkovi , 
který 11. listopadu oslavil 
90. narozeniny.

Přejeme hodně zdraví, 
štěstí a elánu do dalších 
let.

Dcera Zlata, vnuk Petr 
s rodinou, sestra Martina 
a Jana s rodinami.

Eva Dlouhá
Václav Malý

Sňatky 

Bylo to velmi smutné 
pondělí, onoho 8. září 2008, 
když jsme se ve varnsdorf-
ské smuteční síni loučili 
se Zdeňkem Novotným, 
spoluzakladatelem občan-
ského sdružení Kruh přátel 
muzea Varnsdorf. Dvojnásob 
smutné, protože v tento den 
zemřel také další náš přítel, 
kolega a pamětník - profesor 
Josef Fiala.

Zdeněk Novotný se naro-
dil 15. května 1921 v Mladé 
Vožici na jihu Čech. Vystu-
doval reálku a pokračoval 
abiturientským studiem 
textilní výroby. Za války byl 
totálně nasazen nejdříve ve 
Vídni a později ve Vlašimi. 
Ještě roku 1945 přijel do 
Varnsdorfu a zde už natr-
valo zakotvil, nejprve jako 
vedoucí tkalcovny u firmy 
Liebisch. V roce 1949 stál u 
zrodu spojeného textilního 
gigantu Velveta a byl mu 
věrný až do odchodu do 
důchodu. Také jeho záslu-
hou vyrostly nové závody 
a teplárna u hlavního nádra-
ží, modernizovaly se provozy 
a vybavovaly se světovou no-
vinkou – tryskovými stavy. 
Všichni pamětníci vzpomí-
nají na jeho výpočetní stanici 
jako na div 20. století. Bylo 
toho ale víc, co pro podnik 
a město vykonal. Věnoval 
se také náročnému koníč-
ku – létání. Již v 16 letech 
vstoupil v Táboře do místní-
ho aeroklubu a po příchodu 
do Varnsdorfu se k létání 
vrátil. Řadu let byl předse-
dou aeroklubu v Rybništi. 
(Varnsdorfskému muzeu 
věnoval model kluzáku, na 
kterém se prováděl základní 
pilotní výcvik.) 

Osobní život byl od roku 
1950 naplněn rodinný-
mi radostmi i starostmi. 
S paní Jaromírou prožili 
v manželství smysluplných 
56 let a byla to léta napl-
něná péčí o tři děti, kterým 
dopřáli maximální lásku 
a vzdělání. Stranou nezůstal 
ani v občanské a politické 
aktivitě.

Není proto divu, že stál 
v dubnu roku 1996 u zrodu 
našeho občanského sdru-
žení Kruh přátel muzea 
Varnsdorf. Již na první 
schůzce přípravné skupiny 
se ujal nevděčné funkce 
hospodáře spolku, kterou 
perfektně vykonával až do 
osudného letošního 1. září. 
Vždy se mi vybaví historka 
z května roku 1996, jak jsme 
pobavili ředitelku rumbur-
ského Finančního úřadu. 
Výbor spolku (Novotný, 
Šebek, Zbihlej) ji při osobní 

JE ZA MNOHÉ MU DĚKOVAT 
Zdeněk Novotný (1921-2008) 

návštěvě požádal o radu, 
jak správně odvádět státu 
daně. Takových poctivých 
„exotů“ tenkrát asi mnoho 
nepoznala. 

Díky podpoře sponzorů, 
města a samozřejmě vlast-
ními členskými příspěvky 
jsme zabezpečili nejen sa-
motnou činnost všech klubů 
KPMV, ale pomohli jsme 
na svět mnoha publikacím, 
opravili jsme všechny drobné 
památky ve městě i v okolí, 
přispěli jsme k založení fil-
mového klubu a filmového 
festivalu Šedévr v kině 
v Dolním Podluží, podporu-
jeme zájmovou uměleckou 
činnost výtvarníků a foto-
grafů. Přednášky, besedy 
a výlety s odborným výkla-
dem jsou lákadlem pro všech-
ny naše občany. Přicházíme 
i s dalšími novými náměty. 
Vytvořili jsme databázi 
unikátních podstávkových 
domů ve Varnsdorfu a na 
Studánce. Kluby sběratelů 
a šachistů pomáhají zájem-
cům o tyto zájmové obory 
přežít momentální obtížné 

období akumulace kapitálu 
a jsou nadějí, že se podaří pro 
tyto ušlechtilé zájmy získat 
nastupující generace. 

Niterný vztah Zdeň-
ka Novotného k historii 
a k dějinám textilní výroby 
v severních Čechách přispěl 
k pořádání zajímavých před-
nášek, k publikování článků 
a rozhlasových pořadů. Pro 
studenty a badatele se stal 
nepostradatelným zdrojem 
informací při psaní vědec-
kých prací. Své jazykové 
schopnosti uplatnil při spolu-
práci s německými partnery. 
Nikdy nechyběl na jednání 
partnerské organizace TUR. 
Našemu muzeu daroval ce-
lou řadu vlastních předmětů, 
inicioval vytvoření přesného 
modelu Fröhlichova domu 
v Národní ulici, připravo-
val vlastní návrh budoucí 
expozice výroby textilu ve 
Varnsdorfu a těšil se na 
zrekonstruované muzeum. 
Byl plný života a elánu, 
vymýšlel hodně dopředu 
smělé plány... Přestože na 
všechny za jeho života ne-
došlo, je panu Novotnému 
za mnohé děkovat.

Mgr. Josef  Zbihlej, 
jednatel KPMV

Na adventním věnci hořely tiše čtyři svíčky. Bylo slyšet, 
jak si mezi sebou šeptají. První svíčka vzdychla a řekla: 
„Jmenuji se POKOJ. Ráda bych přebývala mezi lidmi, ale jim 
na mně nezáleží. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír ne-
dodržují!“ Její světélko bylo čím dál menší, až docela zhaslo… 
Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji 
se VÍRA, toužím svítit lidem na cestu životem, ale oni 
mnou pohrdají, jsem prý nemoderní a zbytečná. Lidstvo 
nechce o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu, abych sví-
tila!“ Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla… 
Smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji 
se LÁSKA. Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě 
nevšímají, nechtějí mě. Vidí jenom sami sebe, tvrdí, že 
volné vztahy jsou lepší, že je třeba si užívat. Už nemám 
sílu, abych hořela.“ Její světlo se zachvělo a zhaslo… 
V té chvíli vešlo do místnosti dítě. Podívalo se na svíčky 
a řeklo: „Proč nesvítíte, kdo vás zhasl?“ A rozplakalo se … 
Vtom se ozvala čtvrtá svíčka a zašeptala: „Neboj se! Do-
kud já svítím, nic není ztraceno! Mé jméno je NADĚJE! 
S mojí pomocí se dají i ostatní svíčky znovu zapálit.“ 
Od ní pak dítě znovu zapálilo i všechny ostatní. Plamen 
NADĚJE by v našem životě neměl nikdy zhasnout. Každý 
z nás by měl plameny POKOJE, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE 
stále udržovat. Přejeme vám požehnanou adventní dobu! 

                                     Apoštolská církev Varnsdorf

ADVENTNÍ ČAS

Město Varnsdorf zve:

ZLATÁ NEDĚLE 
S VÁNOČNÍM JARMARKEM

Nabídka stánkařů s prodejem vánočních ryb, 
dárkového zboží i občerstvení v příjemné pohodě 

nadcházejících svátků. 

V NEDĚLI 21. PROSINCE 2008 
OD 8.30 HODIN. 

Na parkovišti u restaurace Praha, ul. Národní.

Dne 20. prosince by měla 
svátek naše dcera Dagmar 
Vodvárková. Je to již 42 
let, co nežije mezi námi. Kdo 
jste ji měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

 Zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKA



VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

Dům dětí a mládeže 
Varnsdorf uspořádal již 
4. ročník turnaje ve stolním 
tenisu. Utkání proběhla ve 
dvou kategoriích a to 3. - 6. 
třída a 7. - 9.třída. Hrálo se 
systémem každý s každým 
na dva vítězné sety. Vítě-
zové si odnesli pohár s di-
plomem a všichni účastníci 
obdrželi sladkou odměnu za 
účast. Výsledky - kategorie 
3. - 6. třída: l. Ondřej Do-
ležal (ZŠ Edisonova, 5. B), 
2. Jan Kabeláč (ZŠ náměstí, 
6. A), 3. Martin Schiller 
(ZŠ Seifertova, 5.A). Kate-
gorie 7. - 9. třída: 1. Daniel 
Syrovátka (ZŠ Edisonova, 
9. B), 2. Tomáš Pšenička (ZŠ 
Edisonova, 9. B), 3. Lukáš 
Dospěl (ZŠ Edisonova,  9. B).                    

DDM Varnsdorf

Závody leteckých modelářů
Soutěž s názvem „ŽUCH 2008“ pořádal LMK Vilémov 

a varnsdorfští modeláři se umístili následovně. Kategorie 
H (házecí kluzák) - mladší žáci: 4. místo Sara Staudigelová. 
Senioři: 5. J. Štohanzl, 7. J. Bartík. Kategorie P30 (modely 
s pohonem na gumový svazek) – senioři: 1. V. Holeček, 2. E. 
Belo, 4. P. Formánek, 5. J. Bartík. Kategorie F1G (modely 
s pohonem na gumový svazek dle FAI) - senioři: 1. E. Belo, 
2. P. Formánek, 3. V. Holeček. 

Skončila také každoroční nejpopulárnější ligová soutěž 
volných modelů u nás, kterou je Pražská liga. Létá se 
v 17 kategoriích s průměrnou účastí více jak 150 soutěžících 
v každém z pěti kol a místem konání je letiště Panenský 
Týnec. V letošním ročníku dosáhli zástupci LMK Varnsdorf 
těchto umístění. Kategorie F1H (volný kluzák, účast celkem 
20 modelářů): 4. S. Rudinský. P30 (modely s gumovým poho-
nem, 11 soutěžících): 4. J. Bartík, 5. E. Belo, 6. V. Holeček. 
F1G (modely s gumovým pohonem dle FAI, 9 soutěžících): 
5. P. Formánek, 9. V. Holeček. H (házecí kluzák, účast 
14 modelářů): 2. J. Štrubinský, 3. S. Rudinský, 10. J. Bartík.                                             

Ing. Josef Bartík 

Taky si 
chceme hrát

Rozjely se soutěže zaměst-
nanců varnsdorfských škol. 
V letošním školním roce 
je garantem jednotlivých 
soutěží vždy jedna ze škol. 

V říjnu byl první akcí 
turnaj v košíkové, který orga-
nizovala SŠS a CR Varnsdorf 
a ta se stala i nečekaným 
vítězem (2. VOŠ a SPŠ, 
3. ZŠ náměstí). V listopadu 
pokračovaly soutěže turna-
jem ve stolním tenise pod pa-
tronací Gymnázia Varnsdorf. 
I v tomto případě zvítězil 
pořadatel následován VOŠ 
a SPŠ na druhém místě 
a ZŠ náměstí na místě tře-
tím. Poslední akcí v tomto 
kalendářním roce bude turnaj 
v odbíjené pořádaný 12. pro-
since ZŠ Edisonova.         V.Z.

Ve 2. kole krajské soutěže družstev prohrál ŠK Varnsdorf 
s Novým Borem E výsledkem 1,5 ku 6,5 bodu. Remízy si 
připsali jen Kavalski, Sládek a Černoš. Ve 3. kole nastoupili 
varnsdorfští šachisté v Liberci proti Lokomotivě a poprvé 
v této soutěži zvítězili poměrem 1,5 ku 6,5 bodu. Nikdo 
z družstva svou partii neprohrál, zvítězili Wokurka, Blažej, 
Kavalski, Halba, Škoda a remizovali Sládek, Lassig a Černoš. 
Mezi dvanácti družstvy soutěže se tak Varnsdorf posunul 
z poslední příčky na 9. místo. 

Mezinárodního šachového turnaje „Teteven“, jeho 23. roč-
níku, se v Bulharsku na přelomu léta a podzimu zúčastnil 
Petko Kavalski. Mezi 136 šachisty byl nasazen jako 127. 
a nakonec obsadil 81. místo se čtyřmi body za tři výhry 
a dvě remizy v devíti utkáních. Dokázal mimo jiné porazit 
v pořadateli oceněné krásné partii národního mistra Bul-
harska Dimitara Ivanova (ELO 2056).   

Na MR šachové mládeže v Táboře se umístil Václav 
Paulus v jedné z kategorií na 26. místě ze 42 účastníků.                                                                                          
                                                                              V.H.

Tato nejstarší organizovaná soutěž družstev v našem městě 
vstoupila do 36. ročníku a šestým rokem se hraje jako Me-
moriál Miroslava Rameše. Po šesti kolech byli mezi patnácti 
družstvy na čele bez prohry Čendové I (Chlan ml., Jiří Peleška) 
a družstvo 3K (Kovář, Krejčí, Kroužek). S jednou porážkou 
následovala Restaurace Šimek (Sláma, Šimek, Ondráček) 
a Vypsaná fixa (Strnad, Exnar st.). Na konci tabulky bylo bez 
výhry družstvo nováčků Kozlové (Kozumplík, Fučík, Than) 
a překvapivě tým Spiders (Novotný, Kahoun). Projevuje se 
u nich menší tréninkové úsilí oproti předcházejícím létům. 
Stoprocentní zápasovou úspěšnost měl po 12 utkáních jen hráč 
Kovář (3K). Ke zkvalitnění soutěže došlo tím, že v každém 
družstvu může být jeden registrovaný hráč, čímž dochází ke 
střetnutí amatérů s tzv. profíky, amatér Kovář byl dosud ne-
poražen. Účast registrovaných se také projevila tím, že první 
čtyři družstva tabulky mají ve svých řadách právě po jednom 
z těchto borců.                                            Miroslav Exnar

Muži HC Varnsdorf - VTJ Liberec 3:9, - Lomnice n. P. 1:10. 
Dorost hrající pod HC Děčín B porazil Louny 4:0 a prohrál 
v Litoměřicích 12:3. Žáci 5. tříd hráli mimo soutěž v Jablonci 
a přivezli si výhru 3:5.                                                 J.H., foto ZdS

Házenkářští mladší žáci dohráli podzimní část v Mostu 
a odešli poraženi 26:13 (13:4), ale zvládli doplňkový rozstřel 
1:2. Ten lze řadit k jejich silnější stránce, neboť jej v šesti 
zápasech třikrát zvládli lépe než soupeři, s kterými jinak až 
na Žatec prohráli. A za výhru v rozstřelu se bere bod. Pořadí 
po první části soutěže: 1. Jablonec 20 bodů,  2. Lovosice B 16, 
3. Louny 15,  4. Liberec 12,  5. Lovosice A 9, 6. Varnsdorf 5, 
7. Most 4,  8. Žatec 0 bodů.                                           ZdS

VOLEJBALISTÉ DOMA 
PLNĚ BODOVALI

Muži: TJ Vysoké nad Jizerou - TJ Slovan 3:1, 1:3, TJ 
Slovan - TJ Tatran Jablonné v Podještědí  3:0, 3:0, TJ Slovan 
- TJ Sokol Mnichovo Hradiště A 3:1, 3:1.

Ženy: TJ Slovan - Sportklub Rumburk A 3:2, 2:3, VK 
Sever Žatec A - TJ Slovan 3:1, 3:0, TJ Slovan - TJ Sokol 
Litoměřice A 1:3, 0:3.

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu, pořádá v sobotu 
26. prosince od 9.00 hod. ve varnsdorfské sportovní hale ŠTĚ-
PÁNSKÝ TURNAJ příchozích smíšených družstev (4 muži 
+ 2 ženy). Vzhledem k velkému zájmu a omezenému času 
i prostoru je doporučeno zaslat přihlášku s předstihem na 
adresu Petr Damnitz, Plzeňská 1912, 407 47 Varnsdorf nebo 
e-mailem damnitz@centrum.cz či telefonicky 777 922 959.    
                                                                                      P.D.

Šachové střípky

Turnaj ve stolním tenise mládeže

LIGA STOLNÍCH TENISTŮ

HOKEJOVÉ VÝSLEDKY

Mezi svátky konce roku se bude tradičně konat halový 
fotbalový turnaj bývalých varnsdorfských fotbalistů a jejich 
pozvaných hostů, mezi nimiž opět nebudou chybět někteří 
internacionálové ČR. Akce se uskuteční ve sportovní hale 
v sobotu 27. prosince od 10.00 hod. Připomeňme si loňské 
pořadí turnaje a některé hráče, kteří se na něm představili: 
1. Děčín (s Voříškem, Hanzáliusem, M. Vašákem, Mike-
lem), 2. Varnsdorf, 3. Teplice (Holakovský, Leden, Fasner), 
4. Žitava, 5. Jablonec (Klucký, Heřman, Majstorovič). Za 
domácí tým nastoupili Kropáč, J. Berger, P. Horváth, 
I. Čabala, Rezek, J. Novák, K. Knitl, J. Němec a P. Novák, 
junior.                                                                            ZdS  

Ve druhém futsalovém 
turnaji Krajské ligy ÚK si 
domácí tým JK Trans při-
psal sedm bodů za výsledky: 
- Bumiko 3:2 (góly Beránek 
2, Lisý), - Turbo A 2:1 (Berá-
nek, Fritzsche), – Deportivo 
4:4 ( Beránek 2, Fišer, No-
vák). Turnaj odehráli hráči 
Petrásek - Fritzsche, Miko-
lášek, Dostál, Novák, Fišer, 
Koubek, Lisý, Beránek. 
Trenér Alba mohl spokoje-
ně konstatovat: „Do týmu 
se konečně vrátil uzdravený 
nejlepší střelec loňské sezo-
ny Jarda Beránek a spolu 
s Petrem Lisým vytvořili 
útočnou dvojici, která mota-
la hlavu i dosud vedoucímu 
celku soutěže Turbo Děčín.“                 

ZdS

ÁČKO 
JK TRANS 

SI V TABULCE 
POLEPŠILO

DAŘÍ SE JIM ROZSTŘELY 

Internacionálové opět ve varnsdorfské hale
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Po dlouhých 
letech pořádal 
varnsdorfský fot- 

balový klub opět svoji výroč-
ní schůzi, která se konala 
v sále restaurace Lidová 
zahrada, kam dorazilo více 
jak tři sta účastníků včet-
ně mnoha hráčů a hráček 
všech kategorií. Po úvodním 
referátu ředitele SK Slovan 
Vlastimila Gabriela, který 
ve stručnosti zhodnotil sou-
časný stav a nastínil priority 
klubu do budoucna, vystou-
pil Ing. Miroslav Bičiště, 
generální ředitel TOS, a.s. 
Varnsdorf, hlavního garanta 
rozvoje varnsdorfské kopa-
né, který mimo jiné uvedl: 
„Jsem překvapen zájmem 
a potěšen zaplněným sá-
lem účastníky této schůze. 
Takto nabitý jsem jej zažil 
jen při tosáckém plesu.“ 
Z dalších pozvaných hostů 
byli přítomni bývalý sená-
tor Josef Zoser, představitel 
Regia, a.s. Zbyněk Šimák 
a zástupci fotbalových klubů 
z Rumburku a Horního Pod-
luží. Pro uvíznutí ve sněhové 
kalamitě nedorazil zástupce 
OFS Děčín a zasedání nebyl 
přítomen ani nikdo z vedení 
varnsdorfského MěÚ. Dal-
ším bodem programu bylo 
shrnutí a hodnocení podzim-
ních úspěchů i neúspěchů 
týmů příslušnými trenéry 

Karolíně Špičkové, která se narodila 12. února 1996 ve 
znamení Vodnáře (a z toho možná pramení i láska k vodě), 
se letos v září podařilo proplavat až do reprezentace České 
republiky. Je nejmladší juniorskou reprezentantkou. Kva-
lifikovala se tam svými výkony na oblastních přeborech 
a mistrovství republiky v průběhu tohoto roku. Cesta to byla 
trnitá, plná odříkání a dřiny. Je žákyní 7. třídy ZŠ Edisonova 
a ve zkratce uvádíme její denní rozvrh: 6.00 budíček, 6.30-
7.30 trénink, 8.00 škola, po škole úkoly, 14.30 (nepravidelně) 
pomoc Zbyňkovi Šimákovi s tréninkem malých plavců, 15.30-
17.00 odpolední trénink A družstva, večer učení, počítač, atd. 
Školu zatím zvládá bez větších problémů.

Jak dlouho se věnuješ plavání a kdo Tě k němu 
přivedl? 

Dělám jej již šestým rokem.  Zasloužili se o to bratr 
a sestřenice. 

Co si slibuješ od toho, že jsi se dostala do reprezen-
tace a jaký  je tvůj největší plavecký úspěch? 

Chtěla bych se nominovat na olympiádu do Londýna. 
Myslím si, že úspěchů bylo víc, ale mezi mé největší patří 
3. místo na Olympiádě dětí a mládeže v Ústí nad Labem a 
3x jsem se stala v tomto roce mistryní České republiky. 

Prozraď své hlavní disciplíny a uveď svůj  plavecký 
vzor? 

Je to kraul a polohový závod. Mým  vzorem je  Američan 
Michael Phelps.

 Proč? 
Byl 8x na olympiádě první a vytvořil hodně světových 

rekordů. 
Kolik hodin týdně trávíš v bazénu? 
Sedm a půl hodiny týdně. 
Byla jsi už na reprezentačním soustředění, jaké to 

tam bylo? 
Soustředění v Brandýse nad Labem se mi moc líbilo, 

i když jsem tam byla tak krátkou dobu, neboť jsem onemoc-
něla. Ale i za těch několik dní jsem se tam naučila mnoho 
nového, hlavně v rozvíjení síly svalů a pohybu potřebného 
k výkonovému plavání. Tam jsem také zjistila, že reprezen-
tační družstvo mladších juniorů je velice dobrá parta, do 
které jsem zapadla a získala tak mnoho nových kamarádů 
a kamarádek. 

Jsi skvělou reprezentatkou města. Máš z toho pří-
jemný pocit? 

Už i na Moravě se naučili komentátoři závodů vyslovovat 
správně jméno našeho města a přestali ho hledat na mapě 
Německa.                                            Nikola Procházková

Muži hostili juniorku Baníku Most a poradili si s ní hladce 
91:56 (58:31). Pouze přizpůsobení se hře a úrovni soupeře 
už od zhruba druhé čtvrtiny a špatná obrana tříbodových 
pokusů uchránilo mosteckou rezervu od ještě většího deba-
klu. Body Slovanu Buben 23 (1x3), Činka 16 (3x3), Voráček 
15, Boháč 14 atd.

Dorostenci U18 (ročník narození 1991 a mladší) byli dva-
krát úspěšní v halách soupeře. V Mostu vyhráli 49:97 (5:25, 
19:19, 9:27, 16:26), když úvody obou poločasů předznamenaly 
vývoj zápasu. Body Horáček 23 (1), Smrčka 19, M. Šimák 18, 
J. Šimák 14, Janoušek 8, Kopecký 5, Ondrejčík 4, Blažek, 
Mirek a Pajma po 2. V Novém Boru si připsali vítězství 
58:87 (17:19, 13:27, 17:23, 11:18)  proti mladičkému týmu 
soupeře, které loni absolvovalo žákovskou ligu U14, ale mělo 
ve svém středu dva vysoké podkošové hráče a šikovného 
rozehravače, kteří dokázali náš dorost potrápit. Pohledný 
zápas rozhodla větší síla v rychlých protiútocích, urputnost 
na doskoku, dobrá kolektivní hra a střelecký výkon Jana 
Šimáka, který  bodoval v důležitých momentech. Příjemným 
překvapením byl výkon Pajmy a dobře vyplnil svůj úsek hry 
Ondrejčík. Body J. Šimák 30 (1), Smrčka 21 (2), Janoušek 
14, Pajma 12, Ondrejčík 4, Horáček 4 a Lehroch 2. Po těchto 
výhrách byli dorostenci druzí o bod za Libercem. 

Starší minižáci (ročník narození 1996 a 1997) neuspěli 
dvakrát doma se Slavojem Litoměřice. V prvním utkání 
30:53 (23:42), body Bílý a Sovák po 8, Strnad, Deutsch po 
4, Kubelka, Hovorka a Houngbendji po 2. Ve druhém  pak 
26:60 (14:33), body Sovák 8, Kříž, Daněk a Hovorka po 4, 
Zamrzla, Deutsch a Bílý po 2. Šlo o dvě utkání s mnohem 
zkušenějším soupeřem, který má mimo jiné na kontě 7. místo 
v národním finále mladších minižáků. Naši hráči nepodali 
optimální výkon. Mnoho ztrát a neúspěšná střelba rozhodla 
o vcelku jasné porážce v obou zápasech. Po šesti zápasech 
je tým v tabulce třetí. 

Nejmladší minižáci (ročník 1998 a 1999) absolvovali 
2. soutěžní turnaj, tentokráte v domácím prostředí. Výsled-
ky: Slovan - Slovan Litoměřice (dívky)  56:18  (15:4, 10:6, 
21:4, 10:4), body L. Svoboda 26, J. Vašut 10,  M. Málek 8. 
Stejně staré dívky byly jen v některých úsecích hry vyrov-
naným soupeřem. Slovan - BK Děčín  52:9 (11:3, 17:2, 16:4, 
8:0), body  L. Svoboda 17, J. Vašut 14, F. Němec 6, D. Marek 
6. Hráči hostujícího celku jsou mladší a nemohli našim svým 
výkonem konkurovat. 

                                             Ing. Strolený, Ing. Novotný

Fotbalisté SK Slovan měli výroční schůzi

Varnsdorfská plavkyně 
v reprezentaci ČR

a dále odměňování nejlep-
ších hráčů v jednotlivých 
družstvech. V krátké diskusi 
poté vystoupili hosté, čímž 
byl dvouhodinový program 
výroční schůze vyčerpán.

Mládežnický fotbal se již 
uložil na nějaký krátký čas 
k zimnímu spánku, a tak 
je příležitost se ohlédnout 
za celkovým podzimním 
vystoupením jednotlivých 
týmů SK Slovan, tentokrá-
te dorostenců. Ti starší po 
postupu do divize překva-
pili výsledky a i pohybem 
v horních patrech tabulky, 
což se nečekalo. Postupně 
se však začala projevovat 
náročnost soutěže, přibyla 
nějaká zranění a několik 
posledních kol už tým psy-
chicky i fyzicky trpěl, což 
přiznal i trenér František 
Dužár. Nejvíce góly se 

prosadil Patrik Bandas, dal 
jich 8, dále Petr Mauder se 
6 brankami, Patrik Havel, se 
trefil 5x a Tomáš Novák 3x. 
Bilance staršího dorostu je 
6 výher, 2 remízy, 5 proher, 
skóre 25:21, a to se ziskem 
20 bodů stačí na přezimování 
na celkem klidném 7. místě 
tabulky.  Mladší dorost vyšší 
soutěž zvládal hůře, ale měl 
v kádru několik ještě na jaře 
žáků a pro ně to byl veliký 
skok. Gólově se prosazoval 
Miroslav Glaser, který sou-
peřům zatížil konta 8 góly, 
4 přidal David Šťastný 
a 3 Dorian Král. Po podzimu 
skončili mladší dorostenci 
11. za 3 výhry, žádnou 
plichtu a 10 proher. Trenér 
Jirka Drobeček byl spoko-
jen jen po málo střetnutích 
jeho celku, často neměl 
kompletní kádr.           ZdS

Basketbaloví muži 
i dorost vyhráli

Karolína u startovacího bloku číslo pět.

PODZIMNÍ 
HRY 2008
V rámci 3. ročníku Pod-

zimních her se pod patro-
nací ZŠ náměstí a Regie, 
a.s.uskutečnily dva turnaje. 
V kopané 24.10. a v košíkové 
20. 11. V kopané na umělém 
trávníku v Kotlině domino-
vali žáci ZŠ Seifertova, 
kteří vyhráli obě katego-
rie – chlapců i dívek. Totéž 
se podařilo i žákům Gym-
názia Varnsdorf na turnaji 
v košíkové. Turnaj byl zpes-
třen účastí polských týmů ze 
Žarů (projektový partner ZŠ 
náměstí), když výborný byl 
především tým dívek. Před 
závěrečným turnajem ve 
florbale, který se uskuteční 
v městské hale 9.12., je pořa-
dí škol následující: 1. Gym-
názium Varnsdorf 12 bodů, 
2. ZŠ náměstí 14, 3. ZŠ Sei-
fertova 17, 4.  ZŠ Edisonova 
19 bodů. Všechny soutěže 
jsou dotovány z grantového 
programu města Varnsdorf.                                     

V.Z.


