
Profesionální hasiči 
dostali od Ježíška dárek

O bráchovi v okně. Vítězný snímek reportážní kategorie.
Foto Oto Stredák
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD – 4. ÚNORA 
DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ VE VARNSDORFU

VRTULE NA KOPCI SE NELÍBILY
PROGRAM MASOPUSTU (13. 2. - 15. 2.)

FOTOROK JE REGIONÁLNÍM 
SVÁTKEM FOTOGRAFŮ

Soutěž „Fotorok“ je bez 
přehánění regionálním svát-
kem fotografů. Na severu 
Čech nevíme o jiné podobné 
soutěži s celorepublikovou 
působností. Jeho obnovenou 
tradici zaštítil v roce 1996 
klub fotografů při Kruhu 
přátel muzea Varnsdorf. Od 
té doby vždy v posledních 

Výsledková listina soutěže Fotorok 2008
Porota pracovala ve složení:  Martin Adamec, Radek Pet-

rášek, Jiří Stejskal, Jiří Trebatický, Libor Zavoral, Bořivoj 
Černý, Josef  Zbihlej.

I. kategorie - reportáž
1. cena: Oto Stredák „O bráchovi v okně“
2. cena: Petr Novotný „Pocta vítězi“
3. cena: Martin Votava „Zeď nářků č. 1“
Čestné uznání: Zdeněk Habr „Ráno před kavárnou“ a „Když 
chlapi blbnou“

II. kategorie – volné téma
1. cena: neudělena
2. cena: Ladislav Čech „Saxofonové nokturno“
2. cena: Martin Votava „Trans“
3. cena: Zdeněk Lín „Adam a Eva z Jizerek“
Čestné uznání: Petr Novotný „Zátiší se sklem” Stanislav 
Domanský „Cesta odnikud“
Ladislav Čech „Skleněná archa“

Výstava nejlepších prací probíhá současně do 15. 3. 2009 
ve vestibulu ČSOB na Národní třídě a zároveň v Galerii na 
ochozu muzea ve Varnsdorfu.

Po dvou letech od předání 
nového vozidla Tatra dobro-
volným hasičům měli i varns- 
dorfští profesionální hasiči 
to štěstí, že patřili mezi vy-
volené, kteří si 18. prosince 
2008 v Olomouci převzali 
od ministra vnitra jednu 
z 57 nových stříkaček ze za-

Zeď nářků č. 1. Třetí místo v kategorii reportážní fotografie.                                      
Foto Martin Votava

týdnech roku přicházejí 
na adresu muzea balíčky 
snímků od fotografů-ama-
térů, kteří stojí jak o veřej-
nou prezentaci své tvorby 
z uplynulého roku, tak 
o názor odborníků z poroty. 
Podotkněme, že v porotě pře-
važují profesionálové - mimo 
jiné fotoreportéři ČTK.

To nejlepší z Fotoroku 

2008 je od poloviny ledna 
do poloviny března k vidění 
v galerii Na ochozu v našem 
muzeu. Podle názoru porotců 
si soutěž udržuje velmi sluš-
nou úroveň a je tedy na co se 
dívat. Ať už máte rádi jaký-
koli žánr – krajinu, sportovní 
reportáž, scénickou fotogra-
fii, zátiší, makrofotografii..., 

vždy se pro vás něco najde. 
Na další část výstavního 
souboru se můžete přijít po-
dívat do vstupní haly ČSOB 
v Národní ulici.

Na vernisáži 15. ledna 
byly vyhlášeny výsledky: 
Cenu za vítězství v kategorii 
reportážní foto převzal Oto 
Stredák z Dolního Podluží. 
Volné téma nemá celkového 

vítěze, porotci se rozhodli 
udělit dvě druhá místa: 
Martinu Votavovi z Liberce 
a Ladislavu Čechovi z Kla-
tov. Pokud by vás zajímalo, 
co chybělo k tomu „zlatu“, dá 
se to vyjádřit třeba takto: 
Zdá se, že souhra dokonalé 
digitální techniky a autorské 
osobitosti je stále ještě velmi 
vzácným zbožím.

Varnsdorfské radnici pa-
tří poděkování za grantový 
příspěvek, bez něhož by se 
sotva podařilo další ročník 
zajistit.

Navzdory tomu, že činnost 
varnsdorfského fotoklubu 
jinak spíše skomírá, než 
žije, má jím organizovaná 
soutěž Fotorok dobrý zvuk 
a – doufejme – i další úspěš-
né ročníky před sebou. Hned 
v následujícím roce to bude 
mít o dost složitější. Muze-
um bude na jaře vyklizeno 
kvůli chystané rekonstrukci, 
a budou tedy chybět výstavní 
prostory. Vedení KPMV už 
jedná o náhradním řeše-
ní - snad to vyjde.

A vůbec, vezměte při 
nejbližší příležitosti svůj fo-
topřístroj do ruky a pokuste 
se zachytit kus světa kolem 
sebe „nějak jinak“. Ať už pro 
příští Fotorok, nebo jen tak 
pro sebe.                      ham

kázky za 352 mil. Kč. Nová 
cisternová automobilová 
stříkačka CAS15-MAN TGM 
13.240 4x4 BL pro šestičlen-
nou posádku s motorem o vý-
konu 177 kW, odstředivým 
čerpadlem THT TO 3000 
o výkonu 1500 l/min., ná-
drží na vodu 2200 l a pěnu 
135 l tak nahradila původní 

vozidlo Tatra 815, které 
po celkové repasi odslouží 
v České Kamenici. Po po-
vinném záběhu, garanční 
prohlídce a dovybavení 
vozidla začal MAN 6. led-
na 2009 jezdit v našem 
městě na prvním výjezdu. 
Vozidlo je mimo jiné vyba-

veno i novými technickými 
prostředky např. výkonnou 
elektrocentrálou Geko 4400 
o výkonu 4,1 kW doplněnou 
výsuvným stožárem Teklite 
TF 300NT/3 4x500W o výšce 
osvětlení 5 metrů nad úrov-
ní terénu, motorovou pilou 
Jonsered 2138, přetlako-
vým ventilátorem Ramfan, 
čtyřmi akumulátorovými 
svítilnami Streamlight 
Vulcan Fire, šesti přetlako-
vými izolačními dýchacími 
přístroji Dräger s maskou 
Panorama Nova nebo zá-
chranářským kyslíkovým 
přístrojem Saturn OXY. Pro 
bezpečí zasahujících hasičů 
je vozidlo vybaveno kvalit-
ními výstražnými majáky 
a sváděcí alejí Tesla Holomý, 
komfort zásahu zvyšuje i ne-
závislé naftové topení Brano 
Breeze III. 

Nám nezbývá než nové 
technice a příslušníkům 
HZS popřát mnoho najetých 
šťastných a bezproblémových 
kilometrů ve službě.

Text JS, 
foto Michal Šafus
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TERMÍNY 
pytlového svozu 

tříděného odpadu 
v roce 2009

Únor          5.    19.
Březen      5.    19.
Duben        2.   16.   30.
Květen      14.   28.
Červen      11.    25.
Červenec     9.   23.
Srpen          6.   20.
Září            3.    17.
Říjen           1.   15.   29.
Listopad     12.   26.
Prosinec    10.   23.  (St)

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední deskyZ deníku městské policie
Alkoholový dýchánek
Na služebnu městské policie bylo oznámeno, že v pane-

lovém domě je v jednom z bytů velký rámus. V bytě byla 
skupinka čtyř mladistvých v silně podnapilém stavu. Přivo-
lána byla i hlídka OO PČR, sociální pracovnice a následně 
záchranka, která si dvě děvčata odvezla na vyšetření pro 
podezření na otravu alkoholem. Celá záležitost bude doře-
šena nejen policií, ale i sociálním odborem.

Na kamerovém systému zjištěn mladý vandal  
Na kameře byl  zjištěn 18letý mladík v silně podnapilém 

stavu, jak z parkujícího osobního vozidla utrhl zadní stěrač. 
Vyslanou hlídkou MP byl ihned zadržen. 

Dopravní akce 
V roce 2009 opět pokračují společné akce s DI Policie ČR 

Děčín. První v tomto roce byla uskutečněna 9. ledna. Během 
akce bylo provedeno měření rychlosti na pěti ulicích našeho 
města. V deseti případech bylo zjištěno překročení povole-
né rychlosti a tyto přestupky byly ohodnoceny blokovými 
pokutami v celkové hodnotě 13.000 Kč. Další obdobné akce 
budou následovat.

                              Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Rada města rozhodla: • Doporučit ZM nabýt 
do vlastnictví p.p.č. 2351 v k.ú. Varnsdorf od staro- 
katolického kostela ve Varnsdorfu.

Rada města rozhodla pověřit: • Starostu města 
uzavřením SoD na projektovou dokumentaci ke SP a ZP 
na akci „Stavební úpravy objektu bývalých kasáren na 
p.p.č. 1160 v k.ú. Varnsdorf“. • Starostu města uzavře-
ním SoD na rekonstrukci a modernizaci RTG pracoviště 
v objektu Nemocnice Varnsdorf.

Rada města rozhodla odvolat: •  Evu Novákovou 
z funkce člena Komise pro otevírání obálek na vlastní 
žádost. • Olgu Hložkovou z funkce tajemníka Komise 
správy majetku a výstavby. • Olgu Hložkovou z funkce 
tajemníka Komise pro posuzování a hodnocení nabídek. 
• Alenu Kosovou z funkce člena Komise správy majetku 
a výstavby. 

Rada města rozhodla jmenovat: • Petru Vojtěcho-
vou do funkce člena Komise pro otevírání obálek do konce 
volebního období 2006 - 2010.  • Žanetu Moravcovou do 
funkce náhradního člena Komise pro otevírání obálek do 
konce volebního období 2006 - 2010. •  Ivanu Beranovou 
do funkce tajemníka Komise správy majetku a výstavby 
do konce  volebního období 2006 - 2010. • Ivanu Berano-
vou do funkce tajemníka Komise pro posuzování a hodno-
cení nabídek do konce volebního období 2006 - 2010.  

Za kolik jsme 
natankovali ve 

Varnsdorfu?
Čerpací stanice Benzina, 
a.s. Studánka  
natural 95 24,50 Kč 
nafta 26,40 Kč

G7,  s.r.o., Karolínská
(u starého nádraží) 
natural 95 22,70 Kč 
nafta 24,50 Kč

Josef  Šusta Noprosu 
natural 95 23,70 Kč 
nafta 25,20 Kč 

VIA, 5. května
(naproti mlékárně) 
natural 95 21,90 Kč 
nafta 24,30 Kč

EUROIL, 5. května
(u hotelu Ludmila) 
natural 95 21,40 Kč 
nafta 23,90 Kč

PHM Group, a.s., 5. května
(vedle mlékárny) 
natural 95 21,90 Kč 
nafta 24,30 Kč

FB automobil, s.r.o. 
natural 95 23,70 Kč 
nafta 25,40 Kč 

Čepro, a.s., Plzeňská 
natural 95 21,70 Kč 
nafta 23,90 Kč

Ceny jsou uvedeny  ke dni 
14. 1. 2009.                     -r-

 Evidence obyvatel k 31. 12. 2008   
počet obyvatel celkem             15.598 
z toho   mužů                            7.561 
                                žen              8.037 
                 cizinci s TP  279 
   narození  158  
                               zemřelí   159
                               přistěhovaní                        239
                                odstěhovaní                         253

počet obyvatel ve spádových obcích         4.792

z toho                      Dolní Podluží                    1.219
                                Horní Podluží                      758
                                Chřibská                           1.493
                                Jiřetín p. Jedlovou              590
                                Rybniště                              732
Varnsdorf + spádové obce celkem obyvatel  20.669
                                

Czech POINT zavedl 
provoz nových agend

Od 1. ledna  byl i na varnsdorfském Czech POINTu zahá-
jen provoz  nových agend,  které ocení především podnikatelé 
mající  možnost zažádat  o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách. 
Jde vlastně o náhradu několika výpisů, a to Obchodního 
rejstříku, Rejstříku trestů apod., a o prokázání kvalifikace, 
například v případě podání nabídky do veřejné soutěže. 
Podnikatelským subjektům, které musí tyto výpisy před-
kládat, ušetří nová služba poměrně hodně času i zbytečné 
administrativy. Je ale samozřejmě potřeba se do tohoto 
registru přihlásit, splnit určité podmínky a doložit veškeré 
požadované dokumenty.

Novinkou je  Registr účastníků provozu MA  ISOH, celý 
název tohoto modulu zní Modul Autovraky Informační Sys-
tém Odpadového Hospodářství. Jednoduše řečeno jde o  regis-
traci provozovatelů autovrakovišť evidovaných MŽP.  Již od 
1. ledna povolují vybrané Czech POINTy  kontaktním oso-
bám žádost o oprávnění k přístupu do tohoto registru za 
účelem podání agendy nebo její kontroly.                        -r-

Bez práce je ve Šluknovském  
výběžku 3 610 lidí

Jen během prosince se zvýšila nezaměstnanost ve Šluk-
novském výběžku na 12,83 procenta, což je téměř o jedno 
procento více oproti listopadovým údajům. 

Nově se v posledním měsíci minulého roku na 
úřadu práce zaevidovalo 269 osob a v souvislosti 
s celosvětovou finanční krizí lze předpokládat, že počet ne-
zaměstnaných i nadále poroste. V celém děčínském okrese 
došlo k růstu počtu uchazečů o zaměstnání proti listopadu 
o 479 osob. Celkem tak na Děčínsku práci postrádá 8 253 
osob.

Nejvíce se propouštění ze zaměstnání dotklo žen, 
jejichž řady se oproti listopadu rozrostly o dalších 128 
nezaměstnaných a celkem se jejich počet vyšplhal na 
4 191. Naopak nejvíce se práci daří sehnat absolventům 
a mladistvým.

Šluknovský výběžek je v okrese Děčín oblastí nejvíce po-
stiženou nedostatkem práce. Vždyť na žebříčku nezaměst-
nanosti je hned v první desítce sedm měst ze Šluknovska - 
Chřibská, Jiříkov, Krásná Lípa, Šluknov, Mikulášovice, Vel-
ký Šenov a Varnsdorf. Nejnižší míru nezaměstnanosti hlásí 
Dolní Poustevna, po ní Jílové a Děčín.                          -g-

Nezaměstnanost na Šluknovsku k 30. 11. 2008.
Počet evid. osob/nezaměstnanost/rozdíl
                            listopad 2008            prosinec 2008
Varnsdorfsko           1319/12,13%   +100     1419/13,04%
Šluknovsko               835/11,59%   +  81       916/12,72%
Rumbursko             1187/11,81%   +  88     1275/12,69%
Šluknovský výběžek  3341/11,88%   +269     3610/12,83%

VARNSDORF V ČÍSLECH

V prostoru mezi ulicí 
Západní a řekou Mandavou 
vznikne v jarních měsících 
nový park sahající od plavec-
kého bazénu až k rohovému 
domu na křižovatce Husovy 
a Barvířské ulice. Jeho 
vybudování bude stát cca 
1,8 milionu Kč z větší části 
hrazených z dotačních fondů 
EU (Operační program Život-
ní prostředí, prioritní osa 6). 
V listopadu loňského roku 
proběhlo výběrové řízení na 
dodavatele a koncem prosince 
se začalo s probírkou náleto-
vých dřevin. Od 5. ledna pro-
bíhá kácení a prořezy stromů, 
jakmile to počasí dovolí, bu-

U Západní ulice budujeme park
dou zafrézovány pařezy a pak 
začnou terénní úpravy. Ty 
by se měly týkat především 
střední části budoucího par-
ku (mezi řekou a prázdnou 
tovární budovou). Na závěr 
nás čeká rozsáhlá výsadba 
dřevin a rekonstrukce tráv-
níků. V rámci úprav bude 
vysázeno celkem 14 stromů, 
asi 540 keřů a přes 1000 
dalších rostlin, všechny prá-
ce by měly skončit v květnu. 
V celém prostoru bohužel 
zůstane „strašit“ prázdná 
tovární hala, kterou vlastní 
soukromá firma.

Ing. Přemysl Brzák, 
odbor životního prostředí

Informace pro 
poplatníky daně 

z nemovitosti
Vzhledem ke změnám 

v zákoně o dani z nemo-
vitostí platných od 1. 1. 
2009, kdy došlo k úpravě 
průměrné ceny zeměděl-
ských pozemků a ke vzniku 
nových místních koeficientů 
u pozemků a staveb, vás žá-
dáme o vyčkání s placením 
této daně do doby, než vám 
bude zaslána daňová složen-
ka s již nově vypočtenou da-
ňovou povinností (nejpozději 
do poloviny května t.r.).

Děkujeme za pochopení.
Ing. Jitka Růžičková,

ředitelka Finančního úřadu 
Rumburk

Rok 2008
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Když jsem se před osm-
nácti lety poprvé setkal 
s klidným a rozvážným mu-
žem Robertem Dauschem - 
bylo to v kabinetu profesora 
Jiřího Růžičky na tehdejší 
průmyslové škole – netušil 
jsem, že se spolu budeme 
setkávat dlouhá léta. Bylo 
nás tehdy pět (já chtěl být 
Péťou Bajzou – ale novinář-
skou praxí jsem mezi nimi 
byl spíš Zilvar...), byli jsme 
plni elánu a nadšení a Hlas 
severu, kvůli kterému jsme 
se sešli, jsme nakonec brzy 
rozběhli. Jeho důležitou sou-
částí byl kolega Robert. Byl 
naprosto vyrovnaný, nikdy 
nebojoval, aby mohl mluvit 
první, často zklidnil emoce, 
když hrozily vybuchnout. 
A že těch okamžiků v redak-
ci rozbíhající se v časech 
překotných změn a spole-
čenského kvasu bylo dost... 
Přiznávám, mně – horké 
mladé hlavě – připadal 
občas trochu flegmatický. 
Ale nakonec se vždycky 
ukázalo, že to bohaté životní 
zkušenosti ho naučily, aby 
s úsudkem ani rozhodnutím 
příliš nespěchal.  

Robert Dausch se narodil 
23. 10. 1933 v Budapešti, 
kam jeho maminka Emilie 
Pechová z Prahy odešla 
za prací a kde se sezná-
mila se svým budoucím 
manželem a otcem Rober-
ta, maďarským hudební-
kem Rudolfem Dauschem. 
Když bylo Robertovi deset 
let, byl při bombardování 
Budapešti zničen jejich 
dům a rodina posledním 
německým vlakem odjela 
do  Prahy. Tady jim posky-
tl azyl jejich rodinný přítel 
pan Pištěk. Později se Ro-
bert ve Varnsdorfu, kam 
přišel v roce 1949, vyučil 
pletařem a po vyučení pra-
coval ve zdejším národním 
podniku Elite. Při zaměst-
nání vystudoval novinařinu 

POSLEDNÍ MOHYKÁN HLASU SEVERU ODEŠEL
Na rozloučenou s Robertem Dauschem

a po skončení studií se stal 
redaktorem podnikového 
časopisu. V roce 1956 se 
oženil s Annou Votrubovou 
a měli spolu jediného syna 
Petra. V roce 1967 se stal 
zástupcem šéfredaktora 
nově založeného městského 
časopisu Hlas severu. V roce 
1968 musel redakci z poli-

tických důvodů opustit. 
Odešel pracovat do Nisatexu 
a později do Podniku služeb 
v Rumburku, kde pracoval 
jako podlahář.  Této profesi 
zůstal věrný až do odchodu 
do důchodu – ke konci už 
ovšem jako živnostník. 
Počátkem roku 1990 byl 
jedním z pěti nadšenců, 
kteří vytvořili redakční 
tým, jenž plných dvanáct 

let v nezměněné sestavě 
připravoval k vydání Hlas 
severu. Kromě toho se také 
aktivně zapojil do společen-
ského a politického života 
ve městě v rámci České 
strany sociálně demokratic-
ké. V roce 1993 ho postihla 
životní rána - v důsledku 
vážné nemoci zemřela jeho 
manželka. Po určité době, 
kterou prožil v osamění, 
se seznámil s Věrou Miche-
lovou, která se o něj dobře 
postarala mimo jiné i v době 
jeho vážného onemocnění. 
V listopadu 1998 byl zvolen 
zástupcem starosty a ná-
sledující čtyři roky aktivně 
působil ve vedení městské 
samosprávy. Ani po tuto 
dobu ovšem práci v Hlasu 
severu nepřerušil – pouze 
na čas, kdy ho z pracovního 
úsilí odvedla těžká nemoc, 

se kterou se ovšem vypořá-
dal s neobyčejnou vitalitou 
a vrátil se zpět. 

Milý kolego Roberte, 
s Vámi odešel poslední Mo-
hykán z původní redakce, 
která obnovila Hlas severu. 
Všichni, kdo jsme měli to 
štěstí s Vámi spolupracovat, 
budeme vždycky rádi vzpo-
mínat. Čest Vaší památce!

Milan Hrabal

Přechodné uzavření provozu 
Městské knihovny Varnsdorf

Od 1. února 2009 bude Městská knihovna Varnsdorf  přechodně uzavřena z důvodu 
kompletního stěhování do nového objektu, při kterém současně proběhne fyzická inventura 
a čipování celého knižního fondu.

Čtenářům, kteří si před tímto datem zapůjčili knihy, je výpůjční lhůta automaticky pro-
dloužena do doby znovuotevření knihovny. To se netýká zvukových nosičů (CD, LP, kazet) 
na hudebním oddělení – všechny bylo nutné vrátit nejpozději v pátek 30. ledna 2009!

Datum znovuotevření bude včas sděleno prostřednictvím webových stránek knihovny 
www.mkvdf.cz a Hlasu severu. 

Všem našim čtenářům a ostatním návštěvníkům knihovny děkujeme za dosavadní přízeň 
a těšíme se na setkání v nových prostorách v objektu  Městského centra kultury a vzdělávání 
v Otáhalově ulici.                                                                           Ing. Ilona Martinovská

Další spoj do Prahy
Od ledna 2009 nově funguje provoz autobusové linkové 

dopravy Josef Hemelík- HEMTRANS na trase Šluknov- 
- Rumburk - Varnsdorf - Nový Bor - Česká Lípa - Praha 
s číslem linky 510902. Informace o jízdních řádech 
v kanceláři Hemtrans, www.idos.cz a autobusových zastáv-
kách.                                                                               -r-

ZÁPIS DĚTÍ DO 

1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL
letos proběhne ve všech základních školách 

ve Varnsdorfu

ve středu dne 4. února 2009
od 14 do 18 hodin

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

Zápis se uskuteční v těchto školách:
ZŠ Bratislavská
ZŠ Edisonova

ZŠ náměstí E. Beneše
ZŠ Seifertova – zápis proběhne pouze na 

pracovišti v ul. Východní
IZŠ Karlova

Zápis se uskuteční také ve Speciální ZŠ a MŠ, 
T.G. Masaryka 1804 v čase od 14 do 15 hodin.

• Děti narozené od 1. září do 31. prosince 2003 budou 
zapsány na žádost rodičů předběžně. O jejich přijetí bude 
rozhodnuto dodatečně.
• I ve školním roce 2009/2010 se počítá s přijímáním dětí 
do speciální třídy s upraveným vzdělávacím programem 
v ZŠ Bratislavská.

Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu

3D projekce v Panoramě
Ve středu 4. února se kino Panorama promění na 3D kino. 

3D technologie prošla tak razantním vývojem, že v rámci 
české premiéry projekce 3D filmu Cesta na Měsíc budou 
mít diváci možnost prožít za pomoci 350 kusů kvalitních 3D 
brýlí řízených infračerveným paprskem stejný zážitek, za 
kterým se běžně jezdí pouze do specializovaných kin Imax. 
Nejedná se o běžnou videoprojekci na velké plátno, jakou 
známe např. z restaurace Lidová zahrada, ale o skutečnou 
digitální projekci, která bude techniky instalována na dva 
dny do našeho kina. Film Cesta na Měsíc 3D je prvním 
celovečerním animovaným filmem, který byl od prvního 
do posledního políčka navržen a vytvořen ve 3D a pouze 
pro trojrozměrnou projekci, při níž nepoužívá zobrazení 
z klasické perspektivy, na kterou jsou lidé zvyklí. Používá 
tzv. „macro vision“, díky kterému vidíte věci a svět z muší 
perspektivy. Ve středu dopoledne bude po montáži zaří-
zení provedena zkušební projekce za účelem předvedení 
a testování nového zařízení pro pozvané představitele 
měst, škol a kulturních zařízení ze Šluknovského výběžku 
spojená s prohlídkou digitálního projektoru. V 16.30, 18.30 
a 20.30 hodin jsou tři představení pro veřejnost. Ve čtvrtek 
5. února budou dvě představení od 9 a od 11 hodin patřit za 
zvýhodněné vstupné školám z Varnsdorfu a okolí a my jen 
doufáme, že si toto netradiční představení nenechají ujít. 
Více na www.cestanamesic3D.cz.                                  JS
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První setkání starostů 
měst a obcí Šluknovského 
výběžku v tomto roce se 
konalo v pátek 16. ledna 
v romantickém a útulném 
prostředí Staré hospody 
v Doubici. První část jednání 
byla zaměřena především na 
ekonomické záležitosti Sdru-
žení pro rozvoj Šluknovska  
(SPRŠ) a přípravu rozpočtu 
na rok 2009. Součástí této 
diskuze byla i informace 
Ing. Zibnera o připravova-
ném rozšíření knihy Vlasti-
věda Šluknovského výběžku 
o přílohu s pověstmi ze 
Šluknovska. Na financování 
Vlastivědy se částečně podí-
lelo i SPRŠ. Ze zisku z jejího 
prodeje  by měla být hrazena 
výroba přílohy. Kniha vyšla 
v nákladu dvou tisíc výtis-
ků a setkala se s velkým 
zájmem veřejnosti. Stejný 
počet výtisků by měla mít 
i  příloha a čtenáři si ji budou 
moci zakoupit s Vlastivědou, 
nebo i zvlášť přibližně za 
40 Kč. Ing. Zibner ujistil 
starosty, že ti čtenáři, kteří 
si nestačí knihu koupit, ne-
musí truchlit. Připravuje se 
již výroba CD s veškerými 
informacemi, které papíro-
vá Vlastivěda obsahuje, a ti, 

kteří by se mohli pozastavit 
nad neaktuálností některých 
údajů, například demogra-
fických, hospodářských ap. 
mohou být ujištěni, že ke 
knize každé tři roky vyjde 
aktualizovaný dodatek. 

Velká pozornost starostů  
byla věnována hostům, 
dvěma novým krajským 
radním ze  Šluknovského 
výběžku, Ing. Petru Jakub-
covi a Mirko Bernasovi. Ti se 
přišli především představit 
a seznámit starosty se svou 
představou vzájemné spolu-
práce a rozvoje Šluknovska.

Ale jejich informace byly 
většinou povšechné a ne-
konkrétní, což lze částečně 
i pochopit, protože po tak 
krátké době, kdy se stali 
součástí komunální politiky, 
nemohou ještě znát všechny 
problémy, které starosty 
z výběžku pálí. Prázdnými 
hesly však u starostů neza-
bodovali.  Naopak, proti tvr-
zení pana Bernase, že chce 
Šluknovskému výběžku po-
moci se ostře ohradili staros-
tové z Jiřetína pod Jedlovou 
a Rumburku, Josef Zoser 
a Ing. Jaroslav Sykáček, 
kteří poukazovali na to, 
že aktivity Mirko Bernase 

znemožnily vybudování 
firmy Elektropoli Galvia 
na rumburské průmyslové 
zóně a rozvoj lyžařského 
areálu v Jiřetíně pod Jedlo-
vou, a tím poškodily rozvoj 
turismu a řešení proble-
matiky nezaměstnanosti. 
Velmi rozvášněnou diskuzi 
nakonec musel razantně 
ukončit až předseda sdruže-
ní Ing. Milan Kořínek. 

Ale ani ostatní starostové 
nebyli příliš spokojeni se 
stávajícím působením obou 
pánů v Radě Ústeckého 
kraje a vytýkali jim, že se 
nezasadili o větší personální 
obsazení v krajských komi-
sích lidmi ze Šluknovského 
výběžku. Ze stopadesátičlen-
ného týmu členů komisí jich 
je jen sedm ze Šluknovska, 
což je podle starostů velmi 
nízké zastoupení. Nakonec 
na návrh Ing. Petra Jakub-
ce sepsali seznam kandidá-
tů s požadavkem, aby radní 
prosadili do každé komise 
alespoň jednoho z nich.  
Oba radní přislíbili, že pro 
to udělají maximum.

Příští zasedání starostů 
Šluknovského výběžku by 
mělo pohostit město Rum-
burk.                             gdo

EMOCE ZAHÝBALY SETKÁNÍM 
STAROSTŮ ŠLUKNOVSKA

V loňském roce se vede-
ní varnsdorfského centra 
podařilo získat na dotacích 
celkem 1.024.000 Kč. Z této 
částky poskytlo 624.000 Kč 
ministerstvo práce a soci-
álních věcí v rámci dotací 
na provoz sociálních služeb 
a 400 000 Kč poskytl Úřad 
vlády ČR – Rada vlády pro 
záležitosti romské komu-
nity.

Celkové náklady na pro-
voz sociálních služeb však 
byly vyšší a část peněz 
poskytl i zřizovatel, což je 
Město Varnsdorf, a to ve 
výši  670.000 Kč. Tím byly 
pokryty náklady na pracov-
níky, kteří služby poskytují, 
a na ostrahu objektů, kde 
bydlí rodiny a osoby v nouzi 
a bez přístřeší.

V současné době proběhlo 
další dotační kolo od MPSV 
a centrum získalo na rok 
2009 prozatím 544.000 Kč, 
což je o 70.000 Kč více, než 
v prvním kole vyhlášených 
dotací v r. 2008 (dodatečně 
bylo dofinancováno z MPSV 
na konci roku 2008 naše 
centrum částkou 150.000 
Kč). V měsíci lednu nás čeká 

Stále se množící dotazy 
k možnostem příjmu 
po- zemního digitálního 
vysílání mne nutí k dalším 
informacím, které snad tro-
chu pomohou přiblížit stav, 
jenž se od mého posledního 
uveřejněnému článku o moc 
nezměnil, spíše zamotal 
frekvencemi vysílání ve 
vysílacích multiplexních 
sítích.

Trochu „osvěty“, co to vy-
sílací sítě  jsou, pro ty, kteří 
nemají technické povědomí. 
Pokusím se vše přiblížit co 
nejjednodušeji. Pokud se bu-
dete řídit touto „kuchařkou“, 
nebude pro vás problémem 
orientace v programech 
a jejich šíření.
Nejprve něco o vysílacích 
sítích:
Síť 1 je veřejnoprávní vysí-
lání programů -  ČT 1, ČT 2, 
ČT 24 a Sport 4
Síť 2  jsou komerční progra-
my -  Nova, Nova Cinema, 
Prima a Barrandov
Síť 3 jsou komerční pro-
gramy - Óčko, public TV, 
Z1, Noe
Síť 4  jsou programy společ-
nosti  PLUS TV Ostrava - 
TA3, Z1, STV1, STV 2

Něco o možnostech pří-
jmu: Příjem pozemního di-
gitálního vysílání je možný 

VÝZVA 
PRO FIRMY A FYZICKÉ OSOBY
Centrum v současnosti přivítá pro noclehárnu od sponzora 

či jiného dárce pro zajištění nejnutnějších potravin osobám, 
které tuto službu využívají. Jedinou podmínkou případného 
daru je, že potravina má dlouhodobou trvanlivost.

Další informace na webu www.cssuvdf.cz 
Karel Jiřišta, vedoucí CSSU Varnsdorf

Další dotace získalo  
Centrum  sociálních 
služeb ve Varnsdorfu

Jak městu oznámil doda-
vatel pitné vody společnost 
Severočeské vodovody a ka-
nalizace, a.s. (SčVK), voda 
dodávaná ze zdroje Nová 
Huť stále nesplňuje mezní 
hodnotu ukazatele pitné 
vody pro hliník. Mírnější 
hygienický limit (0,5 mg/l) 
udělený na období 2005-
2008 byl na základě žádosti 
SčVK prodloužen na období 
2008-2011. V praxi to zna-
mená, že se kvalita vody 
nezhoršila jen díky zpřísnění 
české normy na parametry 
pitné vody, se ve vodě, kte-
rá je mnoho let dodávána 
do místní sítě, objevil nad-
limitní prvek. I přes určení 
mírnějšího hygienického 
limitu, je dodávaná voda 

Informace k pozemnímu 
digitálnímu vysílání 

v našem městě zatím pouze 
v některých lokalitách 
a pokud si chcete své set-
-top-boxy naladit, přináším 
pár základních informací. 
Momentálně je možný pou-
ze signál z Ústí nad Labem, 
a to na těchto kanálech:
(Vysílání aktualizováno od 
15. 12. 2008.) 
Síť 1 - 33. kanál,  polarizace 
horizontální vysílač: Verne-
řice, Buková hora 
Síť 2 - 58. kanál,  polarizace 
horizontální  vysílač: Verne-
řice, Buková hora
Síť 3 - 55. kanál,  polarizace 
horizontální vysílač: Buková 
hora

Další možnosti příjmu 
DVB-T jsou z vysílače Ješ-
těd, který má spustit toto 
vysílání 31. 7. 2009 na 
43. kanálu v horizontální 
polarizaci, avšak není zde 
jisté, že výkon 50 kW bude 
dostačující pro kvalitní 
příjem ve Varnsdorfu. Ale 
ani tato varianta v příjmu 
vysílání se nezavrhuje.

Tyto informace platí 
pouze v případě, že v místě 
vašeho bydliště je signál do-
sažitelný. Doporučuji, dříve 
než zakoupíte set-top-box, 
nechat si změřit intenzitu 
digitálního signálu odbor-
níkem, vyplatí se vám to 

a vyvarujete se případnému 
zklamání! 

Zakoupený set-top-box 
se naladí po scanování 
automaticky na všechny 
přijímané kanály, je pouze 
nutné mít nasměrovanou 
anténu v pásmu UHF a mít  
DVB-T zesilovač na přísluš-
né pásmo. 

Je dobré mít v paměti, že 
pozemní digitální televize 
je technologií, která během 
dvou let vytlačí původní 
technologii analogovou, 
do budoucna je nutno se na 
tento případ připravit.

Podotýkám, že mimo tele-
vizního vysílání je samozřej-
mostí i rádiový příjem, jako 
jsou např. ČR1, ČR2, ČR3, 
Proglas, Radio Leonardo 
a mnoho dalších, jenž je 
možno přes set-top-box 
přijímat.

K dosažení jsou i vysílání 
stanic televize a rádia z Ně-
mecka.

Je zde také možnost  pří-
jmu českých programů ze 
satelitu, této problematice 
se můžeme věnovat příště.

O případných změnách 
vás budu opět informovat.

Karel Dubský, 
místostarosta 

KVALITA PITNÉ VODY 
SE NEMĚNÍ

stále vodou pitnou, je však 
vhodné omezit její spotřebu 
u těhotných žen a nepouží-
vat ji k přípravě kojenecké 
stravy. Podle Krajské hygie-
nické stanice (KHS) se opat-
ření týká obyvatel našeho 
města a obce Dolní Podluží. 
S vybudováním úpravny 
vody na zdroji Lesné a Nová 
Huť se počítá v roce 2010, 
tím by měl být problém vy-
řešen. Dobrou zprávou pro 
obyvatele Varnsdorfu je, že 
voda ze zdroje Nová Huť se 
v našem vodovodním systé-
mu míchá s vodou z dalších 
zdrojů pitné vody (z prame-
niště Studánka a především 
z přehrady Chřibská), a tím 
se její parametry zlepšují.                                                                                           
                                      JS

projekt z Úřadu vlády ČR, 
kde doufáme uspějeme a zís-
káme další peníze na provoz 
našich služeb, a tím zajistíme 
provoz na letošní rok a ušet-
říme městu finance na další 
potřebné věci realizované 
v našem městě.

Centrum sídlí v ulici 
T. G. Masaryka, kde pro-
vozuje Noclehárnu pro bez-
domovce, terénní sociální 
program a Nízkoprahový 
klub „Modrý kámen“ pro 
děti z romských rodin. Další 
službou je ubytovna ve stej-
né ulici, dále i v ul. Lounská, 
kde jsou 2 byty Domu na půl 
cesty pro mladé lidi vrace-
jící se z výchovných ústavů 
a jsou bez rodinného zázemí.

Díky vedení města se 
může Varnsdorf pochlubit 
zabezpečením těchto služeb 
v rámci děčínského okresu, 
a tím i osob, které v letošní 
mrazivé zimě mohly využít 
naší noclehárnu pro bezdo-
movce. V současné době se 
aktuálně řeší nedostupnost 
této služby ve Šluknovském 
výběžku.

Karel Jiřišta, 
vedoucí CSSU Varnsdorf
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Jako představitel spo-
lečnosti Větrné elektrárny 
Varnsdorf, a. s., bych rád 
reagoval na článek za-
stupitele Martina Louky 
zveřejněný v Hlasu severu 
č. 21 a na uvedené zavádějí-
cí informace v něm. Článek 
se týká záměru výstavby 
větrných elektráren ve 
Varnsdorfu a proč řekli 
zastupitelé „ne“ větrným 
elektrárnám.

Je pravda, že pan Louka 
byl jedním ze zastupitelů, 
který se podrobně zajímal 
o informace o projektu vý-
stavby větrných elektráren 
ve Varnsdorfu. To se však 
nedá říci o zastupitelích, 
kteří hlasovali proti vě-
trným elektrárnám ve 
Varnsdorfu. Zatím však 
beru hlasování zastupitelů 
o větrných elektrárnách za 
nedokončené, protože neby-
lo dosaženo nadpoloviční 
většiny všech zastupitelů 
pro kladné ani záporné 
stanovisko.

Co se týče těžkosti roz-
hodování, jak uvádí pan 
Louka, snažil jsem se všem 
zastupitelům předložit veš-
keré dostupné dokumenty 
a studie. Z těchto studií 
v žádném případě nevyplý-
vá, že by bylo ohroženo zdra-
ví obyvatelstva Varnsdorfu 
a že výstavba a provoz větr-
ných elektráren (VE) ohrozí 
životní prostředí. Místo toho 
někteří zastupitelé podlehli 
výkřikům odpůrců větrných 
elektráren, kteří nikdy ne-
předložili věrohodnou stu-
dii, že větrné elektrárny při 
dodržení veškerých norem 
poškozují zdraví obyvatel-
stva a životní prostředí. Ani 
v jediném případě odpůrci  
nedokladovali studiemi po-
škozování zdraví obyvatel 
a životního prostředí větr-
nými elektrárnami. Dále  
uvádí pan Louka, že vzdá-
lenost VE od nejbližšího 
obydlí nesmí být menší než 
tři kilometry, což je čirý 
nesmysl. Stačí se podívat 
kousek za hranice do SRN. 
Taktéž žádný speciální vzo-
rec na vzdálenost od cest 
neexistuje. Vzdálenost VE 
od obydlí určuje hluková 
studie tak, aby v otevřeném 
prostoru nebyla překročena 
hladina hluku 40 decibelů 
v noci a 45 decibelů ve dne. 
Tuto hladinu splňují mo-
derní VE již ve vzdálenosti 
400 metrů. Odkaz na článek 
Prof. MUDr. Aleše Linhar-
ta, DrSc., přednosty II. 
interní kliniky kardiologie 
a angiologie, je zavádějící 
a jeho tvrzení nejsou podlo-
žena studiemi. Prof. MUDr. 
Aleš Linhart, DrSc., je jistě 

S platností od nového jízd-
ního řádu (14. 12. 2008) byla 
oblast Šluknovska opět zba-
vena přímého autobusového 
spojení s krajským městem 
Ústí nad Labem. Poprvé se 
tak stalo po „autobusové 
krizi“ v létě roku 2006. Do 
té doby linky z Dolní Pous-
tevny resp. Varnsdorfu do 
Ústí nad Labem provozoval 
Dopravní podnik Ústeckého 
kraje, po něm ještě několik 
měsíců ČSAD Semily. Na 
jaře 2007 však krajský 
úřad prosadil tzv. „taktový 
systém dopravy“ (lidově 
zvaný „cik-cak“), v jehož 
důsledku např. cestující 
z Dolní Poustevny musel při 
cestě autobusem do kraj-
ského města přestupovat 
minimálně v Rumburku 
(u nádraží ČD), v horší 
variantě ještě v Chřibské, 
a pak ještě v Děčíně na vlak 
do Ústí nad Labem. Prodlou-
žila se celková jízdní doba 
a zvýšila cena jízdného 
(v důsledku opakovaných 
přestupů). Důsledek na sebe 

Pod názvem Prokletá křižovatka byl v srpnu loňského 
roku (HS č. 15) uveřejněn článek Mgr. L. Moravce, který 
upozorňoval na nebezpečnou křižovatku ulic Východní 
a Kollárova. Autor článku zároveň navrhoval příslušným 
orgánům jak problém kritické křižovatky řešit.

Od té doby uplynulo téměř půl roku, na křižovatce se nic 
nezměnilo, ta zůstává dále stejně nebezpečná. Potvrzuje 
to osobní zkušenost občanů, zejména těch, co bydlí v jejím 
okolí. Mnozí z nich byli svědky několika „krizovek“, kdy 
řidič přehlédl „stopku“ a projel křižovatku bez zastavení 
a rozhlédnutí. Řada řidičů „neví“, že v obci je povolená rych-
lost do 50 km/hod., a křižovatkou doslova proletí. Ze směru 
od Hrádku je do křižovatky špatný výhled - pomohlo by 
zrdcadlo. Není zde ani žádný značený přechod pro chodce.

To, že se v posledním půlroku na této křižovatce nic ne-
stalo, je spíše zázrak. Ohroženy jsou především procházející 
malé děti z nedaleké ZŠ, maminky s kočárky a starší lidé. 

V souvislosti s četnými a také tragickými dopravními 
nehodami na území města se nepostačuje jen nad bezpeč-
ností provozu zamýšlet, ale také přijímat konkrétní a účinná 
preventivní opatření. Svoji úlohu by měly v této záležitosti 
iniciativněji plnit Komise dopravy RM, pracovníci MěÚ 
odpovědní za úsek dopravy i vedení města. Občané mají 
právo požadovat, aby se pro bezpečnost dopravy ve městě 
udělalo maximum možného a aby byli o přijatých opatřeních 
informováni. To je cesta k tomu, aby „prokletých křižovatek“ 
a dalších nebezpečných míst bylo v našem městě co nejméně. 

Dr. Miloslav Hoch, Zdeněk Ulvr, občané města

ŠLUKNOVSKO OPĚT BEZ 
PŘÍMÉHO SPOJENÍ 

odborníkem na kardiologii 
a angiologii, ale určitě nebu-
de odborníkem na hlukové 
studie a měření infrazvu-
ku. O infrazvuku větrných 
elektráren se můžete blíže 
seznámit na www.csve.cz. 

Proces posuzování vlivu 
na životní prostředí pro-
jektu větrných elektráren 
ve Varnsdorfu, který je 
v běhu, ukáže, zda životní 
prostředí bude výstavbou 
a provozem větrných 
elektráren ve Varnsdorfu 
narušeno, nebo ne. Pak se 
znova mohou zastupitelé 
rozhodnout, zda projekt 
podpoří.

Konstatování pana Lou-
ky, „že nám schází tedy 
pravděpodobně výhledové 
koncepční řešení, na nějž by 
i takovéto stavby vázaly“, je 
taktéž mylné. Koncepce 
elektroenergetiky je dána 
přijatou Státní energetic-
kou koncepcí a výstavba 
decentralizovaných zdrojů, 
do kterých spadají i větrné 
elektrárny, je prioritou. 
Dále je v koncepci kladen 
velký důraz na bezpečnost-
ní riziko. 

Bohužel musím kon-
statovat, že pan Louka 
se sice aktivně účastnil 
diskuse okolo našeho pro-
jektu, nicméně pouze jako 
zarytý odpůrce. Každý jeho 
argument, který byl odborně 
zodpovězen, následovaly dva 
další, stejně zavádějící, ne-
podložené či naprosto mylné. 
Argumentace pana Louky se 
navíc vlastně pramálo týká 
varnsdorfského projektu 
a jeho konkrétních dopadů, 
nýbrž spíše jakési debaty 
o větrných elektrárnách 
obecně. Vyvracíme bezpřed-
mětné argumenty o zlých 
Pražácích (i když já jsem 
rodák a založená firma 
má sídlo ve Varnsdorfu), 
o tom, že budeme elektřinu 
zde vyrábět a stejně vyvážet 
mimo region (to vám vysvět-
lí každý elektrikář, dokonce 
i kutil), a podobně. Na kon-
krétní výsledky odborných 
studií se nikdo neptá.

Vlastně jediným platným, 
nezpochybnitelným a možná 
za vším tím kličkováním 
skrytým argumentem zů-
stává ten, který se nebál 
otevřeně vyslovit zastupitel 
Ing. Draský: „Mně se ty 
vrtule na tom kopci prostě 
nelíbí.“ Ano, to je subjektivní 
a otevřeně projevený pocit, 
kterému se nedá nic vy-
tknout. Každý to cítí jinak. 

Každý konkrétní projekt 
má své výhody i možná 
úskalí. A to prosím posu-
zujme konkrétní výsledky 
měření našeho projektu na 

tomto místě. Máme otevřený 
a transparentní přístup. 

Větrné elektrárny však 
nemohou být vnímány 
jako nějaká spása, mají 
omezený potenciál, ale je 
škoda jej nevyužít. Vhodný 
„energetický mix“ může být 
velmi brzy devizou pro nás 
všechny. Ve Varnsdorfu 
v tomto směru jde již Tep-
lárna Varnsdorf, a. s. ve 
které by měla být spalová-
na biomasa jako obnovitelný 
zdroj. Ve městě a okolí také 
přibývají instalace solár-
ních trubic pro ohřev vody 
a fotovoltaických panelů 
na střechách rodinných 
domů. Masivně se zateplují 
rodinné i panelové domy 
a již také budovy městské. 
Věřím, že bude některými 
zastupiteli přehodnocen 
i záporný vztah vůči větr-
ným elektrárnám a tento 
zdroj spolu s jinými vnímán 
jako součást cesty k alespoň 
z části „energeticky sobě-
stačnému městu“.

Každý, kdo bude mít 
zájem se seznamovat 
s pokračováním projektu 
a následujícími studiemi 
v rámci započaté EIA (stu-
die vlivu na životní prostředí 
a zdraví obyvatel), bude 
i nadále srdečně přijat.

Miroslav Černý,
Větrné elektrárny 

Varnsdorf, a. s.

Vrtule se na kopci prostě jen nelíbily PROKLETÁ KŘIŽOVATKA

nenechal čekat - cestujících 
výrazně ubylo - kdo by také 
riskoval, že díky zpoždění 
v jednom dílčím úseku ne-
stihne navazující přípoj.

V roce 2008 se oba výše 
jmenovaní dopravci pokusili 
přímé spojení Šluknovska 
s krajským městem obnovit 
(bohužel v zimě a na jaře té-
měř časově souběžnými spo-
ji - což ještě snížilo vytížení 
autobusů obou dopravců).
Nejdříve to vzdal Dopravní 
podnik Ústeckého kraje 
(jezdí zcela bez dotací 
krajského úřadu) a po něm 
koncem roku i ČSAD Semi-
ly. Přímé spojení Šluknovska 
s krajským městem nezajiš-
ťují (a to už drahně let) ani 
České dráhy.

Pokud se zamyslím nad 
příčinami úbytku cestují-
cích, který je hlavním dů-
vodem nerentability tohoto 
spojení pro oba autobusové 
dopravce, pak je to mimo 
jiné výše jízdného, která i po 
dotaci od krajského úřadu 
(v případě ČSAD Semily) 

je taková, že již dvěma 
osobám se vyplatí použít 
osobní automobil namísto 
veřejné dopravy. Na tom se 
mimo jiné podepsalo i odbou-
rání většiny slev na jízdném 
(běžný cestující při použití 
čipové karty dosáhne na
slevu 5 % při občasném dojíž-
dění a max. 10 % při denním 
dojíždění). Praktický důsle-
dek je ten, že denní dojíždění 
do práce se omezilo jen na 
kratší vzdálenosti, což je pří-
činou snížení pracovní mo-
bility. Jestliže ještě koncem 
90. let minulho století odjíž-
děl z Ústí nad Labem odpo-
lední autobus na Rumburk 
ve všední den plný (a v pá-
tek přeplněný), v posledním
období to bylo již jen 
5 - 10 cestujících. Dnes 
na delší vzdálenosti vyu-
žívají veřejnou dopravu 
jen ti, kdo nemají k dis-
pozici osobní automobil.
Zrušení přímého autobu-
sového spojení Šluknovska 
s krajským městem a v do-
pravních špičkách přeplněné 
silnice jsou toho názorným 
dokladem. 

zdroj: Rumburské 
noviny, fk 

 

Foto rm
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Koupím starožitnosti - 
kvalitní i chalupářské – též 
mince, pohledy, známky i 
celé sbírky. Rychlé a slušné 
jednání, tel. 606 388 495, 
607 622 178.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Pronajmu nebytové 
prostory ve Varnsdorfu, 
vhodné jako kanceláře, 
u sportovní haly, telefon 
777 848 575.

Koupím nebo pronajmu 
byt 3+1 nebo 4+1. Nabídně-
te cenu, tel. 737 441 905.

Prodám družstevní 
byt 4+1+L, 6. patro. Tel. 
774 551 773.

Pedikúra, masáže, 
aromamasáže za příznivé 
ceny. Dagmar Richterová, 
Velveta, a. s. Varnsdorf, tel. 
412 352 352; 777 650 678.
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ØÁDKOVÁ INZERCE
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INZERCE

Prestižní firma HYLA ČR hledá obchodního zástupce. 
Zajímavé finanční ohodnocení. Volná pracovní doba. Pro 
více informací pište na: jancamb@seznam.cz nebo volejte 
777 266 864.

Prodám oplocenou stavební parcelu o výměře 

1.319 m2. Tel: 728 683 276. 

Salon pro úpravu srsti psů Empada, Národní 1749 
Varnsdorf (nad Komerční bankou). Objednávky na telefon 
737 104 222. Po dohodě možné stříhání i u vás doma.

Úprava hmotnosti - individuální přístup, trvalé 
výsledky. Volejte centrum regenerace, 777 249 411, po-
můžeme vám.

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

Koupím byt 3+1 v os. vl. ve Varnsdorfu, stav nerozho-
duje. Tel. kdykoliv na 721 022 321.

Pronájem luxusního bytu 2+kk v centru Rumburku. 
Nájem: 8.000 Kč/měs. + služby + vratná kauce. Info Lužická 
R.K. Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Převod udržovaného dvougeneračního družstevní-
ho bytu 1+4+L v panelovém domě v Rumburku. Výměra: 
100 m2. Cena za převod: 565.000 Kč. Info Lužická R.K. 
Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Prodej perfektně zrekonstruovaného rodinného 
domu s dvěma byty nedaleko centra Rumburku. Velká 
garáž. Výměra: cca 1.200 m2. Prodejní cena: 4 mil. Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Pronájem nových nebytových prostor nedaleko cen-
tra Rumburku. Vhodné na drobnou výrobu a kanceláře. 
Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Prodej RD 6+2 s garáží a zahradou ve Varnsdorfu na 
klidném místě. ÚT plynový kotel, vodovod, septik, kanaliza-
ce. Stav dobrý, běžná údržba. Cena 1,89 mil. Kč. SKZ NORD, 
s.r.o. Varnsdorf, tel. 604 267 602, skznord@skz.cz. 

Prodej dr. byt 3+1+L v centru města Varnsdorf, 
5. NP, plastová okna, nová koupelna (dlažba, obklady). Nut-
no vidět. SKZ NORD, s.r.o. Varnsdorf, tel. 604 267 602, 
skznord@skz.cz. 

Pronajmu zařízenou restauraci u hraničního pře-
chodu ve Varnsdorfu, 20 míst + letní terasa. Provoz možný 
ihned. Informace na tel. 777 824 275.

VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Malý Manchester českého Nizozemí - 7. část

Který z továrních komínů 
se vztyčil jako první proti 
varnsdorfskému nebi, to 
vám asi dnes těžko někdo 
poví. Dá se ale předpoklá-
dat, že patřil některé z prv-
ních textilních továren. Ano, 
byl to textilní průmysl, který 
začal od samého počátku 
hromadné výroby měnit tvář 
města. A bylo to nejméně 
o sto let dříve, než se r. 1835 
ve firmě J. G. Fröhlich und 
Söhne rozběhly písty první-
ho parního stroje. 

Mezi nejstarší tovární 
výrobce textilu ve městě 
patřili např. Franz Michel, 
Christoph Stolle, Andreas 
Hanisch, Josef Liebisch, Mi-
chael Prasse nebo Josef Pilz. 
Většina z nich v podstatě 
začínala jako domácí tkalci. 
Postupem času založili tex-
tilní manufaktury a začali 
zaměstnávat domácí tkalce. 
Stanovit přesné datum, kdy 
manufakturní výroba přešla 
ve výrobu průmyslovou, kdy 
se první manufaktura změ-
nila v továrnu, či kdy byla 
první továrna ve Varnsdorfu 
založena, je téměř nemožné. 
Povím-li to velice zjednodu-
šeně - manufaktura se mění 
v továrnu v okamžiku, kdy 
podíl strojově vykonávané 
práce převládne nad prací 
ruční. A to probíhalo u jed-
notlivých firem v různém ča-
sovém období. U všech firem 
však první fáze jejich vzniku 
probíhaly podle přibližně 
stejného schématu. Vedle 
látek z vlastní produkce za-
čaly vykupovat režné zboží 
od dalších domácích tkalců. 
S jistou dávkou prozíravosti 
všechny firmy zachovávají 
výrobu některých, v té době 
základních druhů tkanin, 
jako byly plátno, kepr, ka-
nafas apod. Každá z firem 
se však snaží i o užší speci-
alizaci a soustřeďuje se na 
vybrané druhy nových typů 
tkanin. Tak třeba jako první 
ve Varnsdorfu zavádí r. 1722 
výrobu damašku H.CH. Re-
inisch. Pro tento účel mu 
dokonce kníže W. Liech-
tenstein zapůjčuje jednu 
místnost na starém zámku. 

Prvním vzorkařem damašku 
však byl Ch. Löffler, který 
přesídlil do Varnsdorfu 
ze saského Grössschönau. 
F. Michel, F. Brückner 
a A. Hanisch přicházejí 
zase s výrobou polohedváb-
ných šátků, vzorkovaných 
grádlů a látek na vesty. 
Další novinkou v sortimen-
tu výrobků byl modrotisk, 
který začala vyrábět firma 
jako první tiskařská dílna 
M. Prasseho.

Aby se firmy zbavily 
významného omezení v pro-
deji svých výrobků, kterým 
pro ně bylo zušlechťování 
režného zboží u cizích zpra-
covatelů, začaly se v nich 
brzy objevovat také nové 
stroje a zařízení právě na 
dokončovací procesy výro-
by. Tak například v polovině 
18. století vznikla první bě-
lidla (fy A. Pietschman, F. 
Michel, Ch. Pilz) a ukončila 
tak éru bělení režného zboží 
u cizích firem. Významné 
zlepšení kvality výrobků pak 
přineslo i zavedení mandlů 
holandského typu - kaland-
ry (J. Goldberg, A. Kühnel). 
J. Stolle zase zakoupil 
r. 1772 nové tkalcovské 
stavy na výrobu damašku 
včetně žakárových strojů. 

Skutečný rozmach tex-
tilní výroby však nastal od 

r. 1786 zahájením dovozu 
anglické bavlněné příze. 
Varnsdorfští výrobci byli 
první v rakouských zemích, 
kdo ji začal dovážet a ihned 
zavádět do výroby. Zároveň 
se začali doslova předhánět 
v modernizaci a rozšiřování 
stávajících výrobních provo-
zů. Bavlna rázem změnila 
i sortiment výrobků takřka 
všech varnsdorfských firem. 
Aby se místní výrobci co nej-
více přiblížili světové špičce, 
vyrábějí podle nejnovějších 
anglických vzorů, pořizují 
moderní strojní vybavení. 
Tam, kde dosud  stával 
jeden barvící aparát, kde se 
točil jeden mechanický man-
dl, budují se nové barvírny, 
tiskárny a úpravny. Vy-
růstají nové továrny s úzce 
specializovanou výrobou 
(např. tiskárny kartounu 
J. Liebische, J. Hanische, J. 
Stolleho a G. Fröhlicha). Do 
výroby přicházejí nové druhy 
tkanin. Doslova hitem varn-
sdorfských výrobců se staly 
manšestr a samet. Prvními 
výrobci manšestru byli 
Josef Palme a po něm An-
ton a Andreas Hanischovi. 
A právě manšestr a samet 
daly Varnsdorfu onu pře-
zdívku uvedenou v podnad-
pisu této části seriálu.

M. Kopecký
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Dne 8. února 2009 to bude rok, co nás 
opustil náš drahý tatínek, strýc, dědeček, 
pradědeček Josef Školník.

Stále s láskou vzpomíná rodina a ostatní 
příbuzní.

VZPOMÍNKA

§

§

§

Dne 3. února tomu bude 10 let, co od nás 
odešel pan Antonín Nesnídal, 10. února 
by se dožil 54 let. Nikdy na Tebe, Toníčku, 
nezapomeneme. 

Všem, co vzpomínají s námi, děkuje celá 
rodina.

Dne 4. února 2009 uplyne smutný rok, co 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a  dědeček Miroslav Doležal. 

S láskou vzpomíná manželka s dcerou 
a vnoučaty.

Dne 31. ledna tomu bude rok, co nás 
navždy opustila paní Věra Voráčová ve 
věku 72 let. 

S láskou vzpomínají manžel Jaroslav, 
děti s rodinami a ostatní příbuzní.

 

31. 1. - 1. 2. 2009 
MUDr. Bolfíková Re-
nata, Varšavská 1863/7, 
Děčín VI-Letná, 
tel. 412 535 930.

7. - 8. 2. 2009 
MUDr. Charvátová 
Hana, U Přívozu 18/4, 
Děčín III - Staré Město, 
tel. 412 511 619.

ZUBNÍ  
POHOTOVOST

Hrádek slaví kulaté narozeniny
Vyhlašujeme soutěž

15. května letošního roku uplyne 105 let od chvíle, kdy 
byla dokončena a slavnostně otevřena stavba 29 m vysoké 
vyhlídkové věže a restaurace na Hrádku.  Od té doby má za 
sebou dominanta našeho města několik radostných i smut-
ných období. V jeden čas to dokonce vypadalo, že bychom o ni 
mohli přijít úplně. V současné době pokračuje pozvolný ná-
vrat k původnímu stavu. Chtěli bychom k jeho narozeninám 
také nějak přispět, a proto redakce Hlasu severu s odborem 
školství, kultury a tělovýchovy vyhlašují výtvarnou soutěž na 
téma  „Jak vidím Hrádek já“. Ocenění nejlepších výtvarných 
prací proběhne u příležitosti chystané  květnové oslavy přímo 
v prostorách Hrádku i s doprovodným programem. 

Výtvarné práce předejte nejpozději  do 30. dubna na odbor 
školství, kultury a tělovýchovy.

Současně s těmito aktivitami jsou firmou Interdata 
připravovány nové webové stránky Hrádku. Žádáme proto 
všechny občany, kteří mají ve své sbírce fotografie, propa-
gační materiály nebo i vlastní záběry z Hrádku a okolí, 
aby nám umožnili tyto materiály za jejich přítomnosti bez 
poškození naskenovat. 

Kontak: jiri.sucharda@varnsdorf.cz, tel. 602 104 570.
JS

KRIZOVÁ 
TELEFONNÍ 

LINKA K ŠIKANĚ 

MŠMT zřidilo linku 
k šikaně ve školách 

pro veřejnost.   

Krizová telefonní linka 
k šikaně pro učitele, 
žáky a jejich rodiče:  

286 881 059 
V provozu 

od pátku 16. 1. 2009. 

Spíš slyšíme to horší - 
nezvedená, děsná, hrozná. 
Ale každá mince má dvě 
strany. 

Michal Slovák je z Varns- 
dorfu a studuje na VOŠ a SPŠ 
prvním rokem informatiku. 
Ještě před Vánocemi byl ve-
čer s kamarádkami venku, 
když zjistili, že se v Mandavě 
za jedním z varnsdorfských 
obchodů někdo topí. Michal 
okamžitě seskočil ze zdi do 
vody. Našel tam ležet bez-
vládného muže s obličejem 
ve vodě. Vytáhl ho z vody 
alespoň do půlky těla, víc ne-
měl sílu bezvládné a mokré 
tělo utáhnout. Pak se snažil 
přivést muže k vědomí, 
viděl, že má rozbitou hlavu 
a že je zjevně opilý. Když 
muž začal komunikovat, spo-
lečně s kamarády přivolali 
policii, dorazila záchranka 
i hasiči. Všem nám je jasné, 
že Michalova rychlá reakce

i obětavý skok do ledové 
vody zachránily neznámému 
muži život. 

A proč o tom píši až nyní? 
Michal se nikomu „nepo-
chlubil“, vše vyšlo napovrch 
až náhodou. A co Michal na 
to? Nic, prý proč by to říkal, 
však by tam skočil každý. 
A prý stejně – bez kama-
rádky Míši Vašákové by to 
nezvládl, to prý ona sháně-
la policii, celou dobu tam 
byla s ním… džentlmensky 
nechává „slávu“ své kama-
rádce.

Michal není rozhodně vzor-
ňák, občas umí být pěkné kví-
tí! Ale z puberty vyroste - jako 
my všichni - ovšem morální 
zásady mu zůstanou. 

Michalovi byla za tento 
čin udělena pochvala ředi-
tele školy. 

         Mgr. T. Vítová,
třídní učitelka

JAKÁ JE NAŠE MLÁDEŽ 

DOBRÝ NÁPAD
Velké poděkování patří studentovi Střední zdravotnické 

školy v Rumburku Lukáši Lančovi a jeho spolužákům. Lukáš 
dostal nápad zpříjemnit dětským pacientům pobyt v nemoc-
nici. Se svými spolužáky z I.A ZA a s podporou třídní učitelky 
Bc. Jitky Čapíkové se jim podařilo při dobrovolné sbír-
ce, kterou podpořili jak žáci, tak i učitelé jejich školy, 
vybrat finanční obnos, za který zakoupili DVD pře-
hrávač pro dětské oddělení  rumburské nemocnice. 
Slavnostní předání DVD přehrávače a dalších dárků 
(stavebnice, knihy, hračky, hry), které zakoupila Spe-
ciální základní škola a mateřská škola ve Varnsdorfu, 
proběhlo dne 15. 1. 2009 za přítomnosti žáků zdravot-
nické školy, jejich třídní učitelky a ředitele, jeho zástup-
kyně a učitelky Sp ZŠ. Vedení Speciální základní školy 
a mateřské školy Varnsdorf, by touto cestou ještě jednou 
chtělo poděkovat za velmi dobrý nápad a příkladnou spo-
lupráci žákům ze Střední zdravotnické školy Rumburk.
                                        Mgr. J. Červinka 

Jak se rodí hrdina? byl 
název konference pro učite-
le, která se konala v prosinci 
2008 v Rezidenci primátora 
hlavního města Prahy. Po-
řádána byla při příležitosti 
3. ročníku vyhlášení Ceny 
Michala Velíška a zúčastni-
la jsem se jí za VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf. Někteří naši žáci 
totiž v rámci výuky občan-
ské nauky hlasovali o tom, 
koho by z nominovaných 
kandidátů na ocenění vybra-
li jako nejlepšího, největšího 
hrdinu. Nádherné prostory 
rezidence, skvělé filozofické 
úvahy o hrdinství! A já mezi 
kandidáty na ocenění, mezi 
hrdiny. Kdy můžeme hovořit 
o tom, že je někdo hrdinou? 
Může to být nečekaná 
chvíle, která člověku rázem 
změní život. Možná. A není 
hrdinstvím také to, že doká-
žu říct, že mám ráda mámu, 
že Karlovi se dneska poda-
řilo napsat skutečně velmi 
dobře písemku, pochválím 
kuchařce bramborák, po-
děkuji za nabídnuté místo 
v tramvaji? Mými hrdiny 
jsou všichni, kteří dokážou 
být sami sebou, všichni ti, 
kteří se nestydí před svým 
okolím za to, co řekli, všich-
ni, kteří nejsou lhostejní ke 
svému okolí. Mám obrovskou 
radost z toho, že právě tako-
vých hrdinů máme v naší 
škole mezi žáky většinu. 
Představte si, že učitelka 
z Varnsdorfu sedí v Rezi-
denci primátora hlavního 

JAK SE RODÍ HRDINA?

SENÁTORSKÉ 
DNY VE 

VARNSDORFU

U Nádraží 1562/8
(růžová vila)

16. února 2009
15 - 17 hodin

Grantový 
program města 

Varnsdorf 
pro rok 2009
V Grantovém programu 

města Varnsdorf pro rok 
2009, jehož uzávěrka byla 
16. ledna 2009, bylo podáno 
119 žádostí od 34 žadatelů. 
Celkový požadovaný pří-
spěvek činí 2.239.995 Kč, 
což trojnásobně převyšuje 
finanční prostředky, které 
budou pro letošní rok rozdě-
leny. V rámci GPMV bude 
rozděleno 800.000 Kč. 

Na podporu v oblasti 
kultury a vzdělávání bylo 
přijato celkem 37 žádostí 
s požadovaným příspěv-
kem 653.200 Kč. Na ob-
last tělovýchovy a sportu                                                                         
celkem 82 žádostí  s poža-
dovanou podporou ve výši 
1.586.795 Kč. Všechny poda-
né žádosti splnily podmínky 
pro přijetí do výběrového ří-
zení a jsou předány hodnotící 
komisi, která výsledky před-
loží ke schválení radě města 
12. února 2009. Seznam 
všech podpořených projektů 
bude uveřejněn po jejich 
schválení.                     -r-

města Prahy vedle malého 
velkého hrdiny. Jedenác-
tiletý Vladimír Dolanský 
totiž zachránil tonoucího 
chlapce z bazénu. A pak si 
klidně ve velké Praze sedne 
vedle mě a povídá o dár-
cích, které koupil mamince 
a tatínkovi, vypráví o svých 
kamarádech, o svých učite-
lích a nemá na čele vůbec 
napsáno, že je hrdina. Pro 
mě je jím dvakrát. Jednou 
za záchranu lidského života 
a podruhé proto, že i po me-
dializaci svého činu zůstal 
úplně normálním klukem. 
A ještě teď slyším jeho bráš-
ku: „Panííííí? Víte, že brácha 
je hrdina? Zachránil tříleté-
ho kluka z bazénu!“ Ani pro 
jednoho z chlapců už asi ni-
kdy nebudou hrdiny nesmr-
telní Spiderman, Harry 
Potter, Simir Gerchan 
a další, ale všichni ti smr-
telníci, kteří nejsou lhos-
tenými vůči svému okolí. 

 Mgr. Petra Vaňková,
VOŠ a SPŠ Varnsdorf 

autor kresby J. Poláček
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Šachové střípky

Sálovkáři mají za sebou 
další odehrané turnaje. 
V tom prosincovém v Kraj-
ské lize ÚK remizovalo 
áčko s DeCe Computers 
3:3, s Jílovým A 2:2 a pře-
jelo Bělou 7:1. V lednovém 
si smlslo na týmu Nota 
5:0, těsně jej porazil Snopek 
1:2 a plichtou 2:2 skončil 
zápas s Tullamore Dew. Po 
4 turnajích a 12 odehraných 
zápasech byl tým JK Trans 
A na 4. místě s 19 body. 
Stejně bodů jako áčko měl 
celek Tullamore Dew, další 
pak již bodově zaostávaly. 
Vedlo Jílové A (28) před 

Snopkem (25) a Turbem 
A (24). Primát kanonýrů 
týmu patří Jaroslavu Be-
ránkovi a Petru Svobodovi, 
oba dali po 7 gólech. 

Béčko si na třetím turna-
ji Smitka ligy připsalo tyto 
výsledky: - Hezouni B 1:3, 
- Zarážka 2:1, - Alcan 5:0 
kontumačně. Po třech tur-
najích vede soutěž  FC Nica 
Rumburk s 24 body (je bez 
bodové ztráty) před Turbem 
C (21) a JK Trans B (18). 
Veterans na 4. místě ztrácí 
5 bodů. Nejlépe si střelecky 
z béčka vedou Jiří Novák 
a Michal Šmidílek, kte-

ří dali po 6 brankách. 
Sloučený open Memoriál 

H. Bálka a M. Kotraby 
v sálové kopané ve Vilémově 
vyhrál poprvé v historii do-
mácí SC Stap Vilémov. Řada 
favoritů se do závěrečných 
zápasů vůbec neprobojova-
la. Mezi nimi i JK Trans A, 
který vypadl v osmifinále 
s Huligans Dolní Poustevna 
po výsledku 0:0 na penalty 
0:2. To béčko JK Trans mělo 
asi více štěstí. V semifinále 
je zastavil pozdější vítěz 
turnaje a až v boji o třetí 
místo je „vyštípali“ Komáři 
Filipov výsledkem 3:0. Béč-
ku ale jedna cena  pořadateli 
udělena byla a to Cena Fayr 
Play.

A jedna lahůdka z fut-
salu nakonec. V sobotu 
14. března se ve varnsdorf-
ské sportovní hale uskuteč-
ní finále Českého poháru za 
účasti osmi nejlepších týmů 
Čech. Účast v bojích ve 
dvou skupinách již má vítěz 
Ústeckého kraje Vilémov 
a domácí JK Trans. Dále 
se hraje vyřazovacím způ-
sobem. V ostatních krajích 
ještě proběhnou závěrečné 
kvalifikace.                  ZdS

Oba celky JK Trans v popředí tabulek

Do třetího ročníku Varns- 
dorfské bowlingové ligy 
(VBL) se přihlásilo osm 
družstev, která si to v prů-
běhu soutěže rozdají čtyři-
krát každé s každým. Přes 
letní přestávku došlo mezi 
nimi k několika zajímavým 
přestupům či jejich doplnění, 
takže se daly předpokládat 
na drahách velmi tuhé 
boje. Doplnění týmu TOS 
A, který si ze svého béčka 
vytáhl v lize již ostříleného 
M. Junka, zajišťuje vyrov-
naný tým a zatím  vedoucí 
pozici. Největším překva-
pením je celek BAHŇÁKŮ. 
Ten doplnil zkušený J. Kos 
z týmu NIC-MOC a patří mu 
druhé místo. S užší hráčskou 
soupiskou pro tuto sezonu 
naopak nastoupili obhájci 
titulu Spliťáci a i proto jsou 
třetí. Do kádru NIC-MOC 
se podařilo získat zatím 
málo známého, ale o to více 
platného hráče D. Katzera, 
a i přes úvodní trable (dvě 
zlomené ruce) jim patří 

Varnsdorfské šachové družstvo pokračuje v dobrých 
výkonech a na Střelnici vyprovodilo soupeře, kterým byl 
celek Bižutérie Jablonec B poměrem bodů 6,5:1,5. Své par-
tie do vítězného konce dovedli Wokurka, Zapletal, Pavlík, 
Kavalski, Sládek, Halba, remizoval Jarschel. Družstvo jas-
nou výhrou opět poskočilo v tabulce dopředu o jedno místo 
a je páté. Koncem roku se ve Varnsdorfu uskutečnil vánoční 
bleskový turnaj, který se hraje také jako Memoriál Zdeňka 
Bulvy. Hrálo se tempem 2x5 minut na partii a potřetí na 
této akci zvítězil Václav Vladyka, i když jej porazil Petko 
Kavalski. Druhý skončil Jaroslav Blažej a třetí Martin Za-
pletal.                                                                     ZdS

Za účasti pěti týmů se konal hokejový turnaj starých gard. 
Na varnsdorfský zimák přijely týmy Výběru Saska, Liberce, 
České Lípy, Rumburku a chybět nemohli samozřejmě domá-
cí. Hrál každý s každým a z výsledků se urodilo toto pořa-
dí: 1. Varnsdorf, 2. Výběr Saska, 3. Česká Lípa, 4. Liberec, 
5. Rumburk. Nejlepším gólmanem se stal domácí Josef 
Hambálek (obdržel pouhé 2 góly) a titul nejlepšího střelce 
i hráče zůstal rovněž doma, a to pro Tomáše Lukeše. 

V Libereckém krajském přeboru si připsali dvě výhry muži 
Varnsdorfu a v obou případech až po samostatných nájez-
dech, když prodloužení nerozhodla. K odpoutání z  posled-
ního 6. místa tabulky, to ale zdaleka nestačí. Doma udolali 
čtvrtý PSK Liberec 3:2 a v Lomnici n. P. (3. v tabulce) uspěli 
3:4 (1:2, 0:1, 2:0 - 0:0). Góly 6. Damnitz (Bafia), 6. Swadosch, 
32. Balo (Damnitz). Po třech nájezdech na obou stranách byl 
stav 2:2 a ten  rozhodující zvládl  blafákem Prokop, když před 
ním domácí hráč neproměnil.                                       ZdSLiberecký krajský přebor mužů

1. Rumburk             16       14       2       42:15       30 
2. Turnov A             14       13       1       40:  4       27 
3. Stráž n. N. A        16       10       6       33:26       26 
4. Tanvald               16         9       7       28:27       25 
5. Varnsdorf A       16         8       8       30:30       24 
6. Vysoké n. J.         16         7       9       30:31       23 
7. Smržovka             14         6       8       26:28       20 
8. Jablonné v P.       16         2     14       11:42       18 
9. Mn.Hradiště A     16         1     15         9:46       17 

Ústecký krajský přebor žen
1. Litoměřice A        10         9       1       29:12       19 
2. Ústí n.L. A           10         8       2        27:  8       18 
3. Žatec A                 10         6       4       22:17       16 
4. Chomutov A         10         4       6       16:20       14 
5. Varnsdorf A       10         2       8       11:27       12 
6. Rumburk A          10         1       9         8:29       11 

BOWLINGOVÁ LIGA PLNÁ 
PŘEKVAPENÍ

čtvrtá příčka. Velice dobře 
si vede i béčko TOSu, kde 
se projevuje zájem a trénin-
ková píle. Jeho páté místo, 
ale zejména zisk osmi bodů 
málokdo čekal. Své si zatím 
odehrávají VORWARTS VIC-
TORIA a KILLERS, kterým 
patří šesté resp. sedmé pořa-
dí. Zklamání prožívají bow-
lingáři družstva ReTOS, a to 
nejen posledním místem, ale 
zejména nulovým kontem. 
I u něho však došlo k nu-
cenému zásahu do sestavy 
a lze tedy očekávat v dalších 
kolech jeho zlepšení. Pořadí 
po 1. čtvrtině soutěže: 1. BC 
TOS A 12 bodů, 2. BAHŇÁCI 
10, 3. SPLIŤÁCI 8, 4. NIC-
-MOC 8, 5. BC TOS B 8, 
6. VORWARTS VICTORIA 
6, 7. KILLERS 4, 8. BK 
ReTOS  0 bodů. Jednotlivci: 
1. M. Knap průměr 182,5 
bodu / 4 hry (NIC-MOC), 2. 
S. Mišková 168,9 / 12 (SPLI-
ŤÁCI), 3. M. Flekna 163,1/14 
(BAHŇÁCI).                         

R.P./ZdS

VOLEJBALOVÉ TABULKY

DOMÁCÍ STARÁ 
GARDA BRALA VŠE

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

Květinářství  stem-
prOK ve Varnsdorfu při-
jme květinářky. Nabízíme 
moderní provozovnu, samo-
statnou a kreativní práci. 
Nabízíme výborné finanční 
ohodnocení. V případě zá-
jmu kontaktujte pí Uhlíro-
vou: 725 511 023, e-mail: 
uhlirova@stemprok.cz.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Pronájem nebytových 
prostor, 40m2, vhodné na 
kanceláře i jiné. Telefon 
728 580 333, 602 526 227.

Pronájem bytu 3+1 cca 
100 m2, balkon, stání pro 
auto. Nájemné 6.000 Kč + 
služby. Tel. 728 580 333, 
602 526 227.

Prodám garáž u zimní-
ho stadionu, cena 65.000 Kč. 
Tel. 724 730 174.

Kadeřnictví u Kapustičky stále otevřené s přija-
telnými cenami. Nově prodlužování přírodními vlasy 
a barevnými pramínky. Tel. 728 510 962.

INZERCE

ØÁDKOVÁ INZERCE
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ZIMNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 
V PLNÉM PROUDU

BASKETBALOVÍ 
MINIŽÁCI VÁLÍ
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Už pátého led-
na začalo áčko SK Slovan 
polykat první naběhané 
kilometry zimní přípravy 
a z podzimního kádru ne-
byli k vidění někteří hráči. 
Stoper Svojtka bude na 
jaře nastupovat za Hlavici, 
záložník Karel Vrabec se 
údajně rozhodl pro civil-
ní zaměstnání a útočník 
P. Vaško se vrátil zpět 
na Slovensko (Senica?). 
Dalšímu útočníkovi Z. Ma-
cháčkovi se neprodloužilo 
hostování, R. Mach zkouší 
štěstí v druholigovém muž-
stvu Vítkovic a J. Nesvadba 
v Hradci Králové. Dále se 
nepočítá pro jaro s V. Lauš- 
manem. Vedení a trenér 
samozřejmě dále jednají 
o příchodu nových hráčů. 
V prvním přípravném zápa-
su porazil Slovan Neugers- 
dorf 1:0. V prvé půli byla 
k vidění převaha domácích 
s jediným gólem a množ-
stvím rohových kopů. Po 
změně stran a střídáních se 
hra vyrovnala a hosté měli 
v závěru několik příležitostí 
k vyrovnání. Branku dal po 
půlhodině hry a po rohovém 
kopu hlavou Grubhoffer. 
V mužstvu se nově před-
stavili Kabele (Kladno), 
Rezek (návrat z hostování 
v Jihlavě) a Baláž (Inter 
Bratislava). Sestava: Vaňák 
- Čapek, Vavroušek, Stehlík, 
Křemen - Hyka (46. Baláž), 
Jakubovský, Rezek, Jirou-

šek (46. Kabele) - Jordák 
(46. Formáček), Grubhof-
fer (75. Bandas). Trenér 
Zbyněk Busta. Po zápase 
s Neugersdorfem odjelo 
áčko na čtyřdenní soustře-
dění na Jizerku. Čekal je 
náročný program včetně 
běžek a pro některé hráče 
to snad měla být i premiéra 
na prkýnkách. 

O týden později než áčko 
zahájila přípravu většina 
mládežnických fotbalových 
družstev. Na umělé trá-
vě žáci, starší přípravka 
v tělocvičně a dorost začal 
pocením svých svršků 
v posilovně a na spinnin-
gu. Starší dorost pak ve 
své zimní herní premiéře 
porazil LOKO Česká Lípa 
1:0, když jedinou branku 
dal Jelen. Trenér František 

Dužár vyjádřil spokojenost 
pouze s tím, že se nikdo 
proti kvalitnímu soupeři 
nezranil, protože hřiště 
bylo téměř jeden led, a to 
je velmi nebezpečné. Po 
náročném týdnu byla na 
pohybu jeho svěřenců znát 
únava. Mladší dorost po-
razil Velký Šenov 2:0 a oba 
góly dal Kuba. Komentář 
nového trenéra a bývalého 
hráče áčka Zbyňka Přibyla, 
který přišel z Rumburku: 
„Kluci hráli dobře a všichni, 
které zkoušíme, se ukázali 
v dobrém světle.“                                                                                        

V restauraci Lidová za-
hrada se také konal FOT-
BALOVÝ PLES, na němž 
k tanci i poslechu hrál Frank 
Caldera Band. Sál nebyl zce-
la zaplněn, ale doprovodný 
program i soutěže zaujaly. 
Po 300 cenách v tombole 
se s jistými komplikacemi 
při vydávání jen zaprášilo. 
Podle ohlasů některých 
účastníků se ples (či taneční 
zábava) vydařil a těší se již 
na další.                       ZdS

Muži Slovanu porazili Českou Lípu 77:61 (40:19) 
a náskok se začal zvětšovat, až když začala úřadovat dvojice 
Buben-Činka. Především druhý jmenovaný stoprocentními 
pokusy z dálky a soustředěným výkonem řádně oslavil novo-
roční narození dcery Michaely. Body Činka 27 (6x3), Buben 
19, Novotný 11, Boháč 6, Vakulenko 5, Šišulák 5, Doležal 
M. 2, a Horáček 2. Po 10 kolech soutěže měla první šestka 
mezi deseti týmy soutěže toto pořadí: 1. SLUNETA Ústí 18 
bodů,  2. Litoměřice 18, 3. Česká Lípa 17, 4. USK Ústí 16, 
5. Varnsdorf 16, 6. Teplice B 15 bodů. V Teplicích muži pro-
hráli 87:67 (43:21) a drží dál pátou pozici díky skóre.

Dorostenci zvládli Nový Bor 90:60 (44:35) a nepřehráli 
Most, kterému podlehli 77:88 (38:48). K vítězství s Borem 
tým opět potřeboval mnohem víc umu a sil než si předsta-
voval. Na druhou stranu se experimentovalo v útoku, a tak 
devadesát nastřílených bodů může být hodnoceno kladně. 
Body Smrčka 15 (1x3), Šimák J. 15 (2x3), Horáček 12, Ši-
mák M. 11, Pajma 11 (1x3), Lehroch 9 (1x3), Janoušek 6, 
Homan 5, Kopecký 4 a Blažek 2. Mostecký Baník na rozdíl 
od minulého vzájemného zápasu přijel s několika hráči, kteří 
již okusili juniorskou ligu či soutěž mužů. Hosté vedli až 
o 16 bodů, domácí dokázali snížit na rozdíl jednoho, ale je-
jich 3 nebo 4 osobní chyby už neumožnily kvalitnější obranu 
a navíc odešla i střelba. Toužený obrat ve skóre se tak ne-
konal. Body Slovanu Horáček 27 (3x3), Šimák J. 8 (2x3), 
Smrčka 11, Lehroch 8 (1x3), Kopecký 8, Pajma 5 (1x3) 
a Janoušek 5 (1x3).

Vánoční přestávku využili starší minižáci k sehrání dvou 
přátelských zápasů se Spartou Praha. V prvním zápase se 
střetli stejně staří hráči, ve druhém za domácí nastoupili 
o rok mladší. BA Sparta -  Slovan 33:45 (15:30). BA Sparta 
-  Slovan 7:61  (2:29). I v soutěžních zápasech s BK Děčín 
se tento tým úspěšně prezentoval a dovezl dvě výhry. První 
34:60 a druhou 34:38.  Šlo o velmi důležité zápasy v souboji 
o 3. místo a účast ve finálové skupině. 

Nejmladší minižáci absolvovali dvě dvojutkání venku. 
Nejdříve v Ústí a poté v Litoměřicích. V krajském městě 
porazili áčko domácího BK 19:46 (body Vašut 16, Svoboda 
15, Pasovský 4) a béčko 4:112 (body Vašut 36, Svoboda 35, 
Pasovský 11, Němec a Málek 9). Vítězství nad ústeckým 
áčkem bylo po pěkném výkonu překvapivé a výhra nad 
béčkem se očekávala. I z Litoměřic přivezl tento tým plný 
počet bodů. S domácím celkem uspěl 7:47 (body Svoboda 14, 
Ježek 13, Lukeš 12), ale  jeho družstvo dívek bylo důstojným 
soupeřem a nebylo to tak jednoduché, jak naznačuje výsle-
dek. Béčko BK Ústí pak podlehlo Slovanu zcela jasně 0:110 
(body Svoboda 29, Ježek 23, Lukeš 20).             

                                            Ing. Strolený, Ing. Novotný

NADĚJE BASKETU 
V LIBERCI DRUHÉ

V závěru uplynulého roku se konal v Liberci vánoční tur-
naj starších minižáků (pro ročník 1996 a mladší). Výsledky 
našeho družstva: Slovan Varnsdorf - BK Kondoři Liberec   
69:39 (37:18), - Baskeťáci Josefov 40:54 (17:26), - TJ Sokol 
Jilemnice 94:38 (49:14). Konečné pořadí: 1. Baskeťáci Jose-
fov, 2. TJ Slovan Varnsdorf, 3. BK Kondoři Liberec, 4. TJ 
Sokol Jilemnice. Nejlepším střelcem turnaje byl Aleš Sovák 
z našeho Slovanu a zaznamenal  49 bodů. Za jeho družstvo 
nastoupili: Ježek Šimon, Zamrzla David, Stredák Filip, 
Deutsch Daniel, Bílý Filip, Koudelka Tomáš, Lukeš Ondřej, 
Kubelka Josef, Daněk Roman, Sovák Aleš, Strnad Martin 
a Houngbendji Alex.                                       Ing. Novotný

V posledním cyklokrosovém závodě TOI TOI Cup 2008-
09 v Kolíně, který se zároveň jel jako MČR Elite+U23 
a Masters, si Tomáš Podrazil (na snímku ze silvestrovského 
závodu horských kol je s číslem 32) dojel mezi téměř čtyřicít-
kou startujících pro 19. pozici. Do celkové klasifikace si tak 
připsal 36 bodů a to mu vyneslo v celém seriálu konečné 30. 
místo. Jiří Podrazil dojel v Kolíně 31. (stejné číslo má na fotu) 
a v závěrečné klasifikaci je na 42. příčce. Do celého seriálu 
závodů zasáhlo pravidelně nebo jen v některých závodech 69 
cyklokrosařů. A jak Tomáš hodnotí své vystoupení? „Jsem 
spokojen, obhájil jsem své loňské umístění a na lepší vý-
sledek nemám natrénováno. Studuji FTVS, času mi nezbý-
vá.“                                                                     Text ZdS, foto M. Šafus

TOMÁŠ PODRAZIL OBHÁJIL 
LOŇSKÉ UMÍSTĚNÍ

Plavecké soutěže
O úspěších Michala 

Švorce na zimním poháru 
ČR 11letých v České Tře-
bové jsme již informovali. 
Doplňujeme, že v dalších 
závodech na 100 Z a 200 
Z tam obsadil 5. a 7. místo. 
Kvalifikovala se tam i Len-
ka Bendová, která skončila 
12. na 100 P a 13. na 200 P. 
V současné době patří Michal 
a Lenka k talentům trenérů 
Zbyňka Šimáka a Drahušky 
Chvojanové. Pokud Michal 
zlepší svoji píli a docházky 
na tréninky, bude patřit ve 
znakových disciplínách k 
úplně nejlepším. Jeho výko-
nů si povšimli i trenéři kraj-
ské reprezentace a společně 
s K. Špičkovou jej nominova-
li na Letní dětské olympijské 
hry, které se budou konat 
v Táboře.                      Z.Š.


