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VALENTÝNSKÝ MASOPUST 2009
Pátek 13. února byl jeden
z mnoha „smolných“ pátků,
které nás v letošním roce
ještě čekají. Ale varnsdorfští pořadatelé zahodili
všechny předsudky a vrhli
se do krásné tradiční akce
v našem městě, kterou
spustili právě v onen pátek
13. února. Třídenní maraton
masopustních akcí začal

v domě dětí velkým maškarním bálem plným soutěží
a tance. Sál domu dětí se
v mžiku proměnil v les tančících pohádkových bytostí.
A aby si i dospěláci přišli
na své, večer byl v duchu
masopustní zábavy na sále
„Střelnice“.
Na svátek svatého
Valentýna se přestrojení
i nepřestrojení, zamilovaní
i nezamilovaní o deváté
ranní jako tradičně sešli na
nádvoří základní umělecké
školy. Tam se pělo i pilo,
tančilo i jedlo. Na povel
známého cestovatele pána
z Louky, jenž pozdravil
a uvítal přítomné, se všichni
odebrali do průvodu za nazdobeným povozem, který
jásajícímu davu rozrážel

cestu skrze padající sněhové
vločky a fučící varnsdorfský
vítr. Nazdobení povozu však
nebylo ledajaké, bylo živé.
Jedna maska vedle druhé.
Tu seděl Spiderman, tu
Soptík a tam zase čarodějnice. Průvod se tak vydal na
náročnou cestu plnou zastávek s posílením těla i ducha
a za jasným cílem, jímž

nestačili konzumovat. Selátka k zakousnutí se točila
nad ohněm a klobásky a svařáčky voněly široko daleko.
Letošním valentýnským
překvapením bylo předání
obřího perníkového srdce
novomanželskému páru,
který se právě v tento den
rozhodl říci si své ano.
Ani sobotním veselením
však masopustní akce
neskončily. Nedělní dopoledne bylo určeno hrátkám,
sportování a všeobecnému
veselí na zimním stadionu. Varnsdorfští hasiči
tam společně se skauty
připravili pro děti a jejich
doprovod řadu netradičních
soutěží. Zúčastnit se mohli
všichni příchozí bez ohledu
na to, zda přišli s bruslemi či
nikoliv. Více jak stovka dětí
s doprovodem v mrazivém
čase před obědem soutěžila ve slalomu dvojic mezi
kužely nebo podjížděla pod

Na přepravu sudu dohlížela zvláštní masopustní četa.
byl přesun starostenského
sudu až na náměstí. Tam
jej slavnostně a vlastnoručně
narazil starosta za asistence
známého varnsdorfského pivovarníka, jenž starostenský
sud věnoval. A kdyby jen
jeden sud! Věnoval hned
dva. Jeden sud Kocoura pro
muže a jeden sud tmavého
Kocoura pro dámy. Pivo
teklo proudem, že jej ani

lehkoatletickou překážkou.
Vytvořená družstva projížděla vláčkem slalom, ve
dvojicích se převážel balon,
nebo na pingpongové pálce
sušenka. Každý úspěšný
i neúspěšný pokus byl
samozřejmě odměněn sladkou dobrotou. Mezi soutěžemi se na zahřátí hrály
hry na Mrazíka a na Vlka
Pokračování na str. 3

Krize nekrize, pití se nesmí zanedbat!

KRIZE VE ŠLUKNOVSKÉM
VÝBĚŽKU
Důsledky celosvětové
hospodářské krize byly
výrazně citelné v růstu
nezaměstnanosti na Děčínsku už koncem roku 2008.
Statistické údaje za leden
ale překročily očekávání.
Během měsíce vzrostl počet
nezaměstnaných o 953 osob
na 9 053, což je smutný rekord v historii Úřadu práce
Děčín. Míra nezaměstnanosti v tomto regionu stoupla na
12,36 %, což je v republikovém srovnání šesté místo.
I ve Šluknovském výběžku
přibylo nezaměstnaných 483
osob a míra nezaměstnanosti
poskočila na 14,55 procenta,
což je téměř o dvě procenta
více než v prosinci minulého
roku.
Dle informací z pravidelného šetření úřadu práce
mezi zaměstnavateli z počátku roku se očekává propouštění u většiny velkých
zaměstnavatelů v regionu.
V okrese Děčín v mnoha
firmách došlo k omezování výroby během týdne.
U zaměstnavatelů významně
klesl zájem o nové zaměstnance. Dlouhodobý zájem
trvá už pouze o technicky
vzdělané odborníky (převažují ale vysokoškoláci) a na
některých školách o odborné
učitele.
Hospodářská krize se
tak značně podepisuje i na
firmách ve městě i okolí.
Rumburský Benteler, který
je zcela závislý na trhu s automobily, zasáhl pokles pro-

deje automobilů, proto zcela
pozastavil nábor nových
zaměstnanců a prakticky
neexistuje možnost přesčasové práce.
Varnsdorfská
firma
NOPROSU, která zaměstnává 145 zaměstnanců, má
v současné chvíli 35 zaměstnanců ve výpovědi, nebo na
šedesáti procentech. Firma
má řádově o 35 % méně
zakázek. Jak ukazuje vývoj,
situace by se mohla ještě
zhoršit. Krize postihla nejen
výrobce vozidel a součástek,
ale projevuje se i v dalších
odvětvích včetně zemědělství. Už koncem loňského
roku firma NOPROSU prodala 5 kamionů, dnes má ze
60 stávajících vozidel 12 aut
odstavených se značkami
v depozitu.
Již na konci roku 2008 zaznamenali v LUKRAMu výrazný pokles vstupu zakázek
do společnosti a tento stav
se doposud nezměnil. Zatím
však nešli cestou masivního
propouštění.
Výhodou společnosti TOS
VARNSDFORF, a.s. je skutečnost, že firma je svými
dodávkami orientována na
energetické a všeobecné
strojírenství a minimálně
na automobilový průmysl.
„Další výhodou je, že obchodní kanály jsou celoplošně diverzifikovány po celém
světě, tudíž recesi v určitém
teritoriu je možno nahradit
navýšením dodávek do jiPokračování na str. 3
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Z deníku městské policie
Zvířecí turista ze SRN
Na základě telefonického oznámení byla vyslána hlídka
na ulici Karlova, kde se pohyboval zlatý retrívr. Byl odchycen a převezen do záchytného kotce městské policie. Pes
měl na obojku německou psí známku z příhraniční obce,
a tak byla přes referát cizinecké policie vyrozuměna majitelka psa, která si svého zvířecího miláčka přijela vyzvednout.
Unikající plyn
V nočních hodinách bylo na služebnu oznámeno, že na
ulici Národní u bývalé tržnice z vozovky uniká plyn. Na
místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že u výjezdu
bočního traktu spořitelny je propadlá vozovka, odkud uniká
plyn. Byl vyrozuměn dispečink plynárny, který ihned vyslal
svého technika, ten únik plynu zastavil a havárii odstranil.
Všímavý občan tak město zachránil od možného výbuchu.
Zaklíněný muž
Na linku 156 oznámil občan, že se na ulici Čsl.letců v autobusové zastávce nachází muž, který leží na zemi. Vyslaná
hlídka na místě zjistila opilého muže, který je zaklíněný
v konstrukci zastávky, má promodralý obličej a nedýchá.
Strážníkem byl muž vyproštěn a oživen. Následně byla
přivolána rychlá záchranná služba, která si muže převzala
a převezla do nemocnice.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Opsáno z úřední desky
RM rozhodla: • Nedoporučit ZM schválení příspěvku
Sdružení občanů FK Varnsdorf. • Doporučit ZM nabýt
do vlastnictví p.p.č. 3000/3, p.p.č. 3002/3, p.p.č. 3002/2
a p.p.č. 2920/7 vše v k.ú. Varnsdorf. • Uzavřít smlouvu
o nájmu souboru věcí s Teplárnou Varnsdorf, a.s. •
Poskytnout finanční příspěvky v rámci Grantového
programu města Varnsdorf pro rok 2009.
RM rozhodla pověřit: • Regii, a.s. uzavřením
nájemní smlouvy na užívání nebytových prostorů ve
sportovním areálu Kotlina s SK Slovan Varnsdorf. •
OSMI zajištěním jednání za účasti vedení města, Regia,
a.s. a SK Slovan Varnsdorf ve věci vyřešení smluvních
vztahů za užívání sportovního areálu Kotlina.
RM rozhodla jmenovat: • Ing. Martina Tognera do
funkce vedoucího stavebního úřadu ke dni 16. 2. 2009.

LETOS BYLO U ZÁPISU 160 DĚTÍ
PŘIJETÍ SE ŘÍDÍ OBECNOU VYHLÁŠKOU

Ze zápisníku PČR
Podvodník odhalen reportérem TV Nova
Díky reportérovi Martinu Kočárkovi z TV Nova byl
odhalen podezřelý šestatřicetiletý muž z Varnsdorfu. Ten
údajně za úplatu zprostředkovával brigádní činnost na MS
v klasickém lyžování v Liberci s možností výdělku. Za zprostředkování vybíral finanční obnos, který si ponechával pro
svou potřebu. Policii je známo, že jeho nabídky využili dva
poškození, kteří již podali na fiktivního zprostředkovatele
trestní oznámení pro podezření z trestného činu podvodu.
Policie žádná ty občany, kteří se rovněž stali obětí podvodníka, aby věc oznámili na kteroukoliv služebnu PČR.
Násilník vykázán na deset dní
Institut vykázání využili kriminalisté ve Varnsdorfu
proti šestačtyřicetiletému násilníkovi. Ten soustavně
v místě bydliště napadal svou bývalou manželku a jeho
násilí stále eskalovalo. Poslední incident byl zaznamenán
v neděli kolem poledne, kdy agresor na svou bývalou manželku vytáhl nůž. Ta se útoku ubránila a přivolala policii,
která pachatele zadržela a umístila do policejní cely. Muž
má v současné době zákaz vstupu do místa bydliště po dobu
deseti dnů a čelí obvinění pro trestný čin týrání osoby žijící
ve společně obývaném bytě nebo domě. Za to mu hrozí až
tříletý trest odnětí svobody.
Sebevraždu si rozmyslel
Jednotky integrovaného záchranného systému zaměstnal
třiašedesátiletý muž z Varnsdorfu. Ten nad sobotním ránem vylezl na budovu plaveckého bazénu, ze kterého chtěl
skočit a ukončit tak svůj život. Muž byl na střeše zhruba
necelou hodinu a odmítal jakoukoliv komunikaci s hlídkou
policie nebo s hasiči. Poté sám z budovy varnsdorfského
plaveckého bazénu slezl. Přivolanými lékaři byl ošetřen
a převezen do nemocnice na následnou hospitalizaci, kde
se bude nadále rozhodovat o jeho případném umístění do
jiného zdravotnického zařízení. Motiv svého jednání nechtěl
nikomu sdělit.
Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

CENTRALIZACE ZDRAVOTNICKÝCH
OPERAČNÍCH STŘEDISEK
V důsledku centralizace zdravotnických operačních středisek (ZOS) Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
(ZZS) došlo s platností od 5. ledna 2009 i k přesměrování národních tísňových čísel 155 ze spádové oblasti okresu Děčín
na ZOS Ústí nad Labem. Po linkách hasičů a policie se tak do
krajského města centralizovala i ZZS. Pro veškeré požadavky
na Zdravotnickou záchrannou službu platí na celém území Ústeckého kraje i nadále tísňová linka 155!
JS
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Skřivánci pěli
ve Varnsdorfu
Dům dětí a mládeže
ve Varnsdorfu uspořádal
9. února městské kolo v sólovém zpěvu dětí a mládeže
ze základních škol a víceletých gymnázií s názvem
DĚČÍNSKÝ SKŘIVÁNEK
2009. Talentovaní žáci tak
dostali šanci ukázat se
na veřejnosti se sólovým
vystoupením a přesvědčit
porotu o svém zájmu o hudební výchovu a zpěv. Soutěžící byli rozděleni do tří
věkových kategorií. Vítězkou
I. kategorie nejmladších se
stala Natálie Smetanová,
ve II. kategorii si prvenství
vyzpívala Adéla Mašková a v
kategorii nejstarších vyhrála
Lucie Schneiderová. Nejen
vítězky, ale i druhá místa
jsou postupová do krajského kola, které proběhne
14. března v Děčíně. Hodně
štěstí varnsdorfským skřivánkům!
rm

VÝZVA
VLASTNÍKŮM
KULTURNÍCH
PAMÁTEK

Zápis dětí do prvních tříd, kam letos přišlo 160 předškoláků, proběhl ve Varnsdorfu ve středu 4. února. Dveře všech
varnsdorfských škol se otevřely úderem 14. hodiny. K zápisu
se dostavili rodiče s dětmi, které dosáhnou k letošnímu 31.
srpnu věku šesti let. Děti předvedly své znalosti a rodiče
statečně vyplňovali povinné dotazníky. Od 1. září do šesti
městských prvních tříd nastoupí 142 dětí.
Přijímání dětí do základních škol probíhá v souladu se
školským zákonem a s obecně závaznou vyhláškou města
Varnsdorf č. 14/2005 o školských obvodech základních škol
zřizovaných městem Varnsdorf. Ředitel spádové školy je
povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce má
právo vybrat pro své dítě jakoukoliv základní školu i mimo
příslušný školský obvod, z kapacitních důvodů však nemusí
být přijato.
rm

Příjem přiznání k dani z příjmu
fyzických osob i ve Varnsdorfu
Městský úřad Varnsdorf na základě žádosti Finančního úřadu Rumburk opět poskytl prostory v souvislosti
s podáváním daňového přiznání fyzických osob za rok
2008. Pracovníky Finančního úřadu Rumburk najdete
v hlavní budově Městského úřadu Varnsdorf, nám. E.
Beneše 470 v zasedací místnosti č.dveří 25 v čase od 13.00
do 17.00 hodin, a to ve dnech: 16. 3., 18. 3., 23. 3., 25. 3.
a 30. 3. 2009.
V termínu od 23. 3. 2009 do 31. 3. 2009 bude pro podání
daňového přiznání za rok 2008 Finanční úřad v Rumburku
otevřen v pracovních dnech od 8.00 hod. do 18.00 hod. Pokladní hodiny budou v těchto dnech od 8.00 do 11.30 hod.
a od 12.30 hod. do 17.00 hod.
rm

Letos v únoru rozhodlo
Ministerstvo kultury ČR
o opětovném vyhlášení dotačního programu ,,Podpora
obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční
podpora z tohoto programu
je určena na obnovu památek, které se nalézají mimo
památkově chráněná území
a jsou zároveň kulturními
památkami zapsanými v seznamu KP. Podpora z tohoto programu má dosáhnout
zejména tam, kde to dosud
stejně účelným a efektivním
způsobem neumožňovaly
jiné programy MK a zároveň
má prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou
působností kompenzovat
zvýšené náklady vlastníků
na opravy a údržbu KP ve
správním obvodu pověřené
obce Varnsdorf.
Program je realizován
ve dvou kolech a Město
Varnsdorf přijímá žádosti
o poskytnutí příspěvku do
30. 4. 2008. Žádost se podává na formuláři, který je
k vyzvednutí včetně Zásad
pro užití neinvestičních
prostředků a seznamu povinných příloh na odboru
správy majetku, kancelář
č. 44, Milan Hanousek
(tel. 412 372 241, kl. 160).
Zároveň je možné všechny
potřebné formuláře a informace o programu získat
na oficiálních internetových
stránkách MěÚ Varnsdorf.
OSMI
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a ovečky, které se nakonec pro úspěch opakovaly.
Karneval byl zakončen

vyhodnocením soutěže
o nejlepší masku. Odměnou pro každého výherce
byla opět řada sladkostí
a dvě vstupenky na odpolední masopustní pohádku
v městském divadle. Během
celé akce zajišťovali dobrovolní hasiči dodávky teplého
čaje přímo z polní kuchyně
a také hráli písničky pro
dobrou náladu.
Organizátoři masopustních radovánek touto cestou děkují všem, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému
a příjemnému prožití celého víkendu. Náš masopust
podpořily: Český rozhlas
Sever, pekárna Haback
Šluknov, pekárna Limma

Česká Kamenice, Perník
Manufaktury Varnsdorf,
NOPROSU – Josef Šusta
Varnsdorf, pivovar Kocour

Varnsdorf, trhy – Václav
Chaloupka.
Poděkování posíláme
také všem spolupracovní-

kům. Jsou to sbor dobrovolných hasičů, městská
policie, technické služby,
dům dětí a mládeže, zimní
stadion – Regia, muzeum,
základní umělecká škola,
mladí hasiči – Soptíci, mladí hokejisté, skauti, folkloristi z Dykyty, řeznictví
Vohnout, Střelnice – staročeská restaurace, stánkoví
prodejci, kapely Malvas
a Garance, městský úřad
– Miroslav Kos a členové
Kulturní komise RM Varnsdorf. A nezapomene poděkovat také všem, kteří přišli
a pomohli vytvořit hezkou
atmosféru. Už dnes se těšíme na Masopust 2010.
Čí byl masopust? Náš!
rm/MŠ/JS,
foto: Michal Šafus, rm

Dokončení ze str. 1

ných oblastí. V současné době má firma zakázkové krytí na
100% vytížení svých výrobních kapacit šest měsíců dopředu.
Celoročně očekáváme, že výše tržeb by se neměla zásadně
odlišovat od tržeb dosažených v roce 2008. Z této skutečnosti
vyplývá, že i z pohledu zaměstnanosti je situace ve firmě
stabilní,“ sdělil Ing. Miroslav Bičiště, generální ředitel.
Propouštění neplánují ani v CZECH PANu. Ing. Václav
Moravec vysvětlil, že konec roku 2008 a začátek roku 2009
určitě byl ovlivněn světovou ekonomickou krizí. „V naší firmě se však projevil částečným poklesem počtu zakázek. Je
pravda, že obdobná situace byla u nás každým rokem, ale to
byl spíše vliv zimy, která bývá ve stavebnictví vždy slabší.
Tuto zimu se podle mého oba vlivy sečetly a pokles ve výrobě
v tomto období byl u nás za poslední tři roky největší. Předpokládáme však, že díky naší aktivitě, kterou jsme vyvinuli
v minulých letech a díky níž se nám podařilo získat významné zákazníky a naše pravidelné odběratele i v zahraničí,
hlavně v Belgii a na Slovensku, se nám i v letošním roce
podaří v sezoně naplnit plnou kapacitu naší výroby. Neplánujeme zatím žádné mimořádné propouštění a pracovníky,
kteří v této době nejsou zapojeni do výroby, zaměstnáme při
údržbě a opravách firemního majetku,“ dodal.
Krize se projevuje také velkým tlakem obchodních řetězců na ceny všech výrobků. Velký tlak na ceny mléčných
výrobků, zejména sýrů pociťují i v Mlékárně Varnsdorf.
„Ve snaze udržet zisk i zákazníky si obchodní řetězce vynucují dovozem sýrů z okolních zemí EU co nejnižší ceny.
Český trh je ve srovnání s polským nebo německým podstatně menší a dovozy ho velmi rychle ovlivní. Ceny vstupů
i dotační politika jednotlivých zemí je velmi rozdílná, a to
prakticky znemožňuje rovné podmínky pro uplatnění se na
trhu. Cena eidamu díky mnoha vlivům klesla meziročně
o 36 %. To vyvolává následný tlak na dodavatele mléka,
které tvoří až 80 % výrobních nákladů na mléčné výrobky. Bez pomoci státu lze tento závažný problém, který se
bezprostředně týká naší výživy, jen těžko vyřešit,“ povzdechl
si ředitel Ing. Timotej Šimko.
Věřme tedy, že předložená protikrizová opatření vlády pomohou nám všem.
rm, gdo, JS

3D projekce v Panoramě předčila očekávání
Středa 4. února se stala
pro návštěvníky kina Panorama naprosto přelomová. Jako první v Ústeckém
kraji měli diváci možnost
zhlédnout avizovaný první plně digitální 3D film
Cesta na Měsíc. Dopolední
zkušební projekce byla spojena s prezentací digitální
audiovizuální techniky
společnosti AV média, která
kromě 3D projekce vybavuje
dataprojektory kina, muzea,
galerie nebo zasedací místnosti. Příležitosti využila
stovka pozvaných starostů, pracovníků kultury a
dalších významných hostů.
Během přestávky pak téměř
všichni využili možnost
prohlídky promítací kabiny
a digitálního projektoru.
Tato technologie blízké
budoucnosti odhalila svá
pozitiva v podobě naprosto
dokonalého zážitku společně s tím, že řada diváků
může mít s tímto způsobem
promítání určitý zdravotní
problém. O středeční odpolední představení byl
velký zájem ve všech třech
vysílacích časech, k zájmu
diváků přispěla i rozumná
výše vstupného. V dopoledním představení za snížené
vstupné pro školy bylo prodáno všech 900 vstupenek

a ještě 20 diváků odešlo neuspokojeno. Po odpoledním
představení jsem se ve foyeru kina zeptal dvou vycházejících mladičkých divaček:
Jak se vám film líbil? Bály
jste se? Jak jste si poradily
se speciálními brejličkami?
Už jste někdy podobný
film 3D viděly? Sedmiletá
Anetka z Rumburku hbitě
odpovídala: „Film se mi
moc líbil, vůbec jsem se
nebála a brejličky mi vůbec
nevadily. Nejvíc se mi líbil
Cvalda, který pořád chtěl
jíst a byl legrační. Film 3D
o zvířátkách už jsem jednou viděla v kině v Praze,
ale Cesta na Měsíc byla
hezčí.“ Šestiletá Barborka
z Varnsdorfu měla podobný názor: „Film byl hezký,
bála jsem se jenom malinko
a brejličky mi nevadily. Jen
jsem je chvílemi nadzvedla,
abych viděla, jak to vypadá
bez nich, ale vše bylo rozmazané. Film 3D jsem ještě
nikdy neviděla, jen několik
3D obrázků s barevnými
brýlemi na počítači. Ráda
bych viděla další 3D filmy,
nejraději o zvířátkách.“
Na závěr bych rád ocitoval zajímavý názor čtenáře
s přezdívkou Meadow, který
uvedl v diskuzi na našich

městských stránkách: „Měl
jsem možnost 3D projekci
zhlédnout a musím uznat,
že to byl opravdu zážitek.
Nechci hodnotit obsah
filmu (klasická „moderní“
pohádka), ale po technické
stránce to je bezpochyby
nový a zajímavý zážitek.
Divák má opravdu pocit,
že je uvnitř děje a že si
na aktéry příběhu může
sáhnout. Měl jsem i trochu
„historický“ pocit, možná
jako kdysi měli naši rodiče
či prarodiče, kteří poprvé
viděli klasický film v kině,
nebo když v celém domě
měla televizi jen jedna rodina a pozvaní sousedé se
na sledování televize oblékli
do společenského, protože to
byla mimořádná událost.
Jedno negativum jsem ale
zaznamenal. Sledování 3D
projekce je (a jak jsem zjistil, tak nejen pro mě) značně
vyčerpávající pro oči. Časté
přeostřování a vnímání 3D
perspektivy za chvíli velmi
unaví zrak. Osobně doufám,
že se nenaplní vize, že tento
formát časem zcela vytlačí
klasické 2D filmy. Byla by to
asi škoda. Ale jako zajímavou zkušenost doporučuji.“
JS
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GRANTOVÁ
KOMISE
DOPORUČILA

SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ
Z GRANTOVÉHO PROGRAMU MĚSTA
Etuda Prima, o.s. - Tanambourrée, 11. ročník celostátního festivalu scénického tance
Městské divadlo Varnsdorf - neprofesionální kulturní aktivity
JUNÁK Svaz skautů a skautek ČR, Středisko „LUŽAN“ - celoroční výchova
Mateřská škola, T. G. Masaryka - „Jak si pohrát s pohádkou…..“
ZŠ Bratislavská - Člověk - součást přírody, 4. ročník pro děti z I. st. ZŠ
Speciální ZŠ a MŠ, T. G. Masaryka - okresní kolo 45. ročníku sportovních her mládeže
Dům dětí a mládeže Varnsdorf - Vánoční turnaj varnsdorfských škol v basketbalu, 3. ročník
Klub českých turistů Varnsdorf - turistika pro veřejnost
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl atletiky, činnost
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - výchova mládeže
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl atletiky, Velikonoční laťka, 13. ročník
Etuda Prima, o.s. - Jazzový pátek 2009
ZŠ nám. E. Beneše - atletika pro první stupeň ZŠ, 7. ročník
Mateřská škola, Pražská - činnost pěveckého sboru Zahrádka
Dům dětí a mládeže Varnsdorf - Mamce k svátku, 1. ročník
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl odbíjené - (ml. žákyně, žákyně, kadetky, juniorky)
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl juda, soustředění, soutěže, turnaje
Etuda Prima, o.s. - činnost Varnsdorfské komorní filharmonie
ZŠ nám. E. Beneše - 4. ročník Podzimních her
Speciální ZŠ a MŠ, T. G. Masaryka - 12. ročník výtvarné soutěže spec. škol a ÚSP Ústeckého kraje
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání, sportovní činnost závodní plavci
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu - turnaj starších minižáků
ZŠ Bratislavská - vánoční florbalový turnaj, 5. ročník pro děti z I. st. ZŠ
TJ Slovan Varnsdorf - činnost nejmladších minižáků
Svaz tělesně postižených Varnsdorf - volnočasové aktivity (zájezd, divadlo)
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl stolního tenisu, Vánoční turnaj
Městská knihovna Varnsdorf - výstava ke slavnostnímu otevření budovy MCKV
Český svaz bojovníků za svobodu - činnost varnsdorfské organizace (pietní akce, shromáždění)
Dům dětí a mládeže Varnsdorf - Den dětské radosti, 30. ročník
Dům dětí a mládeže Varnsdorf - činnost kroužku basketbalu dívek
ZŠ Edisonova - 3. ročník „Edison cup“ - turnaj ve stolním tenisu
HC Varnsdorf - činnost oddílu Sršni
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu - činnost starších minižáků
SK Paintball - sportovní činnost florbalového oddílu - přípravka
Dům dětí a mládeže Varnsdorf - bowlingový turnaj pro II. stupeň varnsdorfských. ZŠ, 1. ročník
SK Paintball - Varnsdorfský kilometr, 2. ročník
Kruh přátel muzea Varnsdorf - kulturní, výchovna a vzdělávací činnost
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání, Varnsdorfské sprinty, 2. ročník
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání, Velká cena Varnsdorfu, 6. ročník
Sport Relax Děčín - činnost Karate klubu Varnsdorf
Apoštolská církev - sbor Varnsdorf - mateřské centrum Brouček
SK Paintball - reprezentace CHEERS na mistrovství světa
TJ Slovan Varnsdorf - turnaj nejmladších minižáků
Letecko - modelářský klub - modelářský kroužek
Kruh přátel muzea Varnsdorf - Dětská výtvarná soutěž, 14. ročník
Jan Novota - Varnsdorfský duatlon 2009, 4. ročník
SK Paintball - taneční STARS a jeho sportovní činnost
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání, závodní plavci soustředění
HC Varnsdorf - turnaj žáků O pohár města Varnsdorfu
ZŠ Edisonova - turnaj žáků I. st. ZŠ ve vybíjené, 20. výročí otevření ZŠ Edisonova
TJ Slovan Varnsdorf - Škola basketbalu, 4. ročník
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání, sportovní činnost přípravky
Gymnázium Varnsdorf - návštěva koncentračního tábora v Osvětimi
SK Paintball - Vánoční kometa, 6.ročník
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání, Varnsdorfský kapřík, 2. ročník
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl atletiky, Kdo uteče, vyhraje (Da Capo al Fine)
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl tenisu, Děti blíže světu + K Centrum, 5. ročník
TJ Slovan Varnsdorf - Vánoční turnaj
SK Paintball - Den matek, 6.ročník
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl tenisu, činnost žáků a dorostenců
Kruh přátel muzea Varnsdorf - Fotorok 2008
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl házené, činnost družstva minižáků a ml. žáků
SK Paintball - sportovní činnost florbalového oddílu - junioři
TJ Slovan Varnsdorf - soustředění starších minižáků
SK Paintball - taneční CHEERS a jeho sportovní činnost
Farní obec Starokatolické církve - volnočasové aktivity pro děti
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu - činnost družstva juniorů U18
Letecko - modelářský klub - modelářská výstava
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl moderního tance - činnost družstva mládeže
SK Paintball - taneční PEEWEES a jeho sportovní činnost
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl volejbalu, Velikonoční turnaj, 5. ročník
Kulturní dům Rozkrok - Přehlídka nového divadla 2009
SK Paintball - Taneční soutěž Varnsdorf CUP, 3. ročník
Sdružení občanů FK Varnsdorf - materiální vybavení fotbalistů 8 - 10 let
celkem
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Podmínky pro přijetí do
výběrového řízení Grantového programu města
Varnsdorf pro rok 2009 splnily všechny podané žádosti.
Výběr byl založen na principu soutěže mezi předloženými projekty a hodnocení
žádostí bylo prováděno anonymně na základě bodového
systému podle stanovených
kritérií. V případě podjatosti vůči některé žádosti
se člen komise hodnocení
vzdal písemným prohlášením, aniž by bylo ovlivněno
hodnocení žádosti. Grantová
pracovní komise doporučila
radě města 74 žádosti od 27
žadatelů. Na oblast kultury
a vzdělávání bylo schváleno
12 žádostí ve výši 122 000 Kč
na akce a 12 žádostí ve výši
137 600 Kč na činnost. Na
oblast tělovýchovy a sportu
bylo schváleno 27 žádostí
na akce v částce 167 400 Kč
a 23 žádosti na činnost ve výši
373 000 Kč.
-r-

PŘERUŠENÍ
DODÁVKY
ELEKTRICKÉ
ENERGIE
Z důvodu revizí oznámil
ČEZ termíny přerušení
dodávky elektřiny v našem
městě. Podrobné plakáty
však budou vyvěšeny přímo
v lokalitách.
3. 3. - Tiskařská, Krkonošská, Národní, 4. 3. - Čáslavská, P. Bezruče, Hradní, Turnovská, Husitská,
Kladenská, Pohr. stráže,
Severská, 4. 3. - Žitavská,
5. 3. - Bratislavská, Na
Pastvinách, Sázavská, Bělohorská, Krymská, Dělnická,
U Mlýna, Olomoucká, 5. 3.
- Plzeňská, Čsl. letců, Jateční, Říční, Vysokomýtská,
Lužická, Skalní, 10. 3. - Karlova, Znojemská, Průjezdní,
Sídlištní, Kostelní, Husova,
10. 3. - Bratislavská, Novoměstská, Tajchmanova,
11. 3. - Žilinská, Brandýská,
Klostermannova, Osadní,
Zahradní, Jabloňová, Raisova, 11. 3. - Komenského,
Nová, Pardubická, Budějovická, 12. 3. - 5. května,
J. Hory, Karlínská, Rumburská, Tkalcovská, Řeznická,
Na Haldách, U Městského
statku.
-r-
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NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE VARNSDORFU
VESMĚS BEZ PŘIJÍMAČEK
Z varnsdorfských základních škol letos vyjde asi 130
žáků. Naprostá většina se
jich bude hlásit ke studiu
na středních školách. Zbývají jim poslední týdny
k rozhodování, na kterou
z nich podají přihlášku.
Termínem pro jejich podání
je 15. březen. Pro upřesnění - mohou se hlásit až na
tři školy najednou, a pokud
budou přijati na více škol,
vyberou si libovolnou z nich.
Na ni musejí do 5 dnů po
doručení rozhodnutí o přijetí
předat zápisový lístek, který
předtím obdrží ve své ZŠ.
Absolventi ZŠ mají poměrně široké možnosti
pokračovat ve vzdělávání

opět ve Varnsdorfu, kde
se jim nabízí čtyři střední
školy. Jak je obtížné se na
ně dostat? Po pravdě řečeno,
většina středních škol (nejen
těch varnsdorfských) se dnes
spíše uchází o studenty
a učně, než aby činila přísný
výběr. Obavy z přijímacích
zkoušek na mnoha z nich odpadají, protože se vůbec nekonají. Uchazeči o studium
jsou v tom případě přijímáni
hlavně podle prospěchu ze
„základky“.
Přinášíme velmi stručné
shrnutí o přijímacím řízení na varnsdorfských SŠ.
Podrobnosti (mj. kompletní
nabídka studia, počet přijímaných studentů na jednot-

ROZMARY POČASÍ
ZA OKNEM HISTORIE

Je jistým zvykem či národním sportem v posledních dnech nadávat úplně na
všechno. Není divu. Důvodů
ke spokojenosti je v dnešní
době pramálo. Stranou
nadávkám nezůstává ani
počasí. Koho potkám, ten
naříká, že takhle bláznivou
zimu nepamatuje, že tahle
trvá už moc dlouho a podobně. Napadlo mne proto zalistovat v Palmeho kronikách.
A ejhle! Bylo hůř!!!
Roku 1408 byly ve
Varnsdorfu takové mrazy
a napadlo tolik sněhu, že
umrzlí ptáci padali k zemi
a pod tíhou sněhu se bortily střechy. Byly mrazy, kdy
v rybnících vymrzla všechna
voda a mlynáři museli vozit
mletí na vzdálenost až 7 mil
(r. 1514)! A jak by se vám
líbila zima trvající 114 dnů
(r. 1565)? Tehdy se kácely
stromy v panských lesích
jen proto, aby zvěř měla
co okusovat a nepomřela
hlady! Od doby, kdy bylo
zavedeno měření teploty,
nalézáme v historii Varns-

dorfu záznamy hodnot, při
kterých zamrzá i úsměv ve
tváři. Tak např. 6. 1. 1801
zde byla naměřena teplota
- 32,5°C (- 26°R)!!! Zlá zima
byla ale i v roce 1844. Mrznout začalo už v listopadu,
ale sníh napadl až 21. 1.
1845 a ještě o Velikonocích
(23. 3.) se jezdilo na saních.
Nejdelší zaznamenaná zima
však byla z roku 1874 na
rok 1875. První mráz udeřil
11. listopadu, zima pak trvala plných 141 dní, z nichž
124 dní mrzlo. Na sníh jeden
z nejbohatších byl rok 1886.
Ve Varnsdorfu a okolí nejezdily celé 4 dny vlaky. Že se
zima nehodlala nikdy lehce
vzdát své vlády, o tom svědčí
zápis ze 4. 7. 1856, kde je
uvedeno, že „silně mrzlo
a na horách ležel sníh“!
Opakem krutých mrazů pak byly až extrémní
teploty v době, kdy každý
čeká tuhou zimu. Tak v roce 1559 kvetly v prosinci
fialky a kolem Vánoc byla
tráva tak vysoká, že ji mohli
sekat. V roce 1661 dokonce
začaly kolem Nového roku
kvést stromy a začaly polní
práce.
Tak co? Jaká je ta letošní
zima? Vadí, nevadí? Věřte,
že může být i hůř, ale i lépe.
-mk(Z knih Alois Palme Varnsdorf a jeho historické
pamětihodnosti od založení
do r. 1850 a Varnsdorf
a jeho historické pamětihodnosti od r. 1850 do r. 1913
s dodatkem do r. 1922.)

livé obory apod.) se najdou
na webech, jejichž adresu
vždy připojujeme, dále
v propagačních materiálech
a inzerci škol, také u výchovných poradců na každé
základní škole.
V přehledu neuvádíme
informace o pomaturitním
a dálkovém studiu.
Gymnázium Varnsdorf
Do školy se mohou hlásit absolventi 9. tříd (do
kvinty 8letého gymnázia)
a 5. tříd (do primy 8letého gymnázia). Přijímací
řízení pro všechny zájemce o studium se koná 22.
a 29. dubna 2009. Sestává
z testu všeobecných znalostí,
prohlídky školy a pohovoru
s vyučujícími. Úspěšnost
u přijímaček je ale až
třetím kritériem v pořadí
důležitosti (po prospěchu
a výstupním hodnocení ze
ZŠ). http://www.bgv.cz
VOŠ a Střední průmyslová škola Varnsdorf
V lednu již proběhly talentové přijímací zkoušky
na obor grafický design.
Na technické obory SPŠ se
přijímací zkoušky nekonají uchazeči budou přijati v pořadí dle prospěchu na ZŠ do
kapacity jednotlivých oborů.
http://www.vosvdf.cz
Střední škola služeb
a cestovního ruchu Varnsdorf
Přijímací zkoušky se
nekonají, s výjimkou talentových zkoušek na obor
Modelářství a návrhářství
oděvů – 1. kolo proběhlo
v lednu, druhé kolo bude
22. 4. Na všech ostatních
oborech rozhoduje prospěch
na ZŠ. http://www.sosvdf.cz
Střední průmyslová
škola technická Varnsdorf
Přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhoduje
prospěch ze ZŠ, případně
další skutečnosti, které
osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče o vzdělávání v daném oboru (např. účast ve
vědomostních soutěžích).
http://www.sstvdf.cz ham
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Střípky z mikroregionu
V Jiřetíně pod Jedlovou v osadě Lesné byla zásluhou holandské státní příslušnice Mieke Elzengry rekonstruována
bývalá rekreační budova dnešní Liberty, postavená v roce
1807. Objekt včetně zahrady byl rekonstruován z gruntu,
a to na poslední chvíli a do původního stavu dle dobových
fotografií. • Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 8. 12. 2008 schválilo zvýšení ceny pitné vody na
49 Kč/m3 (vodné 28 Kč, stočné 21 Kč). V této ceně je již zahrnuto předpokládané navýšení ceny o 9% DPH. V průběhu let
2009 – 2010 by se mělo začít se stavbou čistírny odpadních vod
a další části kanalizace obce v délce 1,2 km, náklady na tuto
stavbu budou činit okolo 25 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží 9. prosince schválilo
novou vyhlášku o místním poplatku za svoz komunálního
odpadu, cena stanovená za tuto službu zůstala ve výši 400
korun za osobu.
Chřibská – svazek obcí Tolštejn vydal po sedmi letech
nové vydání 24stránkové barevné propagační brožury
o mikroregionu (Chřibská, Varnsdorf, Krásná Lípa, Dolní
Podluží, Horní Podluží, Rybniště, Doubice). Tato publikace
je k dostání za 25 Kč na MěÚ Chřibská i v dalších infocentrech.
V Krásné Lípě se od letošního 1. ledna smí popíjet alkohol na veřejnosti jen na určených místech. Zákaz popíjení
alkoholu na veřejnosti se nevztahuje na předzahrádky
u restaurací, cukráren a kaváren, na akce pořádané nebo
spolupořádané městem, nebo na ty, kterým rada města udělí
výjimku. Zákaz se také nevztahuje na Silvestra a Nový rok.
• Na adrese www.krasnolipsko.cz naleznete nový web určený k rychlému předávání informací o dění v Krásné Lípě
a okolí. Na webu jsou publikovány především informace
o akcích, stručné novinky a odkazy na články na zpravodajských serverech.
Stavební firma SaM Děčín má v nejbližší době (podle
přívětivosti počasí) zahájit největší investiční akci roku ve
městě – rekonstrukci krásnolipského náměstí. Akci umožnila dotace 31 mil. korun z Regionálního operačního programu a z rozpočtu ČR. Vše začne odstraněním asfaltového
povrchu a odtěžením původní dlažby před hotelem Beseda
a Domem Českého Švýcarska. Nutným zlem budou pochopitelně dopravní omezení, zhoršený přístup do obchodů,
omezení parkovacích možností, zvýšený hluk a prašnost...
Dokončení celé rekonstrukce je plánováno na duben příštího
roku.
-r-

Záchranáři v Rumburku
do nových prostor
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém lednovém zasedání krajský rozpočet, jehož součástí je i výstavba tří
nových stanovišť Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje, a to v Děčíně, Rumburku a v Roudnici nad Labem.
A proč není stanoviště záchranky ve Varnsdorfu? To jest
otázka již několikráte zodpovězená. O umístění této služby
rozhoduje ministerstvo zdravotnictví, a jak zaznělo z úst
MUDr. Járy, ředitele varnsdorfské nemocnice, vedení města vždy využilo každé příležitosti ke zlepšení péče ve městě:
„Zasadilo se i o to, aby zde byla zachována nemocnice, a to již
svědčí o kladném přístupu. I zesnulý pan Dlask se snažil ve
městě otevřít stomatologickou pohotovost, ale náklady jsou
tak vysoké, že ze svého záměru musel ustoupit. Zřízení rychlé
zdravotní pomoci může stát kolem 7 - 10 milionů korun. Na
ministerstvu zdravotnictví rozhodují o umístění této služby,
při kterém postupují podle času dojezdů.“
V Rumburku bude vybudováno nové výjezdové stanoviště
v areálu chirurgie Lužické nemocnice, přesněji na louce mezi
trafostanicí a márnicí směrem k plaveckému bazénu. Stavba
bude obsahovat čtyři výjezdová stání a zázemí pro posádky.
Výjezd je situován přímo na vedlejší komunikaci, takže
provozem sanitek nebude zatížen vnitřní areál nemocnice.
Projektová dokumentace je již zpracována.Výstavba tohoto
stanoviště je nyní ve fázi stavebního povolení. Předpokládané náklady na výstavbu budou představovat asi 25 mil.
korun. O záměru výstavby a jeho umístění jednalo vedení
krajské ZZS s městem Rumburk a Lužickou nemocnicí
a poliklinikou, a.s. zhruba dva roky. Zvítězila nakonec
varianta umístění právě do nemocničního areálu i z toho
důvodu, že se v jeho těsné blízkosti nachází nemocnice
a plánovaná výstavba heliportu. Nemocnice prodala pozemek
pro výstavbu stanoviště ZZS Ústeckému kraji v závěru minulého roku.
-g-, rm
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aneb Za všechno mohou tkalci - 9. část

ØÁDKOVÁ INZERCE
Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1 ve Varnsdorfu.
Cena dohodou, tel. 773 587 021.
Rád bych si pronajal garáž, nejlépe v místech u bowlingu. Tel. 412 370 051.
V polovině 19. století byl
objem výroby varnsdorfských textilek natolik velký,
že se stále více do popředí
zájmů místních podnikatelů
dostávala také otázka dopravy. Vezmeme-li v úvahu,
že roku 1846 je v místě evidováno 163 privilegovaných
továrníků vyrábějících na
7.560 tkalcovských stavech
(údaj z r. 1850 hovoří o 3.000
místních a stejném počtu
„přespolních“ tkalců), musíme si nutně položit otázku,
kam s vyrobeným zbožím.
Významnější výrobci, jako
např. firmy Stolle, Liebisch,
Jungmichel a Fröhlich, provozovali zpočátku vlastní
dopravu a jejich zboží putovalo do celého c.k. Rakouska
(Vídeň, Terst, Brno, Praha,
Plzeň atd.), ale i daleko za
jeho hranice (Jižní Amerika,
Orient apod.). Většina firem
však své zboží prodávala
prostřednictvím obchodníků.
Dnes a denně tedy opouštěly
město desítky vozů plných
stůčků látek. Jak potom ale
musel vypadat provoz na
cestách? V samotném městě bylo jen velmi málo ulic
dlážděných, pořádná cesta
do vnitrozemí v podstatě
žádná. A právě díky úsilí
místních průmyslníků dostal Varnsdorf r. 1829 povolení ke stavbě silnice, která
měla propojit obec se státní
silnicí vedoucí z Rumburku
přes Dolní Podluží (Mýto)
na Svor. To odstartovalo
i stavby dalších silničních
propojení s okolním světem.
Jak bylo silniční spojení
důležité dokazuje i to, že do
roku 1848 byly zbudovány
další silniční spojky, a to
na Großschönau (1832),
Rumburk přes Studánku
(1839) a Seifhennersdorf
(1846). Celkový náklad na
tyto silnice byl 30.000 zlatých. Ale vbrzku ani nové

silnice nestačily k dopravnímu odbavení místních
firem. Nahlédneme-li do
statistického výkazu o provozních nákladech a počtu
zaměstnaných dělníků ve
Varnsdorfu v roce 1848,
zjistíme, že v tomto roce bylo
do místních textilek dovezeno 1.700 tun příze různého
druhu, 1.100 tun materiálu
na barvení, bělení a apretaci látek, 20.400 m3 dřeva
a 400 tun uhlí (převážně
z Mostecké a Chomutovské
uhelné pánve). Naopak
vyvézt bylo potřeba okolo
301.600 třetinových stůčků
vyrobených látek.
Proto již záhy po dostavbě
silnic, snad i v závislosti na
dostavbě železniční trati
Žitava – Liberec, vzrostla

potřeba propojit Varnsdorf
s okolním světem i železnicí.
Prvním krokem k tomu bylo
vydání povolení ke stavbě
železnice Varnsdorf – Děčín
ze dne 4. 4. 1857. Mnoho let
ale uplynulo, než na varnsdorfském nádraží zasyčela
první parní lokomotiva.
Stalo se tak 23.10.1868.
Pak následovalo propojení
tratí České severní dráhy
s dráhou Saskou (Varnsdorf- Žitava 15. 8. 1871 a Varnssdorf – Seifhennersdorf,
15. 9. 1876). Tím byl
Varnsdorf propojen s okolním světem železnicí všemi
třemi možnými směry
a nic již nebránilo tomu, aby
se zboží od zdejších firem
dostalo všude, kde bylo
potřeba.
-mk-

BODYGUARD CHRÁNÍ
SENIORY

Na základě rozhodnutí Komise prevence kriminality Rady
města Varnsdorf byly v závěru loňského roku pořízeny z dotace pro prvních 75 seniorů osobní strážci, tzv. bodyguardi.
Jedná se o elektronický přívěsek na klíče s vestavěnou
hlasitou sirénou, který po aktivaci upozorní okolí na vaše
zdravotní či bezpečnostní problémy. Ideální použití je ve
formě akustické obrany před útočníkem či psem, případně
přivolání pomoci při zdravotních potížích, nebo upozornění
okolí na nebezpečí (vytváření svědků). Aktivace se provádí
vytržením poutka z přívěsku a je možné ji provádět opakovaně. Ideální je umístění v kabelce, u mobilního telefonu,
případně na šňůrce na krku. Bodyguard má malý kompaktní
tvar a je v růžovém provedení. Rozdělení mezi osamělé či
zdravotně postižené seniory provádí odbor sociálních věcí
a zdravotnictví.
JS
INZERCE

Prodej rodinného domu ve Starých Křečanech, poblíž NP České Švýcarsko. Velmi dobrý stav. Velká stodola.
Pozemek: 2.967 m2. Snížená prodejní cena: 2.490.000 Kč.
Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,723 327 523.
Pronajmu řadovou garáž v centru Varnsdorfu. Mob.
777 232 038.
Sa lon pro psy - koupá n í, stř í há n í, tr imová n í,
drápky, čištění uší. Možnost úpravy také u vás doma.
H. Matoušková, Jiříkovská 99, Rumburk. Telefon 412 333
365, 604 854 748.
Kadeřnictví U Kapustičky stále otevřené s přijatelnými cenami. Nově prodlužování přírodními vlasy
a barevnými pramínky. Tel. 728 510 962.

Centrum regenerace hledá spolupracovníky se
zájmem o obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ. Rekvalifikace zajištěna. Volejte 775 375 065.
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.
Květinářství stemprOK ve Varnsdorfu přijme květinářky. Nabízíme moderní provozovnu, samostatnou
a kreativní práci. Nabízíme výborné finanční ohodnocení.
V případě zájmu kontaktujte pí Uhlírovou: 725 511 023,
e-mail: uhlirova@stemprok.cz.
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské – též mince, pohledy, známky, celé sbírky. Rychlé a slušné jednání,
tel. 606 388 495, 607 662 178.

Prodám oplocenou stavební parcelu o výměře
1.319 m2. Tel. 728 683 276.
Prodám ihned garsoniéru a byt o vel. 1+1 ve VDF,
cena dohodou. Kontakt: 731 190 461.
Pedikúra, masáže, aromamasáže za příznivé ceny.
Dagmar Richterová, Velveta, a.s. Varnsdorf. Tel. 412 352
352, 777 650 678.
Prodám garáž u „3. Národní“. Cena dohodou. Telefon
774 320 225.

V příštím čísle Hlasu severu se můžete těšit
na velmi zajímavý popis chátrajících budov
ve městě včetně fotodokumentace!
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Rozhodčí soud České republiky, k.s.
otevřel pobočku ve Varnsdorfu
Rozhodčí soud České republiky, k.s. tímto oznamuje,že
s účinností od 1. ledna 2009 byla otevřena pobočka
Rozhodčího soudu České republiky, k.s. - sudiště pro
Severočeský kraj. Vedoucím pobočky, jež má právní
postavení organizační složky podniku, byl předsedou
Rozhodčího soudu jmenován dlouholetý spolupracovník Rozhodčího soudu České republiky a zkušený arbitr
a mediátor Ing. Jaroslav Charvát, MBA, LL.M.
Předsednictvo RSČR i Velký senát Rozhodčího soudu
České republiky, k.s. jako unifikátor judikatury rozhodců
zapsaných na seznamu rozhodců uvedeného arbitrážního centra tímto současně vyzývá severočeské
podnikatele, ale i širokou odbornou i laickou veřejnost
k využívání služeb Rozhodčího soudu České republiky,
k.s. a je potěšen, že se nabízený produkt, kterým je rychlé a spravedlivé řešení majetkových sporů nezávislými
a nestrannými rozhodci, rozšiřuje i do oblasti severních
Čech. Výhodou pobočky je poskytování vzdělávacích
programů týkajících se rozhodčího řízení a ve spolupráci s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. dále pořádání
osvětových programů v oblasti rozhodčího řízení, ale
i práva obecně.
Více na www.rozhodcisoudsc.net

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Prodej rodinného domu
v Brtníkách. Vhodný k
trvalému bydlení i rekreaci.
Pozemek celkem: 1.869 m2.
Prodejní cena: 2.300.000 Kč.
Info Lužická R.K. Tel. 412
333 281, 723 327 523.
Převod udržovaného
dvougeneračního družstevního 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 m 2 . Prodejní cena:
4 m i l. K č. I n fo Lu ž ick á
R.K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.
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Dnes 27. února tomu je 5 let, co zemřel
Václav Strolený. Kdo jste Vaška znali,
vzpomeňte se mnou.
Manželka Jana.

§
Dne 7. března tomu bude 8 let, co nás
navždy opustil drahý manžel, tatínek
a dědeček Helmut Pawlik.
Stále vzpomíná manželka Zdena, syn
Roman a dcera Zdena s rodinami.

§
Dne 21. února tomu bylo již 5 let, kdy
všechny, kteří ho měli rádi, opustil navždy
můj manžel Miroslav Zdobina. Věnujte
mu tichou vzpomínku.
Manželka Darina.

§
Dne 23. února by oslavil 69. narozeniny
náš drahý manžel, tatínek, tchán a dědeček
Miroslav Blaha.
Stále vzpomíná manželka Marie a dcera
Vladimíra s rodinou.

§
Dne 25. února 2009 by se dožil 95 let milý
náš tchán, dědeček a pradědeček Miroslav
Blaha.
Vzpomíná snacha Marie a vnučka Vladimíra s rodinou.

§
Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír
mi přejte, jen věčné světlo vzpomínky mi
stále zachovejte.
Dne 28. února to bude rok, co nás navždy
opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček Jiří Bryknar.
Stále vzpomínají manželka Anna, dcera
Eva a synové Jiří a Roman s rodinami.

§
Dne 12. února jsme si připomněli 8 let
od úmrtí manžela a dědečka Antonína
Polcara.
S láskou stále vzpomínají manželka
Zdeňka a vnučka Šárka s rodinou.

§
Dne 5. března s bolestí vzpomeneme na
smutné 10. výročí úmrtí Dity Strožinské.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodina Mádlova a Jiří Fábry.

§
Co osud vzal, to nevrací, i když nám
srdce krvácí. Ta rána v srdci stále bolí a
zapomenout nedovolí.
Dne 26. února 2009 by se náš syn Pavel
Šulc dožil 36 let.
Vzpomeňte s námi. Máma a táta.

§
Dnes 27. února tomu je 30 let, co nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
dědeček Antonín Vymětal.
S láskou vzpomíná manželka Charlotte
s rodinou.

Dne 1. března 2009 by
oslavila 80. narozeniny paní
Hana Prokopová.
Přesto, že již 15 let není
mezi námi, stále na ni s láskou vzpomínají dcera Hana
a syn František s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji manželům Bílkovým za poskytnutí záchrany
a první pomoci při napadení
psem mé dceři Monice.
Martina Hofmanová,
matka

Sňatky
Eliška Zítová
Jan Volšička
Šárka Neklapilová
Ondřej Matušek

ODEŠLI NAVŽDY
Leden 2009
Emanuel Svoboda
Robert Dausch
Milada Stodolová
František Charvát
Marie Havranová
Ludmila Viková
Václav Klír
Josef Hofhansl
Jan Kampf
Ivo Rubner
Marie Salavová

77 let
75 let
88 let
58 let
75 let
81 let
72 let
79 let
76 let
63 let
74 let

ZUBNÍ
POHOTOVOST
28. 2. - 1. 3. 2009
MUDr. Eva Sýkorová,
U Plovárny 1190/14,
Děčín I, tel. 412 502 216.
7. - 8. 3. 2009
MUDr. Renata Bolfíková, Varšavská 1863/7,
Děčín VI - Letná,
tel. 412 535 930.

POZVÁNKA
Přijďte se pobavit
v sobotu 21. 3. v 17 hod.
do penzionu
U Rudolfa III.
Koná se již
několikáté sezení
bývalých zaměstnanců
Velvety závodu 1.
Těší se na Vás
Zdenka Sýkorová.

Krajkářské řemeslo ve Varnsdorfu
Nedávno ukončená výstava „Divadelní postavy“ ve foyeru divadla představila unikátní tvorbu liberecké krajkářky
Jany Kaplanové. Na opožděnou vernisáž a besedu s autorkou se dostavilo množství zájemců, až to i organizátory
překvapilo.
Nakonec vyšlo najevo, že mnozí z návštěvníků besedy nejsou jen obdivovateli paličkované krajky, ale sami se tímto
uměleckým řemeslem zabývají. Dokonce založili vlastní
spolek. Někteří z nich vážili kus cesty – třeba i z Jablonce
nad Nisou, jiní jsou ve Varnsdorfu doma.
U zrodu pro náš region poněkud netypické nové tradice
stála též Ing. Pavlína Šafusová. Prozradila nám, jak to celé
vzniklo.
V srpnu 2007 proběhl pětidenní kurz v Krásné Lípě pod
vedením Miroslavy Šustrové, vedoucí krajkářské školy ve
Vamberku. Lektorka svým umem podnítila zájem patnácti
žen z Krásné Lípy, Varnsdorfu a Rumburku dále pronikat
do tajů paličkování. Některé z nich začaly dojíždět na kurzy
a semináře do Liberce a Kamenického Šenova.
V říjnu 2008 vzniklo z iniciativy paličkářek v okolí Kamenického Šenova a Varnsdorfu občanské sdružení Opravdová
krajka (více informací o něm lze nalézt na webu www.opravdovakrajka.cz). Ing. Šafusová je členkou jeho výkonné rady.
Sdružení má v současné době dvanáct členek. Vydalo brožuru
o řemeslech, kterými se zabývá.
K důležitým aktivitám členek patří předvádění řemesla,
například na podzimní Paličkyádě v Kravařích nebo v České
Lípě při Vánočních trzích v muzeu. S jejich výrobky už bylo
možné se setkat na výstavách, třeba v galerii v České Lípě
nebo v muzeu v Mimoni. Podnětnou inspirací jsou pro členky
sdružení výjezdy na Krajkářské trhy do Prahy.
Ve Varnsdorfu jsme mohli vidět ukázky jejich autorské
tvorby loni v létě v muzeu na profilové výstavě regionálních
výtvarníků.
Všechny aktivity spolek zatím financuje z vlastního, prozatím bohužel neuspěl se žádostí o grant.
Loni na podzim se uskutečnil kurz paličkování i ve Varnsdorfu. Pod vedením paní Pravdové se ho zúčastnilo sedm
žen, z toho pět varnsdorfských. Pro letošek se počítá s jeho
opakováním. Jsou připraveny také letní kurzy na jiných
místech na severu Čech (Oldřichov u Liberce, Kamenický
Šenov), kam se mohou zájemci ještě hlásit.
Dá se říci, že ve Varnsdorfu nyní tři ženy paličkují intenzivně, dalších asi pět občasně. Domluvily se mezi sebou
na pravidelných setkáních při kurzech paličkování. Budou
probíhat jednou za měsíc ve čtvrtek (poprvé 12. března 2009)
v organizaci Na Křižovatce, Národní 499 od 16 hodin.
Čili příležitost pro potenciální zájemce o paličkování z řad
čtenářek Hlasu severu (případně čtenářů – muž by byl mezi
nimi opravdu vzácností)!
ham

JAK VIDÍM HRÁDEK JÁ
Vyhlásili jsme 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. 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 s doprovodným programem.
Výtvarné práce předejte nejpozději do 30. dubna na odbor
školství, kultury a tělovýchovy.
redakce

Varnsdorfačka získala
certifikát FCE
Lucie Bernartová, studentka oktávy Gymnázia Varnsdorf,
úspěšně absolvovala mezinárodně uznávanou jazykovou
zkoušku z angličtiny FCE (First Certificate in English).
Zkouška proběhla v prosinci roku 2008 a v průběhu ledna
se Lucka dozvěděla svoje hodnocení – A, což je nejlepší možné. Lucie je první studentkou gymnázia, která certifikát
FCE získala. Z osobního ocenění se těšila i od místostarosty
Mgr. Petra Šmída.
-r-
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VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
SPOKOJENOST
STOLNÍCH TENISTŮ
S první polovinou sezony
se dá vyslovit spokojenost
z hlediska dosažených
výsledků a činnosti oddílu
stolního tenisu TJ Slovan
Varnsdorf. V okresním přeboru se družstvo A umístilo
na 5. a družstvo B obsadilo
6. místo, jen jeden bod za
áčkem. Ve Varnsdorfské
lize (Memoriál M. Rameše)
je za účasti 15 družstev (41
hráčů) v hodnoceném období
na čele bez prohry družstvo
Čendové I., následuje družstvo ,,3K“ s jednou prohrou
a na třetím místě jsou družstva Vypsaná fixa, Praha,
Gambrinus atd. Na konci
tabulky se krčí Čendové II.,
Spiders, Arbes.
Vánoční turnaj oddílů
vyhrál V. Strnad před M.
Charouzkem a třetím P.
Šimkem. Čtyřhru vyhrála
dvojice J. Šimonek – M. Charouzek před duem V. Chlan
ml. – J. Peleška. Díky patří
těmto sponzorům: Obchod

Vohnout, Restaurace Šimek
a Stavební firma L. Žítek za
občerstvení a ceny pro 21
účastníků turnaje. V dlouhodobějším turnaji Grand Prix
(5 turnajů) se za jednotlivá
umístění počítaly získané
body jako v F1. Zvítězil Strnad před dvojicí Chlan ml.
a Krejčí, kteří na druhém
místě získali stejný počet
bodů. Na počest 70. narozenin nejstaršího hráče oddílu
S. Kroužka byl uspořádán
turnaj ve čtyřhře (24 hráčů)
a po dobrém výkonu zvítězila dvojice M. Exnar, Strnad
před dvojicí Chlan ml.,
J. Peleška. Z uvedeného vyplývá, že nejlepším hráčem
oddílu za PODZIM 2008 je
hráč Václav Strnad, který
v letošním roce dosáhne
60 let a pro svůj přístup ke
hře i k tréninku dokázal, že je
dobrým příkladem pro mnoho našich mladších hráčů.
Miroslav Exnar

Áčko JK Trans postoupilo do
finálového turnaje krajské ligy
Páté a předposlední kolo
Krajské ligy ÚK téměř jistě
určilo pět týmů, které si to
rozdají ve finálovém turnaji
o celkového vítěze v této
sezoně. Jílové a Tullamore
Dew plně bodovaly, dobře
si vedl Snopek a i JK Trans
s Turbem potvrdily své ambice. Na ostatní týmy zřejmě
čeká skupina, v níž se hraje
o jedno sestupové místo. Výsledky: JK Trans – Deportivo 6:3 (Fišer 3, Jiří Beránek
2, Jar. Beránek), – Turbo
2:4 (Fritzsche, Fišer), - Bumiko 3:2 (Jar. Beránek 2, Jiří
Beránek). Turnaj mužstvo
odehrálo v tomto složení:
Petrásek - Fritzsche, Sommerschuh, Mikolášek, Novák, Jiří Beránek, Jaroslav
Beránek, Fišer, Jírava. V posledním kole základní části
dosáhl varnsdorfský tým jen
na jedno vítězství, přesto to
na postup v pohodě stačilo,
ale hlavně prohra s DeCe
po zbytečných chybách hodně mrzí a tři body budou ve
finále chybět. Výsledky: JK
Trans - Sokol Bělá 5:0 (Jar.
Beránek 3, Fišer, Peleška),
- Jílové A 1:5 (Fišer), - DeCe
Computers 3:4 (Mikolášek,

Lisý, Jar. Beránek). Konečné pořadí po základní části
soutěže: 1. Jílové 46 bodů,
2. Turbo 39, Snopek 38,
4. Tullamore Dew 31, 5. JK
Trans 28, 6. DeCe Computers 21, 7. Deportivo 18,
8. Bumiko 17, 9. Nota 11,
10. Bělá 8 bodů. Finálový
turnaj se hraje tuto sobotu
28. února ve varnsdorfské
sportovní hale se začátkem
v 8.00 hod. Příznivce nejen
tohoto sportu opět znovu
upozorňujeme, že za dva
týdny v sobotu 14. března
se ve varnsdorfské sportovní hale uskuteční finále Českého poháru za účasti osmi
nejlepších týmů Čech. Účast
v bojích ve dvou skupinách
již má vítěz Ústeckého kraje Vilémov, domácí JK Trans
a dále Chemcomex Praha,
loňský mistr ČR a vítěz
poháru ČR (jeho 2. double
v historii), který sezonu
zakončil účastí v poháru UEFS v polské Nové
Rudě, kde dokázal dojít až
do finále, v němž podlehl
týmu Almaz Alrosa Mirnyj.
V dalších krajích ještě probíhají závěrečné kvalifikace.
A.S.
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BASKETBALOVÝ DOROST VEDE
NADSTAVBOVOU ČÁST
Muži Slovanu nastoupili
proti mladému družstvu vysokoškoláků USK Ústí n. L.,
které v minulé sezoně hrálo
ligovou soutěž a začátek té
letošní zahajovalo v nekompletní sestavě. I proto u něj
Slovan vyhrál o šest bodů,
ovšem od té doby soupeř
posílil. Ve vzájemných utkáních bývá výhodou Slovanu
mnohonásobně větší síla
pod oběma koši. Na druhou
stranu těžilo Ústí v první
půli ze špatných přihrávek
domácího útoku a z jeho
menší pohyblivosti, a tak
mohlo zakončovat rychlé
ataky mnohdy i pět na
jednoho. Pomohla až změna
obrany a zvýšená aktivita
v poslední části hry. Tím
se podařilo nejen smazat
náskok soupeře, ale obrátit
i stav utkání. Především
však také díky špatné střelbě soupeře v závěru a navíc
proměňováním rychlých protiútoků Boháčem. TJ Slovan
Varnsdorf - USK Ústí n. L.
76:72 (36:42). Body Slovanu
Voráček 20, Novotný 15, Boháč 15, Buben 15, Šišulák 6,
Činka 5.
Dorostenci hráli dvakrát
doma. Prvním soupeřem byl
tabulkově snadný BK ASK
Chomutov. Malý počet jeho
hráčů, navíc s nízkou technickou vyspělostí dával prostor k zapojení celé lavičky
a svůj vůbec první soutěžní
koš vsítil benjamínek týmu
Jára Tomek. Výsledek
85:43 (39:22). Body Smrčka 29, Lehroch 13 (1x3),
Janoušek 12, J. Šimák 12,
Horáček 8, Kopecký 4, Miloš 3, Homan 2, Tomek 2.
V zápase s BK Baník Most
měli domácí krom bojovnosti
navíc i pomyslného šestého
hráče v podobě diváků. Od
začátku ale kolektivní hra
a individuální šikovnost
soupeře dělala problémy.
Po přestávce se však za nepříznivého stavu dokázali
zlepšit v obraně, na doskoku
a hlavně přestali produkovat
školácké chyby. Baník pak
v bouřlivé atmosféře začal
v útocích panikařit a přestal
hrát kolektivně. Jeho ztráty
uměl Slovan využívat jak
z rychlých protiútoků, tak
i z vypracovaných akcí a za
výkon v 2. půli si zaslouženě připsal další vítězství.
To jej posunulo na první
místo v tabulce nadstavby.
Varnsdorf - Most 75:62
(32:37). Body Smrčka 29
(2x3), Janoušek 15, Lehroch
10, Horáček 9 (1x3), J. Šimák
8 (1x3), Kopecký 4.

Starší minižáci nastoupili ke dvěma utkáním
v Litoměřicích a nebyli
úspěšní. Hráli bez několika
nemocných spoluhráčů, což
ale nemůže být omluva pro
velmi slabý výkon, který
předvedli na palubovce
druhého celku tabulky. Po
mnoha zbytečných chybách,
nedůrazné obraně a malé
úspěšnosti střelby odešli
ze zápasů s vysokými porážkami. Slavoj - Slovan
70:27 (37:12), body Bílý 12,
Houngbendji 6, Deutsch 3,
Stredák, Daněk a Sovák po 2.
Slavoj - Slovan 69:34 (40:19),

body Sovák 13, Bílý 8, Holubář 5, Koudelka 4, Zamrzla
a Deutsch po 2.
Nejmladší minižáci se
představili na mistrovském
turnaji v Zákupech a porazili
domácí TJ ASPV 17:24 (body
Ježek 7, Svoboda a Marek
po 4) a BK Děčín 6:88 (body
Svoboda 19, Ježek 18, Marek 14). Děvčata ze Zákup
byla vyrovnaným soupeřem
a o vítězství musel tým
bojovat až do konce. Naopak Děčín byl protivníkem
příjemným.
Ing. Strolený,
Ing. Novotný

Šachové střípky

Nejúspěšnéjším šachistou varnsdorfského ŠK je v dosavadním průběhu soutěže Petko Kavalski (na fotu vpravo).
V domácím prostředí jedné z kluboven Střelnice prohráli
varnsdorfští šachisté s druhým družstvem tabulky, kterým
byl ŠK Česká Lípa 2,5:5,5 bodu. Své partie dovedli k vítěznému konci jen Karel Wokurka a Petko Kavalski, půl bodu
za remízu přidal Gerhard Jarschel. Varnsdorfský ŠK (10
bodů) čeká ještě utkání v Novém Městě pod Smrkem (5),
doma s Krásnou Lípou B (7) a končí venku s Desko Liberec D (14). Jako nováček soutěže tak má v závěru celkem
dobrý los.
ZdS

VOLEJBAL ROZJEL DRUHOU
POLOVINU SOUTĚŽÍ
Volejbalisty čekal doma v prvních utkáních odvetné části soutěže těžký soupeř v podobě vedoucího týmu tabulky
TJ Turnov A, s kterým prohráli 0:3 a 1:3. Ing. J. Draský
k zápasům sdělil: „Soupeři chyběli pro zranění dva hráči.
V prvních dvou setech jsme vedli a zdálo se, že bychom je
mohli i vyhrát. Ale vedení jsme se asi zalekli a dopadlo to
tak, jak ukazují výsledky.“ V Tanvaldu prohrálo družstvo
mužů dvakrát 3:0.
Ženy zahájily druhou část soutěže venku se Sportklubem Rumburk. První duel prohrály 3:1 a ve druhém uspěly
1:3. Doma proti VK Sever Žatec A, jedné z volejbalových
bašt kraje a třetímu celku tabulky, se mladý domácí tým
vypjal k dobrému výkonu a první zápas prohrál 2:3. Ani ve
druhém zápase nechtěl prodat kůži lacino (první set 27:29),
ale konečný stav nakonec zněl 0:3. Trenérka B. Damnitzová
výkon svých svěřenkyň okomentovala: „Nečekaly jsme od
těchto dvou utkání kdovíjaké zázraky, ale především výsledek prvního střetnutí je pro nás úspěchem.“
ZdS

TŘETILIGOVÝ FOTBAL ZAHAJUJE
JIŽ ZA ČTRNÁCT DNÍ

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Béčko přehrálo áčko i podruhé

Společné foto obou soupeřů. Nahoře zleva hráči A-týmu
J. Somič, V. Strnad, A. Krejčí a M. Miško. Dole B-tým, zleva
J. Šimonek, P. Šimek, L. Žítek, V. Chlan a M. Charouzek.
Okresní přebor stolních tenistů má odehráno patnáct kol
a obě varnsdorfská družstva si drží nadále pozice v lepším
středu tabulky. Áčko Slovanu si v 9. až 15. kole připsalo 15
bodů za čtyři výhry a tři prohry, béčko 13 bodů za tři vítězné
zápasy a čtyři neúspěšné. V patnáctém pokračování soutěže
čekal obě družstva vzájemný prestižní derby zápas. Ten podzimní skončil výhrou B-týmu 10:8 a čekalo se tedy, že áčko
bude chtít prohru soupeři oplatit, i když vlivem nemoci nemohlo nastoupit v optimální sestavě. Začalo dobře, obě úvodní čtyřhry zvládlo (A. Krejčí, M. Miško – L. Žítek st., V. Chlan
3:2, J. Somič, V. Strnad - M. Charouzek, P. Šimek 3:1), ale
z následujících šestnácti dvouher dokázal třikrát vyhrát pouze J. Somič (prohrál jen s Charouzkem 2:3). A když se nikdo
z jeho spoluhráčů nepřidal, tak B-tým celý zápas rozhodl
pro sebe celkem přesvědčivě 5:13. Za něj body do celkového
výsledku připsali M. Charouzek 4 a L. Žítek st., V. Chlan
a P. Šimek po 3.
ZdS

Áčko SK Slovan má
za sebou další přípravné
zápasy. Doma porazilo po
sněhovém přívalu druholigové FK Ústí nad Labem
2:0 brankami Vavrouška
(12.) a Grubhoffera (31.).
Hrálo v sestavě: Macháček
– Hyka, Vavroušek, Stehlík, Křemen (46. Čapek)
– Kotiš (46. Ježdík, 65.
Baláž), Chod, Jakobovský,
Jiroušek – Grubhoffer,
Jordák (71. Formáček).
Na umělé trávě SK Sokol
Brozany, posíleného o několik bývalých prvoligových
borců (m.j. Rada, Veleba),
pak odešlo poraženo 2:0
(0:0). Trenér Zbyněk Busta:
„Bohužel jsme nepotvrdili
kvalitu s Ústím. V prvním
poločase to ještě šlo, měli
jsme tlak a pár šancí. Po
prostřídání v poločase jsme
jej ztratili a domácí nás
začali přehrávat a vstřelili
i branky. Naši největší šanci
spálil Kotiš.“ Jarní část ČFL
zahajuje v polovině března
a SK Slovan Varnsdorf hostí
FC Slovan Liberec B v neděli
15. března od 14.30 hodin.
Starší dorost prohrál
v kvalitním utkání s Mladou Boleslaví 0:3, když si
dal dva vlastní góly a pro
onemocnění hrál v okleštěné sestavě: Hadar - Luňák,
Hruška, Schmidt, Jelen -

INZERCE

Mìsto Krásná Lípa a p. o. Relax Krásná Lípa

nabízí k pronájmu

(vyhlašuje výbìrové øízení na pronájem)

novì postavenou a vybavenou

restauraci Sportbar

v novém sportovním areálu Èeského Švýcarska

v Krásné Lípì.

Objekt Sportbaru o celkové ploše 101 m2 (bar, kuchyò a skladové
prostory) má kapacitu 36 míst k sezení. V letních mìsících lze využít
venkovní terasu. Podmínkami pronájmu jsou zachování nekuøáckého
prostøedí, provozování hostinské èinnosti min. v souèasném rozsahu,
složení kauce za vybavení a složení kauce ve výši trojnásobku
nájemného. Zahájení provozu možné k 1.5.2009.
Nabídky podávejte nejpozdìji do 23.03.2009.

Podrobné informace jsou na www.krasnalipa.cz,
nebo MìÚ Krásná Lípa, p. Homolka 608 468 965.

Novák, Nagy, Havel, Bajan
- Šťastný, Bandas. Střídal
Stankovič. Dorostenci zahajují divizi až v sobotu
29. března domácím utkáním s Karlovými Vary.
Ženy hrály v nekompletním složení na halovém
turnaji v Zákupech. Jejich
výsledky: - Mělník 1:0,
- Telnice 0:1, - Droužkovice
2:0, Dubice 2:0, - Malá Skála 3:1, - Mnichovo Hradiště
0:1. V posledním zápase šlo
o moc, výhra, ale i remíza
by stačila na první místo.
Konečné pořadí: 1. Mnichovo Hradiště, 2. Varnsdorf,
3. Malá Skála, 4. Telnice,
5. Droužkovice, 6. Mělník,
7. Dubice. Tento tým by rád
uvítal zájem sportovně nadaných dívek či žen o fotbal
k posílení kádru, aby mohl
zdárně absolvovat jarní část
druholigové soutěže.
Starší žáci přehráli i ve
druhém zápase Šluknov,
tentokráte jasně 3:0. Branky Materna 2, Menš. Mladší
žáci to měli snazší a vrstevníky stejného klubu zdolali
jasně 12:0. Branky Chlan 3,
Kolár 3, Zíma 2, Zelinger 2,
Hon a jedna byla vlastní.
Starší přípravka hrála na turnaji v Německu,
kterého se zúčastnilo osm
týmů a mezi nimi Hrádek
nad Nisou a SK Slovan.

Ten vyhrál všechny zápasy,
obsadil první místo před
jedním z německých celků
a třetí byl Hrádek. Kanonýry turnaje byli varnsdorfští hráči K. Kolár
a O. Kramer.
Mladší přípravka
FAŠV A v kombinované sestavě s hráči SpG Seifhennersdorf startovala také
na německém turnaji a to
v Grosspostwitz-Kirschau.
Body ztratila jen s budyšínskými týmy FSV (prohra 1:0)
a SV Post (remíza 1:1), další
čtyři vyhrála a to stačilo na
1. místo. Se 4 brankami se
stal nejlepším střelcem turnaje varnsdorfský M. Rybář.
Na turnaji v Zákupech startovala obě družstva FAŠV.
Mezi deseti týmy obsadil
A-tým 1. místo (ve finále
s Mimoní 2:1) a B-tým
skončil čtvrtý (o 3. místo
s Hrádkem 1:2 na PK).
Česká Lípa byla 5., Děčín 8.
Poctu nejlepšího střelce si se
6 góly vystřílel D. Vejrostek
z FAŠV A.
ZdS

DALŠÍ STŘÍBRO
Z JABLONECKÉ
HALY
Celý seriál halových přeborů Libereckého krajského
atletického svazu skončil
soutěžemi mladšího žactva. Mezi chlapci prokázal
své sprintérské schopnosti
Matěj Brabník, který vybojoval druhá místa a stříbrné
medaile ve sprintu na 60 m
za 8,84 s a na 150 m za
22,53 s.
Dívčí atletika tentokrát na
stupně vítězů nedosáhla. Na
krajských přeborech v hale
a při halových středách
se ve sprintech mladších
žákyň uplatnila Markéta
Váňová, kterou o medaile
připravila pouze delší přestávka v přípravě. Zejména
čas 20,99 s v běhu na 150 m
dosažený při poslední halové
středě je velkým příslibem
pro letní dráhovou sezonu.
Hodně radosti nám dělají
děvčata z atletické přípravky. Mezi mnohem staršími
soupeřkami ukázaly Simona
Marcziová a Karolina Veselá přirozenou bojovnost
a při své premiéře v jablonecké hale porazily nejen své
vrstevnice. Blahopřejeme!
Skalický
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