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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 19. 3. OD 15 HODIN
VARNSDORFSKÝ MODELÁŘ - MISTR REPUBLIKY

DOTAZY KE GRANTŮM MĚSTA
FINÁLE ČESKÉHO POHÁRU V SÁLOVÉ KOPANÉ 

VE SPORTOVNÍ HALE - 14. 3 . V 9 HOD.

V loňském roce byla vypracována  projektová dokumen-
tace na rekonstrukci plaveckého bazénu. Stavební povolení 
již bylo vydáno, a tak se v současné době  zpracovává pro-
jektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Výběrové řízení 
na dodavatele v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek proběhne v měsících květnu a červnu. Po pravidelné 
odstávce bazénu v červenci bude jeho provoz  ukončen a v srpnu 
by již měla být zahájena vlastní realizace 1. etapy rekon-
strukce, která by měla být ukončena do dubna 2010. 

Obsahem první etapy je kompletní rekonstrukce 
stávajícího objektu včetně všech technologií, bazénových van, 
prosklené stěny, změny dispozic šaten, sociálek a ostatních 
vnitřních prostorů. Předběžný rozpočet nákladů této etapy je  
30 milionů Kč a je kryt rozpočtem města na rok 2009. 

Druhá etapa rekonstrukce je plánována na rok 2010 a její 
součástí je přístavba bazénových atrakcí  (včetně toboganu 
a whirpoolů)  a kompletní vnější zateplení objektu.         -r-

V úvodní části únorového 
zasedání zastupitelstva měs-
ta, která je vždy věnována 
návrhům, dotazům, připo-
mínkám a podnětům oby-
vatel města a zastupitelů, 
byla vznesena připomínka 
týkající se úklidu chodníků. 
Podle předneseného názoru 
by se na těchto pracích mohli 
podílet občané pobírající 
podporu v nezaměstnanosti 
či sociální dávky. Z odpově-
di vyplynulo, že s takovou 
možností město v budoucnu 
počítá. Další připomínka se 
týkala nebezpečné křižovat-
ky ulic Východní a Kolláro-
vy. V odpovědi zaznělo, že 
komise dopravy považuje 
tuto křižovatku dostatečně 
zabezpečenou a s dalšími 
opatřeními se zde nepočítá.

V další části jednání 
zastupitelstvo neschválilo 
návrh kulturní komise na 

zakoupení a vyvěšení tibet-
ské vlajky na budově MěÚ. 
Zastupitelstvo poté schválilo 
podmínky poskytnutí dota-
ce na projekt  „Typový pro-
jekt - CzechPOINT - Kon-
taktní místo“. Spolufinanco-
vání města bude činit 15 % 
z celkově způsobilých výdajů 
projektu, tj. 14.090 Kč. Dále 
byla schválena finanční 
spoluúčast města ve výši 
523.405 Kč na projekt Úřa-
du vlády ČR vyhlášeným 
Radou vlády pro záležitosti 
romské komunity na „Pod-
poru terénní práce na rok 
2009“. O návrhu na zrušení 
výdejny stravy školní jídelny 
v budově ZŠ Seifertova 1650 
nebylo zatím rozhodnuto.

Kontrolní výbor předložil 
zprávu o stavu dlužného 
na nájemném v bytech ve 
vlastnictví města ke konci 
roku 2008. Ze zprávy vy-

plývá, že celková dlužná 
částka na nájemném se 
oproti předešlému roku 
o něco snížila, přesto stále 
dosahuje kolem 10 mili-
onů korun. V případech, 
kdy  bylo vymáhání dluž-
ného nájemného běžným 
způsobem bezvýsledné, 
přistoupilo město k vymá-
hání dluhu formou exekuce. 
V současné době bylo předá-
no k exekuci 41 případů. 

V souvislosti se zvole-
ním Mgr. Petra Šmída 
místostarostou města jej 
ZM odvolalo z funkce člena 
kontrolního výboru a na 
jeho místo zvolilo Stanisla-
va Horáka (ČSSD). Z funkce 
člena finančního výboru  byl 
odvolán Ing. Petr Jakubec, 
3. místostarosta města. Vol-
bou nového člena finančního 
výboru se ZM bude zabývat 
v březnu.

V rámci převodu majetku 
tentokrát ZM rozhodlo o na- 
bytí pozemků do vlastnictví 
města za 89.505 Kč a sou-
hlasilo s návrhem změny 
územního plánu.

V části jednání, kde byly 
řešeny finanční záležitosti, 
rozhodlo ZM vydat obecně 
závaznou vyhlášku č.1/2009 
o změně obecně závazné vy-
hlášky č. 2/2006 o místním 
poplatku ze psů. Hlavní 
změna této vyhlášky spočívá 
v tom, že nově jsou osvoboze-
ni od poplatku všichni provo-
zovatelé útulku pro ztracené 
nebo opuštěné psy. ZM dále 
vydalo obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2009 o změně 
obecně závazné vyhlášky 
č.6/2003 o místním poplat-
ku za provozovaný výherní 
hrací přístroj. Změna se týká 
včasného zaplacení poplatků 
a jejich správné výše. Včas 
nezaplacené (neodvedené) 
poplatky nebo jejich neza-
placenou (neodvedenou) 
část může nyní obec zvýšit 
až na trojnásobek (doposud 
o max. 50 %).

5,8 milionu město doplácí 
na komunální odpad 

V roce 2008 vytvořili občané Varnsdorfu celkem 4680 
tun komunálních odpadů a vytřídili dalších 917 tun. Svoz 
a likvidace všech odpadů stála 13.732.000 Kč. Za třídění 
odpadu jsme z kolektivního systému EKO-KOM, a. s. získali 
1.184.000 Kč a z poplatků od občanů města 6.719.000 Kč. 
Z městského rozpočtu se tedy na komunální odpady muselo 
doplatit celkem 5.829.000 Kč.

Podrobnější roční přehled:
složka          množství    náklady             příjmy            rozdíl
odpadu
směsný     2 920 t      8 721 000        6 719 000         - 2 002 000 
neskladný     1 726 t      3 690 000       ---      - 3 690 000 
nebezpečný        34 t           372 000       ---    - 372 000 
tříděný        917 t          949 000        1 184 000           + 235 000 
celkem     5 597 t    13 732  000       7 903 000 - 5 829 000

V tabulce není započteno železo odevzdané občany 
ve sběrnách a autobaterie, jejichž likvidace nic nestojí. Směs-
ný odpad je sbírán do popelnic, neskladný a nebezpečný vozí 
občané zdarma do sběrového dvora. Potěšitelné je množství 
vytříděných odpadů, které v přepočtu na obyvatele patří 
k nejvyšším v Ústeckém kraji.                                     OŽP

Na sklonku minulého roku 
vydala Městská knihovna 
Varnsdorf tři příležitostné  
publikace. První z nich je 
sborník sestavený z nejlep-
ších prací oceněných v soutě-
ži Literární Varnsdorf 2008, 
který dostal název Obratiště 
aneb Software na cokoliv. 
Obsahuje básně, povídky 
a publicistické texty dva-
advaceti autorek a autorů 
z celé republiky, ilustracemi 
je doprovodil někdejší učitel 
varnsdorfské průmyslovky 
malíř Milan Janáček. Bro-
žurka Dvanáctý do tuctu 
je příjemným ohlédnutím 
za loňským mimořádně 
zdařilým Mezinárodním 
svátkem lužickosrbské po-
ezie. Kromě textové části 
čtenáře jistě zaujmou svěží 
fotografické momentky 
z dnešní Lužice z objektivu 
Zdeňky Vajsové. Tentokrát 
má tradiční sborníček i ne- 
tradiční literární přílo-
hu - pohádku Koblížkova ces-
ta od lužickosrbské autorky 

VARNSDORFSKÝ BAZÉN 
BUDE UZAVŘEN

1. etapa rekonstrukce za 30 milionů

Na neplatiče nájemného přísněji
Tibetská vlajka viset nebude

Wórši Wićazové v překladu 
Milana Hrabala, který byl 
také editorem všech tří pub-
likací. Přitažlivou, nejen pro 
děti, tuto nevelkou publika-
ci dělají půvabné barevné 
ilustrace Milana Janáčka. 
Všechny uvedené tituly 
jsou k dostání v knihkupec-
tví Michaela paní Horáčkové 
a po obnovení provozu také 
v městské knihovně.       -r-

Nové publikace městské knihovny
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Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

Z deníku městské policie

Ze zápisníku PČR
V hotelu nalezen oběšený  muž
Nepříjemný pohled se naskytl  ženě z Varnsdorfu,  která 

v pondělí odpoledne našla v hotelovém pokoji oběšeného 
muže. Jednalo se dvaapadesátiletého muže z Varnsdorfu, 
který byl v místním hotelu zaměstnán a  ubytován. Ke své 
sebevraždě použil prádelní šňůru. „Oběšeného  jsme odřízli,  
položili na postel a dávali mu umělé dýchání s masáží srd-
ce“, uvedla žena, která se snažila poškozenému za pomoci 
ostatního personálu poskytnout první pomoc. Přivolaný lékař 
konstatoval už jen smrt a  nařídil zdravotní pitvu. Cizí  zavi-
nění bylo na místě policisty vyloučeno. Muž u  sebe zanechal 
dopis na  rozloučenou, kde však neuvedl přesný důvod, proč 
se rozhodl skoncovat se životem. „Jako jeden z motivů by 
mohla být finanční tíseň“, sdělil přítomný kriminalista,  
který se bude celým případem i nadále zabývat. 

Za úplatu se  provdala
Z trestného činu napomáhání k neoprávněnému po-

bytu na území republiky je obviněna padesátiletá žena 
z  Varnsdorfu. Podle zjištěných skutečností se měla dopustit 
trestného činu tím, že v minulosti uzavřela sňatek s cizím 
státním příslušníkem.  Ke sňatku došlo na  zámku Sychrov 
a žena tak získala majetkový prospěch ve výši 50.000 Kč.  
Jednapadesátiletému cizinci v roli ženicha bylo v lednu to-
hoto roku vydáno  rozhodnutí o  trvalém pobytu na našem 
území. Nevěstě za svůj spáchaný  trestný čin  hrozí až jeden 
rok odnětí svobody nebo peněžitý  trest.

Nová policejní vozidla
Dvě nová policejní vozidla už brázdí od poloviny led-

na i ulice Varnsdorfu. Jedná se o vozidla Škoda Octavia 
v provedení sedan a combi, která jsou v nových barvách 
- stříbrno-modro-žluté. Stejně jako jejich předchůdci mají 
nová auta po bocích heslo policie „Pomáhat a chránit“. Nová 
policejní auta byla poprvé veřejnosti předvedena 30. října 
v Praze. 

Nprap. Ladislav Cvik, 
tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Vyčerpaný dravec
Na služebnu bylo oznámeno, že na ulici Západní sedí 

zřejmě zraněný dravý pták na vozovce. Vyslaná hlídka MP 
společně s oznamovatelem dravce odchytla a převezla na 
služebnu městské policie, kde ho umístila do krabice. Po 
telefonické dohodě byl vyčerpaný dravec za pomoci člena 
mysliveckého spolku převezen do Střední lesnické školy ve 
Šluknově, kde ho vykrmí a vypustí do volné přírody.

Dlouho se neskrýval
Při noční preventivní kontrole ulic města byl hlídkou spat-

řen muž odpovídající popisu osoby, po které bylo vyhláše-
no pátrání PČR. Hlídka MP po provedení kontroly osobních 
dat muže zadržela a předvedla na Obvodní oddělení PČR.

Nejen dopravní přestupek, ale i veřejné pohoršení 
a znečištění veřejného prostranství

V nočních hodinách na kamerovém systému bylo na 
ulici Poštovní zjištěno osobní vozidlo stojící v protisměru. 
Následně z vozidla vystoupil mladík a začal vykonávat po-
třebu přímo na pozemní komunikaci. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka městské policie, která výtečníka i řidičku 
vozidla ohodnotila „tučnou“ blokovou pokutou za spáchané 
přestupky.

                              Martin Špička, velitel MP Varnsdorf
RM rozhodla: • Vydat vnitřní předpis k pohledáv-

kám města. • Poskytnout Klubu cyklistiky Krásná 
Lípa příspěvek 15.000 Kč na XXII. ročník závodu „Tour 
de Feminin“. • Poskytnout příspěvek ve výši 10.000 Kč 
Josefu Kroupovi a Janu Šepsovi na soutěž Světových 
hasičů. • Zadat zastavovací studii na lokalitu mezi 
ulicemi Na Příkopech a Jiřího z Poděbrad a GP na 
rozdělení lokality. • Doporučit ZM převést p.p.č. 3226, 
p.p.č. 3224 a p.p.č. 3225 - vše v k.ú. Varnsdorf. • Zadat 
studii na rozdělení lokality na hřiště u ZŠ Karlova. • 
Snížit cenu pro prodej č.p. 1016 (Gerhuska) se st.p.č. 
7014 a p.p.č. 7015/2 ve Varnsdorfu na 1.000.000 Kč. 
• Souhlasit s podáním žádosti o dotaci na akci „Sta-
vební úpravy objektu bývalých kasáren, Varnsdorf“ do 
programu MMR ČR 217118 – Podpora úprav bývalých 
vojenských areálů k obecnímu využití. • Doporučit ZM 
vyslovit souhlas se zajištěním spolufinancování akce 
„Stavební úpravy objektu bývalých kasáren Varnsdorf“ 
min. ve výši 75% skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů akce. • Při zadání zakázky „Vývoz odpadko-
vých košů ve městě Varnsdorf“ oslovit Technické služ-
by města Varnsdorf jako jediného zájemce. • Povolit 
použití znaku města Varnsdorf  J. Kroupovi a J. Šep-
sovi na reprezentačním oděvu a dresu České republiky 
na soutěži Světových hasičských a policejních hrách.

RM rozhodla schválit: • Zvýšení celkového počtu 
zaměstnanců MěÚ Varnsdorf o 11 (dle dohody s ÚP). 

RM rozhodla jmenovat: • Ing. Martina Tognera 
do funkce člena komise správy majetku a výstavby do 
konce volebního období 2006 - 2010. 

RM rozhodla uložit: • Tajemníkovi městského 
úřadu jednat s úřadem práce o zajištění jedenácti pra-
covníků pro veřejně prospěšné práce na úklid města 
a o příspěvku na jejich minimální mzdu. • Tajemníkovi 
městského úřadu zajistit pro jednání zastupitelstva měs-
ta zajistit zpracování návrhu na rozpočtovou změnu spo-
čívající v navýšení mzdových prostředků letošního roku 
o 153.000 Kč a rozpočtu na úklid o 232.000 Kč.

RM rozhodla zrušit: • Pracovní skupinu pro zajiš-
ťování propagačních materiálů. 

NAPOJENÍ 
CYKLOSTEZEK 

POKRAČUJE
Spolupráce obcí celého 

mikroregionu Tolštejn při 
budování cyklotras navá-
zala  na zpracovanou studii 
a záměr Varnsdorfu, který 
byl přijat koncem loňského 
roku. Nejen okolní obce 
z české strany, ale také ze 
sousedního Německa  usilu-
jí  o společné propojení všech 
cyklotras na páteřní Krako-
nošovu stezku přes mikrore-
gion do Grossschönau,  také  
na východní stranu, a i do 
Národního parku České Švý-
carsko a do Lužických hor.  
Společná jednání  starostů 
z české i německé strany 
proběhla na varnsdorfské 
radnici a německá strana 
vyjádřila zájem a podporu 
celého společného projektu, 
který bude dále předkládán  
Euroregionu Nisa k případné 
finanční podpoře. Další  jed-
nání  starostů o  společných 
strategických záměrech roz-
voje příhraniční spolupráce 
se uskutečnilo 11. března na 
seifhennersdorfské radnici 
i za účasti zástupce zem-
ského ministerstva vnit-
ra, který je kompetentní 
v otázkách spolupráce 
v rámci dotačních projektů. 
Přítomni byli i zástupci 
Krajského úřadu Ústeckého 
kraje.                              -r-

Interaktivní 
základní škola 
Varnsdorf, Karlova 1700

zve rodiče předškoláků
k zápisu dětí do 
přípravné třídy,
který se koná 

dne 25. 3. 2009 
od 14 hodin do 17 hodin.

MUZEUM BUDE 
OD 18. BŘEZNA UZAVŘENO

Muzeum ve Varnsdorfu bude od 18. března pro veřejnost 
uzavřeno. Prosíme všechny badatele, kteří mají vypůjčené 
knihy, ať je okamžitě vrátí do muzea. Pracovníci muzea musí 
vše řádně zrevidovat, zabalit a připravit na stěhování do 
náhradního depozitáře, aby byla umožněna rekonstrukce 
muzea.                                                            Josef Zbihlej

Varnsdorfský tým připravující projekt „Městská knihov-
na Varnsdorf – Setkávání přes hranice“ byl na úspěšném 
jednání v Budyšíně s budoucím projektovým partnerem 
v SRN předsedou Zwjazku serbskich wuměłcow Benedik-
tem Dyrlichem.  Město Varnsdorf – leadpartnera projektu 
– zastupovala projektová manažerka Bc. Petra Vojtěchová, 
autory projektu zastupovali ředitelka městské knihovny 
Ing. Ilona Martinovská a Milan Hrabal. Účastníci jednání 
se shodli na společném obsahu a cílech připravovaného pro-
jektu a dohodli se na dalším postupu při zpracování žádosti 
o finanční dotaci z programu Ziel 3 – Cíl 3 a následné rea-
lizaci. Žádost by měla být podána počátkem dubna tohoto 
roku.     -r-, foto Maćij Bulank

JEDNÁNÍ V BUDYŠÍNĚ

Přerušení dodávky 
elektrické energie

Z důvodu revizí oznámil 
ČEZ termíny přerušení 
dodávky elektřiny v našem 
městě. Podrobné plakáty 
budou vyvěšeny přímo v lo-
kalitách.

17. 3. - Lesní, Hraniční, 
18. 3. - Sv. Čecha, Karlo-
va, Prostějovská, Školní, 
Krátká, Dvorská, J. Lady, 
Čelakovická, Měšťanská, 
Vinohradská, 5. května, 
Žukovova, Obilní, Luční, 
Blatenská, 19. 3. - Husitská, 
Jizerská, Ptáčnická, Příčná, 
24. 3. - Střelecká, Seiferto-
va, B. Krawce, Mariánská,       
Spojovací, K. Kryla, 24. 3. -  
- Sv. Čecha, 25. 3. - Otáha-
lova, Národní, Budějovická, 
Kubelkova, Hájenská, Zho-
řelecká, Klostermannova, 
Žilinská, 26. 3. - Pražská, 
Edisonova.  
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V souvislosti s uzávěrkou roku 2008 a na základě dopo-
ručení auditu bylo rozhodnuto o odpisu nevymahatelných 
pohledávek ve výši 494.311 Kč. ZM rozhodlo odkoupit 
50 ks akcií společnosti Regia, a.s. v nominální hodnotě 
10.000 Kč jedné akcie od majitele TJ Slovan Varnsdorf za 
kupní cenu 400.000 Kč.

Při diskuzi, která se týkala (nejen) problematiky dlužného 
nájemného bylo, připomenuto, že dřívější usnesení ZM je 
třeba kontrolovat a hodnotit jejich účinnost.       MH        

Na neplatiče nájemného přísněji
Tibetská vlajka viset nebude

Dokončení ze str. 1

V rámci celorepublikové kampaně Národního týdne 
manželství jsme uspořádali tzv. manželský večer, jehož 
prvořadým cílem bylo nabídnout prostor ke vzájemnému 
setkání myšlenek, otázek a názorů v oblastech, které jsou 
pro manželství důležité a podnětné. Stejně jako v minulých 
letech, kdy jsme hovořili o problematice manželského soužití. 
O tom, zda je možné prožívat v manželství i po letech krásné 
chvíle, zda je možné vytvořit kvalitní partnerský vztah, ne-
bylo tomu ani tento rok jinak. A tak během „Valentýnského 
týdne“, konkrétně 11. února v 17 hodin v obřadní síni města 
Varnsdorf, se uskutečnilo večerní setkání na téma „S tebou 
se už nedá vážně o ničem mluvit aneb jak si hezky popovídat 
i po letech manželství…“ 

Celým večerem nás provázeli manželé Brigita a Pavel Vim-
rovi z Chomutova, kteří velmi povzbudivým způsobem doká-
zali hovořit o nelehkých situacích, jež mohou v manželství 
nastat. Tím, že jejich slova nebyla pouze načtena z odborných 
knih a seminářů, ale byla doplněna řadou vlastních zkuše-
ností, celý program získal na opravdovosti a použitelnosti. 
Setkání se neslo v přátelském a povzbudivém duchu, zazněly 
vážné i humorné příběhy, dokonce jsme si všichni mohli 
krapet osladit život v podobě čokoládového dárku. 

Myslím si, že nikdo z přítomných nelitoval, že věnoval 
svůj čas právě tomuto programu, však téměř všechny obsa-
zené židle mluvily za sebe. Je bláhové si myslet, že se nám 
podaří vymýtit všechny rozvody. Ale přinejmenším to naše 
manželství může být bezpečným místem, kde platí slib lásky 
v dobrém i zlém, který jsme si dali a o kterém přinejmenším 
víme, že „sliby nejsou chyby“.

Naše poděkování patří vedení města Varnsdorf, konkrétně 
Mgr. Petru Šmídovi, za podporu a propůjčení obřadní síně 
městského úřadu. Děkujeme také manželům Kosovým, 
kteří, stejně jako v minulých letech, velmi zodpovědně 
a precizně zajistili technické podmínky večera. 

              Olga Moldanová, Apoštolská církev Varnsdorf

…a žili spolu šťastně 
až do smrti…

Městská doprava nově na webu města
Pro zlepšení informovanosti občanů města byl nově 

vytvořen rychlý odkaz na informace o městské 
hromadné dopravě ve Varnsdorfu.

V obývacím pokoji jed-
noho varnsdorfského bytu 
nás vítal právě dokončený 
papírový model elektrické 
lokomotivy EP09. Že je 
opravdu papírový, tomu 
jsme uvěřili až při detail-
ním pohledu zblízka, jinak 
byste si tipli spíš na plast. 
Se slepováním modelu ze 
dvou a půl tisíců dílů se za-
čalo v září, a protože naše 
návštěva u Václava Chlana 
se odehrála koncem února, 
je zřejmé, že mistrovská díla 
nevznikají během několika 
odpolední, ale po měsících 
trpělivé piplavé práce. 

Slovo „mistrovská“ jsem 
užil záměrně. Václav Chlan 
je totiž trojnásobným mis-
trem republiky v modelo-
vání z papíru! Naposledy si 
cenu za vítězství vysloužil 
loni v prosinci na pátém 
mistrovství republiky, které 
pořádalo Národní zeměděl-
ské muzeum v Praze.

Pan Chlan je členem Mo-
del klubu při AVZO TSČ 
(Asociace víceúčelových 
základních organizací tech-
nických sportů a činností) 
Neratovice a za tento klub 
také soutěží na modelář-
ských přehlídkách. V našich 
severních končinách totiž 
takový klub nepůsobí.

Vypráví nám, jak ze sle-
pování plastových modelů, 
které začaly „lézt do peněz“, 
přešel na modely z papíru. 
Jak je shání, jak se potýká 
s případnými chybami od 
výrobců, jak řeší přepra-
vu svých modelů, když se 
účastní soutěží třeba ve 
Strakonicích nebo v Brně... 
Někdy třeba není spokojen 
s měřítkem od výrobce 
a nechá si archy se stovka-
mi dílů nejdřív zvětšit na 
barevné kopírce. 

S pomocí manželky 
vytahuje krabice alespoň 
s těmi nejoblíbenějšími 
kousky, abychom se mohli 
pokochat. Převažuje mezi 
nimi dopravní, vojenská 
a kosmická technika, ale 
nechybí ani architektura. 

Varnsdorfský modelář trojnásobným 
mistrem republiky

Rada Ústeckého kraje rozhodla o budoucím dopravci na 
železnici v úseku Rybniště - Varnsdorf - Liberec. Vítěznou 
nabídku do výběrového řízení, které společně vypsaly Ús-
tecký kraj, Liberecký kraj a saské sdružení ZVON, podal 
jediný uchazeč – společnost Vogtlanbahn, GmbH člen 
skupiny Arriva a zakázka mu byla všemi účastníky řízení 
přidělena. Nabídka splňovala všechna zadání a Rada Ústec-
kého kraje tedy dne 11. února rozhodla o přidělení zakázky 
na provoz drážní dopravy na zmiňované trati. Ústecký kraj 
se zavázal i k úhradě prokazatelné ztráty z provozu v úseku 
jeho územního obvodu do výše 12,257 milionu korun ročně, 
počínaje dnem 12. 12. 2010. Odpovídajícím způsobem bude 
snížena úhrada ztráty Českým drahám.

Zajištění dopravní obslužnosti na nové drážní lince v le-
tech 2011 – 2021 začne změnou jízdních řádů 2010/2011 
dne 12. 12. 2010.  Nyní byla zahájena pro dopravce doba 
potřebná na vytvoření všech podmínek umožňujících zahá-
jení řádného provozu, tedy k zajištění personálu, vozidel, 
technického zázemí nebo prodejních a informačních míst. 
Na trati budou provozovány bezbariérové klimatizované 
jednotky Desiro, projíždět budou mezi Libercem a Varnsdor-
fem v intervalu 1 hodiny s následným větvením do Rybniště 
a Seifhennersdorfu v intervalu 2 hodin. Obslužný personál 
bude schopen komunikovat s cestujícími v češtině i v něm-
čině a celkově se v nabídce objeví mnoho nových prvků zvy-
šujících úroveň cestování.     Čerpáno z tiskové zprávy ÚK

Trať Rybniště - Varnsdorf -  
- Liberec 

obslouží německý dopravce

Nesmí chybět, on totiž právě 
model vysílače na Ještědu 
nasbíral ony mistrovské 
tituly. Výjimečnost dotyč-
ného modelu tkví v tom, 
že je tvořen jako dioráma 
a zahrnuje tedy okolí stavby 
s přístupovou komunikací 
(právě přijíždějí dva auto-
busy turistů), parkovištěm, 
konečnou stanicí lanovky, 
s vegetací... 

Jinou takovou raritou je 
model Sojuzu 28 (kterým 
do kosmu letěl Vladimír Re-
mek) na startovací rampě. 
Takto kompletně sestave-
ných celků prý existuje ně-
kolik málo. Fotografií toho 
Chlanova se modelářská 
obec chlubí na svých propa-
gačních materiálech.

Za zmínku stojí funkčnost 
sestavených modelů. Je nám 
předváděna pohyblivost jed-
notlivých dílů, například na 
startovací rampě zmíněné-
ho Sojuzu 28. O pásových 
vozidlech, kde jeden pás 

sestává i z pěti set jednot-
livých dílků, ani nemluvě.

Jednou z dosud neusku-
tečněných staveb je monu-
mentální římské Koloseum, 
které jsme zatím mohli 
vidět jenom na papírových 
arších. Coby „rozcvičku“ si 
ale nejdřív zhotovil model 
farního kostela v Poštorné 
- a výsledkem byla první 
cena na přehlídce v Nera-
tovicích. 

Mohli bychom vidět 
desítky dalších skvostů. 
Vždyť plastových modelů 
má asi tak stovku, papíro-
vých už hodně přes dvě stě. 
Ale tlačí nás čas a stačíme 
se už jen domluvit na tom, 
že se ještě někdy stavíme. 
A že se pokusíme do příště 
vysondovat, kde, kdy a jak 
by se dala ve Varnsdorfu 
zpřístupnit výstavka. Ne-
pochybuji, že přitáhne oči 
mnoha místních obdivova-
telů kvalitní - totiž mis-
trovské - modelařiny.

Zručnost a preciznost 
pana Chlana nachází 
uplatnění i v jiných akti-
vitách. Našel totiž zálibu 
v rekonstruování historic-
kých motocyklů. Krásné 
stroje z padesátých a še-
desátých let, které jen tak 
tak že neskončily ve starém 
šrotu, teď svítí novotou.

P.S. S tou výstavou je to 
na dobré cestě. K přehlídce 
modelářského umění prav-
děpodobně poslouží v let-
ních měsících foyer našeho 
divadla.                       ham
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Grantová pracovní komise 
pro rok 2009 byla schválena 
na 46. jednání RM usne-
sením č. 100/2008 ze dne 
23. 10. 2008, což samozřej-
mě bylo uveřejněno v HS 
20/2008 s jmenným sezna-
mem všech členů. Takže 
znovu. Rada města jme-
novala Karla Dubského 
do funkce předsedy, Ing. 
Jaroslava Draského, Ing. 
Petra Jakubce, Mgr. Pav-
la Kolára, Mgr. Veroniku 
Matysovou, Mgr. Josefa 
Zbihleje a Ing. Miroslava 
Novotného do funkce členů 
grantové pracovní komise 
pro rok 2009. 

Každý člen grantové pra-
covní komise hodnotí zásad-
ně všechny předložené žá-
dosti. Výběr žádostí je zalo-
žen na principu soutěže mezi 
předloženými projekty.  Hod-
nocení předložených žádostí 
je prováděno anonymně na 
základě bodového systému 
podle stanovených kritérií. 
Jako nejlepší je považována 
žádost, která dosáhne při 
hodnocení nejvyššího prů-
měrového koeficientu, který 
je vypočítán jako podíl mezi 
součtem celkem získaných 
bodů a počtem hodnotících 
členů komise. V případě pod-
jatosti vůči některé žádosti 

Vážený pane starosto, 
většina představitelů spor-
tovních oddílů i zástupců 
kulturních zařízení a spolků 
v posledních letech uvítala 
zavedení transparentnější 
metody rozdělování, byť 
nepatrné části, městských 
financí pro kulturu a sport 
formou systému městských 
grantů. Všichni víme, že do 
té doby se bez protekce dalo 
o městské příspěvky, tedy 
alespoň do sportu, stěží 
i jen požádat, „medvěd“ 
býval již dlouho dopředu 
rozporcován. 

Grantový systém nejenže 
po jeho zavedení nespokoje-
né oddíly a spolky uvítaly, 
ale předtím jej dokonce spo-
luiniciovaly veřejnou výzvou 
k občanům a zastupitelstvu 
města.

Nyní nás k těmto řádkům 
vede obava, zda se opět po-
malu nevracíme ke starým 
pořádkům. 

Pro nezasněné shrnujeme, 
že před zavedením granto-
vého systému rozhodovala o 
přímých dotacích do sportu 
pouze sportovní komise, 

V loňském roce se poprvé začal na stránkách Hlasu severu 
objevovat sloupek pod hlavičkou „Kýho výra“. V něm byly 
v průběhu roku zveřejňovány některé „vady na kráse“ města. 
Smyslem této rubriky bylo a nadále zůstává upozorňovat 
příslušné odpovědné osoby na ten či onen odhalený nešvar, 
nesmysl, závadu apod. Někdo to pochopil, někdo ne. Někdo se 
postaral o nápravu, jiný ponechal věci tak, jak jsou. Do jaké 
míry mělo význam tuto rubriku zavést, posuďte sami.

Výr č. 1 (HS 03/08) – Nesmyslné značení ulic - Špatně 
umístěné rozcestníky na křižovatkách ulic Východní, Rai-
sova, Bratislavská, Tyršova, Pletařská a Východní, Klos-
termannova. - Dnes je vše v naprostém pořádku, a když 
někdo zabloudí (a těch je opravdu minimum), není to vinou 
těchto ukazatelů.

Výr č. 2 (HS 04/08) – Nesrozumitelná, a tudíž nesmyslná 
vývěska u plaveckého bazénu. - Tady si netroufám tvrdit, 
že za její odstranění může zodpovědná osoba. Spíše se při-
kláním k názoru, že šlo o akci vandala. To by pak ale byla 
snad první a jediná záslužná akce tohoto druhu v našem 
městě. Těch s opačným efektem je podstatně více. Jedno je 
však jisté – vývěska zmizela.

Výr č. 3 (HS 05/08) – Nešikovné a matoucí značení 
přechodů pro chodce a absence kousku chodníku v prostoru 
mezi nákupními středisky BILLA a HYPERNOVA. - Tak 
v tomto případě by asi nestačilo ani hejno „výrů“. Jak bylo 
možné se přesvědčit i v minulých dnech, kdy parkoviště le-
movaly sice nevysoké, ale přesto neschůdné sněhové bariéry. 
U Billy se dále skáče přes obrubníky a závěje. Je mi jasné, že 
na zbudování chodníku, který by souvisle spojoval zmíněná 
zařízení, se zatím můžeme jen těšit. Šance by mohla přijít, 
až se konečně začne upravovat a opravovat zbytek bývalé 
továrny a jejího okolí. Do té doby snad jen rada. Choďte tam, 
kde jsou cesty uklizené a schůdné. Obchodníci zajisté i tímto 
dávají najevo, jak moc se na vás těší.

Výr č. 4 (HS 10/08) – A stejně si hejknu - Nesmyslné 
a občany rušící svolávání hasičů místním rozhlasem. 
– Hejkání přestalo! Jak se ukázalo, dovedou se hasiči do-
stat k zásahu včas i bez hrůzného a halasného vyvolávání 
městské „trouby“. 

Výr č. 5 (HS 11/08) – Pastičky nejen na nožičky – To 
bylo o hodně, až velmi hodně propadlých kanálových mřížích 
a zcizených víčkách a poklopech na místních komunikacích. 
Je mi jasné, že ani toto není záležitost na jeden týden. Ale jak 
jsem si všiml, na různých místech města byly na vozovkách 
v průběhu roku opraveny různé díry a výtluky. Ale bohužel 
jak na potvoru, těch propadlých kanálů takřka neubylo 
a víčka na hydrantech chybí dál. A to už je (alespoň zatím) 
po „železné horečce“.

Výr č. 6 (HS 12/08) – Lochnesska – O vyhořelé tovární 
budově na ulici Západní. Jedno se musí majiteli přiznat. 
Objekt uvnitř vyklidil, zbavil všeho, co by mohlo lákat zlo-
děje, a celý ho oplotil a zadlužil. Teď už zbývá jen budovu 
zadaptovat či zrekonstruovat. Už aby to bylo!

Výr č. 7 (HS 20/08) – Lávka nebo past – Tady opět kterýsi 
lidský faktor selhal. Nic se nezměnilo, dál se chodí bokem 
lávky. Dnes se mi zdálo, že tam dokonce ubylo další prkno. 
A řeknu vám, ta stráňka vedle je uklouzaná, a tedy na zabití! 
Asi ještě nedorostl ten strom, ze kterého mají být chybějící 
fošny nařezány.

Výr č. 8 (HS 21/08) – Výlov rybníka u Billy – Bohužel 
nejsem v tomto okamžiku s to vám říci, zda byl výlov zdařilý 
či ne. Hladinu rybníka zakryla silná vrstva ledu. Utopený 
nákupní vozík tedy mohl jen zmizet pod tímto příkrovem. 
Tam, kde z vody napůl čouhal odpadkový koš, je dnes v ledu 
prosekána okysličovací díra. Snad byl tedy koš odstraněn. 
Počkejme si na jarní tání.

Jak se zdá, pokud je vše v pořádku i s posledním Výrem, 
je možno konečnou bilanci ohlasů a reakcí na loňské Výry 
označit za vyrovnanou. Tedy půl na půl. Něco se podařilo, 
něco ne. Tak co, má okénko „Kýho výra“ svůj smysl?

Závěrem už jen poděkování těm, kteří pochopili, zarea-
govali a problém odstranili, a povzdech nad těmi, komu je 
spokojenost občanů a vzhled města zcela lhostejný.  

             -mk-

KÝHO
VÝRA

se člen komise hodnocení 
vzdal písemným prohláše-
ním, aniž by bylo ovlivněno 
výsledné hodnocení žádosti 
(podíl mezi součtem celkem 
získaných bodů a počtem 
hodnotících členů komise).  
Kritéria hodnocení žádostí 
jsou čtyři: 

a) Obsahové zpracování 
projektu - srozumitelnost, 
přehlednost, výstižnost,  
formulace cílů a vymezení 
cílové skupiny, personální 
zajištění a časový harmono-
gram projektu - 10 bodů.

b) Finanční stránka - při-
měřenost a hospodárnost 
rozpočtu, finanční spolu-
účast vlastní nebo jiných 
partnerů - 20 bodů.

c) Předpokládaná schop-
nost realizace - dosavadní 
zkušenosti žadatele, reali-
zace předchozích projektů, 
odborné předpoklady žadate-
le, spolupráce s dalšími part-
nery, doporučení a vyjádření 
k projektu - 20 bodů.

d) Přínos projektu - zamě-
ření projektu a jeho přínos 
v dané oblasti, závažnost 
problému, způsob řešení, 
očekávané výsledky, přínos 
pro cílovou skupinu (prio-
rita děti a mládež), přínos 
pro zlepšení kvality života 
ve městě, dlouhodobost 

trvání efektů projektu, re-
alizátor projektu - 50 bodů.

Sestavena je i stupnice 
bodového hodnocení, kdy 
maximálně možný počet 
bodů je 100.

Na základě vyhodnocení 
žádostí grantová pracovní 
komise předložila radě 
města seznam všech žádostí 
v pořadí od nejvyššího bodo-
vého ohodnocení po nejnižší, 
který současně obsahoval do-
poručení výše poskytnutých 
finančních příspěvků jed-
notlivým žadatelům. Výběr 
podpořených projektů byl 
limitován výší finančních 
zdrojů pro dané období, 
tj. 800.000 Kč.

Zpracované hodnotící pro-
tokoly jsou uloženy u tajem-
nice komise a jsou kdykoliv 
k nahlédnutí.

Karel Dubský, předseda 
grantové pracovní komise

NIKDO „MEDVĚDA“ NEPORCUJE, VŠE 
JE SOUTĚŽ PODLE JASNÝCH PRAVIDEL

Jak Výr působí 
na osoby 

odpovědné?

Dotazy ke grantovému 
programu města Varnsdorf

která je rozdělovala právě 
formou podobnou poslanec-
kému porcování „medvěda“ 
drtivě na vlastní aktivity čle-
nů komise a jejich oddílů. 

V grantovém programu 
jsou rozdělovány peníze nás 
občanů města, tzn. veřejné, 
proto vás náš přirozený zájem 
o informace a veřejnou 
kontrolu jistě nepohorší. 
Žádám vás tedy touto cestou 
o poskytnutí následujících 
informací: 

1. Kdo byl členem grant- 
ové komise v letošním roce?

2. Ověřuje si rada složení 
grantové komise, resp. ptá 
se alespoň navržených 
členů, zda hodlají oni 
nebo oddíly či spolky, 
které reprezentují, žádat 
v grantovém programu, 

jehož mají být hodnotiteli? 
3. V posledním vydání 

Hlasu severu jsme se mohli 
dočíst, že hodnocení žádostí 
bylo prováděno na základě 
bodového systému podle 
stanovených kritérií, tedy 
transparentně. Žádáme 
vás tedy proto o zveřejnění 
zmíněného stanoveného 
bodového systému a taktéž 
o zveřejnění jednotlivých 
bodování členy grantové 
komise. 

Závěrem podotýkáme, že 
městský grantový systém 
jako celek rozhodně ani nyní 
není předmětem naší kritiky, 
nýbrž pouze předmětem 
našeho přirozeného zájmu 
a práva na veřejnou kon-
trolu. 

Předem děkujeme a vě- 
říme, že se nepotvrdí na- 
še obavy ze zmanipulová- 
ní grantového řízení 
ve prospěch některých ža-
datelů, respektive že právě 
vaše otevřenost tyto obavy 
dokonale rozptýlí. 

Zdeněk Damašek, 
Michael Šatník,

HC Varnsdorf 

Poznámka redakce
Vzhledem k velkému 

množství příspěvků na téma 
městských grantů, které byly 
zaslány až po termínu uzá-
věrky, nebylo možné jejich 
uveřejnění. Proto odkazuje-
me na možnost diskuze na 
http://www.varnsdorf.cz/
showdoc.do?docid=3812. 
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Problémem chátrajících 
budov jsme se na strán-
kách Hlasu severu zabývali 
v posledních letech téměř 
pravidelně. Za dobu od 
prvního článku v květnu 
roku 2004 se však mnohé 
změnilo. Některé, už téměř 
zatracené nemovitosti bě-
hem té doby doslova vstaly 
„z popela“ (připravujeme 
samostatné články). Řadu 
dalších na mapě města již 
nenajdeme, protože byly 
odstraněny, nebo na jejich 
místě vznikla jiná stavba. 
Naopak nacházíme budo-
vy, které ještě nedávno 
fungovaly, dnes jsou však 
opuštěné a na našem se-
znamu přibývají. Začněme 
tedy objekty, které už naše 
město nehyzdí. Tím rozhod-
ně největším byl objekt bý-
valé Velvety v centru města 
v majetku Stavokombinátu 
Liberec, na jehož místě 
se dnes nachází obchodní 
dům Hypernova s přileh-
lým parkovištěm. Druhým 
odpadlým břemenem je 
vyhořelý dům č.p. 1328 
v Otáhalově ulici, kde po 
demolici vzniklo parkoviště 
pro návštěvníky nového 
kulturního centra a infor-
mačního střediska. Stejný 
osud ostatně potkal i dva 
velké zcela zdevastované 

CHÁTRAJÍCÍ BUDOVY VE MĚSTĚ

podstávkové domy č.p. 183 
a 184 v ulici Petra Bezruče, 
na jejichž parcelách snad 
brzy vyrostou nové rodinné 
domy podobně, jako v těchto 
dnech vyrůstá na pozůstat-
cích domu č.p. 558 v Barvíř-
ské ulici městský centrální 
park nebo první ze dvou 
objektů služeb (č.p. 878) na 
Horním nábřeží.

Další na řadě jsou nemo-
vitosti, které na našem se-
znamu opuštěných zůstaly. 
Není jich sice mnoho, ale 
o to více jsou možná vi-
dět. V první řadě se jedná 
o „červený“ kostel, o kterém 
jsme psali v  HS a který bo-

hužel stále nemá tolik štěstí 
jako třeba nedaleká budova 
bývalého okresního soudu, 
kde dnes sídlí část městské-
ho úřadu. Ta pomalu vzkvé-
tá, po vnitřní rekonstrukci 
dostala v minulém roce 
novou střechu a v budouc-
nu i novou fasádu. Dalším 
objektem je vyhořelá tovární 
budova v Západní ulici. Tu 
po ničivém požáru v květnu 
2006 odkoupila místní fir-
ma Lumines Temple, a.s., 
která zahájila kroky k její 
záchraně. Práce se však 
zcela zastavily a dnes místo 
plánu na bydlení v zeleni se 
sportovištěm tento objekt 
zůstává poslední překážkou 
dokončení sado-parkových 
úprav v této části města. Na-
víc se zde poprvé setkáváme 
se zástavním právem smluv-
ním, a to jako součást pohle-
dávky ve výši 15.400.000 Kč. 
Stejná společnost získala 
v minulém roce také objekt 
ubytovny Panorama, na kte-
rém „visí“ více jak stotisícová 
pohledávka správci daně. 
Dražbu objektu provázejí 
podezřelé okolnosti. Objekt 
tak po úplné ztrátě střešní 
krytiny v minulém roce 
velmi intenzivně chátrá. 
Na seznamu také zatím 
figuruje objekt č.p. 879 na 
Horním nábřeží, na kterém 
se nachází drobné zástavní 
právo k zajištění daňových 

pohledávek a objekt neutě-
šeně chátrá. Na stavu dal-
šího objektu má svůj podíl 
město. Jedná se o dosud 
stojící ruinu Tesko ubytovny 
v Čelákovické ulici č.p. 
2934, zatímco pozemek pa-
tří Městu Varnsdorf, objekt 
k demolici vlastní firma Lu-
mines Temple – nemovitos-
ti, s.r.o. Nemovitá kulturní 

památka – bývalý objekt 
Komerční banky patřící 
pražské firmě Lapazio, s.r.o. 
s mezinárodním obsazením - 
také stále marně čeká na své 
nové nájemce. Štěstí zatím 
nepřeje ani zadnímu traktu 
stejné budovy (s vodáren-
skou věží), který spravuje 
pražská firma Fancipan, 
s.r.o. a který se v roce 2008 
pokusila neúspěšně prodat. 
A zcela na závěr nemůžeme 
nevzpomenout na více jak tři 
roky neúspěšně prodávaný 
a chátrající objekt Kinoka-
várny, restaurace Zelený 

strom nebo vily majitele 
Kunerta (Elite, a.s.) ve 
Východní ulici (bývalá po-
hotovost).

A jsme u poslední dnešní 
části, tou jsou objekty se 

závazkem. Řada z nich si 
kromě svého neutěšeného 
stavebního stavu s sebou 
nese i břímě finančních zá-
vazků. Zatížení exekučním 
příkazem k prodeji najdeme 
například na budově Staré 
celnice, která sice během 
posledního měsíce dostala 
za rozkradenou a větrem po-

škozenou měděnou střechu 
levnější náhradu, ale ač je 
nemovitou kulturní památ-
kou v rukou pražské firmy 
Rosen Real, s.r.o., nadále 
velmi chátrá. Ve stejném 

stavu je i další památkově 
chráněný objekt v držení 
této firmy, a to podstávko-
vý dům č.p. 488 v Národní 
ulici vedle městské policie. 
I tady najdeme od roku 2003 
zástavní právo smluvní jako 
součást pohledávky ve výši 
12.060.000 Kč. Podobný, 
ne-li horší osud potkal další 
krásnou budovu v centru -  
– budovu spořitelny č.p. 502. 
Budova pražské společnosti 
R & R Investment Group, 
a.s. má v současné době zá-
stavní právo smluvní jako 
součást pohledávky ve výši 
49,800.000 Kč, a stává se 
tedy zcela neprodejnou. 

Co říci závěrem? Jak 
jsme již psali v minulých 
článcích, dosáhnout zabez-
pečení objektu nebo stavby 
je možné u většiny pouze na 
základě neprovedení výkonu 
rozhodnutí vlastníkem, kdy 
objekt v případě hrozícího 
nebezpečí zajistí na vlastní 
náklad Město Varnsdorf ze 
svého rozpočtu. Tyto pro-
středky je poté možné na 
vlastníkovi stavby vymáhat 
soudně, což je u většiny 
podobných objektů velmi 
problematické, a je možné, 
že tyto náklady skončí jako 
nevymahatelné. Vzhledem 
k omezeným prostředkům 

v rozpočtu města se toto 
řešení stává až poslední 
možností daného problému, 
ale bylo již využito, např. 
u budovy na Horním nábře-
ží.                                   JS
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Pronájem luxusního 
bytu 2+kk v centru Rum-
burku. Nájem: 8.000 Kč/měs. 
+ služby + vratná kauce. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.

Prodej ideální po-
lov iny městské v i ly 
v centru Rumburku. Cena 
k jednání: 1,6 mil. Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.

Ráda bych pracovala 
na čerpací stanici Varns- 
dor f ,  Rumburk .  Mám 
dvouletou praxi na Aralu. 
Doporučující dopis od před-
chozího zaměstnavatele je 
samozřejmostí. Kontakt 
777 841 133.

VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Průmyslová revoluce dobyla Varnsdorf - 10. část 
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Prodej restaurace 
v centru Varnsdorfu. Prodej 
včetně zařízení. Prodejní 
cena: 3.300.000 Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.

Prodej dvoupodlažní-
ho domu typu OKAL ve 
Šluknově. Velmi dobrý stav. 
Pozemek: 1.800 m2. Prodej-
ní cena: 1.650.000 Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.

Pronájem bytu 5+1 
ve vile v centru Rumbur-
ku. Nájem: 6.500 Kč/měs. 
+ služby. Mob. 602 108 
404.

Prodáme byt 4+1, pro-
sklený balkon, 91 m2 v OV 
ve VDF. Cena 730.000 Kč. 
Telefon 603 780 584. 

Prodám ihned garso-
niéru a byt o vel. 1+1 ve 
Varnsdorfu, cena dohodou. 
Kontakt 731 190 461.

Přijmu jakoukoli prá- 
ci v ranních či nočních 
hodinách. Děkuji. Kontakt 
777 841 133.

Naučím základy kra-
sobruslení. Mám vyjetou 
I. výkonnostní třídu a na 
mistrovství Československé 
republiky jsem obsadila 
dobré 8. místo. Kontakt: 
Trůblová 777 841 133.

Hledáme kosmetičku 
a kadeřnici do nového salo-
nu ve Varnsdorfu. Informace 
na tel. č. 603 864 232. 

Významný vliv na rozvoj 
průmyslu v Habsburské mo-
narchii, a tedy i ve Varnsdor-
fu mělo zrušení dovozového 
cla na moderní zahraniční 
stroje. Stalo se tak r. 1857 
a toto opatření se vztahovalo 
jak na parní stroje, tak i na 
stroje textilní. To byl vý-
razný popud k modernizaci 
stávajících firem, ale též 
k budování nových mecha-
nických tkalcoven a dalších 
provozů s textilem spjatých. 
Velkou měrou to pak ovlivni-
lo i „rozložení sil“ mezi tkalci 
domácími a továrními. Je 
pochopitelné, že téměř 
žádný z domácích tkalců 
si nemohl pořídit moderní 
mechanický stav. Nejen že 
to byla záležitost náročná 
na finanční prostředky, ale 
hlavně – k mechanickému 
stavu byl nutný pohon. 
A který z těchto tkalců si 
mohl dovolit zakoupit a in-
stalovat doma parní stroj? 
Mnozí proto odcházeli za 
prací do nových velkých 

mechanických tkalcoven. 
Více jich však zůstalo doma 
bez práce, a rozšířili tak řady 
nezaměstnaných. Počáteční 
rozmach výroby bavlněných 
tkanin zbrzdila v letech 
1861-65 občanská válka 
v USA, odkud se bavlna 
především dovážela. Mno-
ho místních firem muselo 
sáhnout k pro zaměstnance 
tolik nepopulárnímu kroku 
– k propouštění. Tehdy 
však město nabídlo ales-
poň nějakou pomoc. Mnoho 
lidí získalo na nějaký čas 
práci na stavbě místních 
komunikací (ul. Hřbitovní 
a Mladoboleslavská). Když 
občanská válka v Americe 
skončila, dodávky bavlny 
byly obnoveny, kola textilek 
se znovu roztočila a dělníci 
se mohli vrátit ke své práci.

Modernizace textilních 
provozů si vyžádala i vznik 
nových firem. Došlo také 
k užší specializaci výrobních 
oborů. Menší tkalcovny, ne-
majíce dostatek financí na 

zřizování vlastních přádelen, 
byly nuceny nakupovat již 
hotovou přízi jinde. Poptáv-
ka po přízi rostla, proč toho 
tedy nevyužít? Ve Varns- 
dorfu tak vznikly dvě nové, 
samostatné přádelny jemné 
příze – J. G. Häbler a Brüdr 
Perutz. Nově také vznikly 
firmy Franz Hanisch Sohn 
(přádelna zpracovávající 
odpadový materiál) a firma 
Maxe Schmitzera (vigoňová 
přádelna).  S tím ale vznikla 
potřeba nových přadláckých 
strojů. Ve světě již existova-
ly i dnes dostatečně známé 
firmy na výrobu strojů ke 
zpracování bavlny (před-
přádací, spřádací, dopřádací 
a skací stroje od firem Rie-
ter, Hammel, atd.). Stále tu 
však bylo místo i pro vznik 
další, nové firmy v tomto 
oboru. Tehdy zde vznikla 
továrna na výrobu soukacích 
strojů Johanna Burgharda. 
Pro pohon a rozvod hnací 
síly k jednotlivým strojům 

bylo zapotřebí mnoho další-
ho vybavení. Výkonnějšími 
parními stroji počínaje, přes 
transmisní ústrojí až k vel-
kému množství řemenů, 
řemenic, pudítek atd., atd. 
Výrobou parních kotlů se 
zabývala nově založená fir-
ma W. Bönische (r. 1883).

Veškeré kožené potřeby 
pro textilky, hlavně řemeny 
a pudítka (babky) pak 
vyráběly hned tři míst-
ní firmy – Brüder Bartel, 
Wilhelm Luttna a Ed.C. 
Bürger´s Söhne. Nově 
vznikly i továrny na výrobu 
pružin pro textilní a jiné 
stroje (firma Mauthner 
a Richter a firma Weber 
a Reichmann). Dále zde 
vznikly i firmy special-
izované na výrobu a opravy 
textilních strojů nových kon-
strukcí (fa Zimmers Erben 
a fa Johann Burghardt). 

Zvýšená produkce látek 
a snaha definitivně se 
zbavit závislosti na cizích 
firmách zabývajících se 
zušlechťovacími a dokon-
čovacími procesy v jejich 
výrobě přiměla místní 
podnikatele ke zřizování 
vlastních moderních zu-
šlechťovacích provozů, 
anebo k založení a zbu-
dování místních firem 
s touto výrobní náplní. 
Pro uspokojení potřeb 
chemicko-technologických 
procesů pak vznikly nové 
firmy na výrobu textilních 
barev apod. (H. Kobbe 
& Sohn, Ernst Reinisch 
a další). A takto bych mohl 
ve výčtu nově vzniklých 
firem pokračovat ještě 
dlouho.                         -mk-
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Salon pro psy - kou-
pání, stříhání, trimování, 
drápky, čištění uší. Možnost 
úpravy také u vás doma. 
H. Matoušková, Jiříkovská 
99, Rumburk. Telefon 412 
333 365, 604 854 748.

Květinářství stemprOK ve Varnsdorfu přijme kvě-
tinářky. 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.

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

Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské – též min-
ce, pohledy, známky, celé sbírky. Rychlé a slušné jednání, 
tel. 606 388 495, 607 662 178.

ØÁDKOVÁ INZERCE

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.

Centrum regenerace 
hledá spolupracovníky 
se zájmem o obor kondice 
a péče o vzhled. HPČ i VPČ. 
Rekvalifikace zajištěna. Vo-
lejte 775 375 065.

Pedikúra, masáže, aromamasáže za příznivé ceny. 
Dagmar Richterová, Velveta, a.s. Varnsdorf. Tel. 412 352 
352, 777 650 678.

Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1 ve Varnsdorfu. 
Cena dohodou, tel. 773 587 021.
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VZPOMÍNKA

Dne 1. března jsme vzpomněli na nedožité 53. narozeniny 
našeho bratra Petra Procházky. 

S bolestí v srdci vzpomínají sestry Margita, Květoslava 
a Eva s rodinami a dcera Maruška s rodinou.

 

14. - 15. 3. 2009 
MUDr. Jarmila Ivanov-
ská, Myslbekova 404/23,
Děčín I.,
tel. 412 519 622.

21. - 22. 3. 2009 
MUDr. Adolf Křemen, 
Teplická 270, Jílové,
tel. 412 550 343.

ZUBNÍ  
POHOTOVOST

PODĚKOVÁNÍ Dodatečně bychom chtě- 
li poblahopřát našemu 
milovanému dědečkovi Jin-
dřichu Žihlovi, který dne 
14. února oslavil své krás-
né jubilejní osmdesátiny. 

Vše nejlepší, hodně zdra- 
víčka a samou pohodu 
přeje rodina Moravcova, 
Kozákova, Hájkova, Mašta-
lířova, Broncova a Látalova.

§

§

Dne 14. března si připomeneme 30 let od 
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky 
Márie Procházkové. Věnujte tichou vzpo-
mínku s námi.

Vzpomínají dcery Margita, Květoslava 
a Eva s rodinami. 

Dne 2. března uplynulo 5 let od úmrtí 
našeho milovaného syna, manžela, tatínka 
a dědečka Petra Maibauma. 

S láskou vzpomínáme. Maminka Ruth 
manželka Marie a dcery Zuzana a Petra 
s rodinami.

Dne 12. března 2009 tomu byl rok, co nás 
navždy opustila ve věku 82 let paní Frieda 
– Bedřiška Rybičková.

S láskou vzpomínají dcera Eva a syn Jiří 
s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 19. března uplynou 3 roky, co nás 
navždy opustila naše prababička, babička 
a maminka Miluše Salfická. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají syn Ladislav s manžel-
kou, dětmi a vnoučaty.  

§

§

§

§

VZPOMÍNKA

ODEŠLI NAVŽDY

NAROZENÍ
Mária Kučmová
(Emília)

Oldřiška Macková
Rudolf Bechyně
(Tereza)

Veronika Kolnerová
Jiří Ottomanský
(Barborka)

Hana Homanová
Pavel Homan
(Andrea)

Michaela Čepeláková
Josef Čepelák
(Gabriela)

Marie Krulová
Karel Krul
(Jakub)

Alice Husárová
Milan Šandor
(Samuel)

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 19. února tomu 
bylo 60 let, co bylo požeh-
náno manželství Emilie 
a Jana Šišulákových. 

Vše nejlepší ke krás-
nému výročí diamantové 
svatby přejí děti Anička, 
Justinka, Pepík se svými 
rodinami, devíti vnoučaty 
a dvěma pravnoučátky.

Chceme touto cestou poděkovat Romanu Nagymu, 
žákovi 2. třídy ZŠ náměstí, který díky své duchapří-
tomnosti a pohotovosti vytáhl čtyřletého Jendu Vaňka 
z vody českolipského bazénu a zachránil mu tak život.

Rodina Vaňkova

Dne 20. března oslaví 
významné životní jubileum - 
80. narozeniny naše milo-
vaná maminka, babička, 
prababička a teta Květuše 
Exnarová. Do dalších let jí 
přejeme hodně zdraví, štěstí, 
lásky a pohody. 

Rodina Exnarova, Holo-
mucká a Petrova. 

Dne 14. března 1959 si 
řekli své ANO Eva a Pavel 
Kudrnovi. Letos s nimi tedy 
oslavíme 50. výročí této vý-
znamné životní události. 

Ke zlaté svatbě blahopřejí 
obě děti s rodinami, přátelé 
a známí.

Dne 5. března jsme si připomněli 10. výro-
čí úmrtí mého bratra Borise Veselého. 

Za celou rodinu vzpomíná sestra Ivana.

Dne 15. dubna si připomeneme 7. výročí 
úmrtí mého tatínka Borise Veselého. 

Za celou rodinu vzpomíná dcera Ivana.

Už je to čtvrt století, 
kdy odešel ze světa živých 
Václav Hrabal (1909 - 
- 1984). Před deseti lety ho 
následovala Eliška Hra-
balová (1919 - 1999). Oba 
nás opustili v měsíci březnu, 
aniž se dočkali nového jara a 
pravnoučat. Kdo jste je znali, 
vzpomeňte s námi. 

Děti s rodinami.

SENÁTORSKÉ 
DNY VE 

VARNSDORFU

U Nádraží 1562/8
(růžová vila)

16. března 2009
15 - 17 hodin

Únor 2009

Věra Křížová    84 let
Josef Závacký    84 let
Oldřich Daníček    67 let
Josef Pilz    78 let
Marie Neubauerová  68 let
Berta Šťastná    88 let
Petr Procházka    52 let
Miloš Rozehnal    68 let
Milan Červinka    61 let
Růžena Lišková    67 let

Výstavní síň 
na Hrádku plní 

svůj účel
V roce 2005 byla uvedena 

do provozu výstavní síň na 
Hrádku. Výstavba  této síně 
byla financována výhradně 
z darů občanů a sponzorů 
získaných nadačním fon-
dem. Za tři roky existence 
výstavní síně zde proběhla 
již celá řada výstav a spole-
čenských akcí. Tradičními se 
staly vánoční a velikonoční 
výstavy tematických prací 
a výtvarných děl žáků 
varnsdorfských škol a kli-
entů ústavů sociální péče 
z blízkého okolí. Správní 
rada NF Hrádek děkuje 
touto cestou učitelům škol 
a pracovníkům ústavů, kte-
ří svým zájmem a aktivitou 
přispívají k popularizaci 
nejen vlastní, ale i Hrádku. 
Vždyť Hrádek v roce 2008 
navštívilo více než deset 
tisíc návštěvníků a od doby 
otevření po rekonstrukci je 
to už přes 77 tisíc. Nemalý  
zájem  je o konání svatebních 
obřadů na Hrádku. Své ano 
si zde v roce 2008 řeklo 
9 párů a od zahájení provozu 
výstavní síně již 30 svateb-
ních párů. Na Hrádku bylo 
přijato i mnoho významných 
návštěv města a uskutečně-
na řada setkání včetně  oslav 
výročí města. Poděkování je 
na místě. Za obrovskou akti-
vitu a vztah k Hrádku je tře-
ba poděkovat i „kastelánce“  
Drahomíře Jupové. 

Pro rok 2009 plánujeme 
mimo tradiční vánoční 
a velikonoční výstavy osla-
vit 105. výročí postavení 
Hrádku, uspořádat výstavu 
fotografií Hrádku a okolí, 
pěvecké koncerty, letní 
slavnosti, sraz veteránů 
a další akce. Nadační fond 
vítá návrh HS na vypsání  
žákovské výtvarné soutě-
že „Jak vidím Hrádek já“ 
a vítězům připraví sladké 
odměny.

Reprezentační prostory 
Hrádku je možné prona-
jmout k uspořádání soukro-
mých, společenských  nebo 
firemních akcí.

Ing. Karel Jelínek,
předseda správní 
rady NF Hrádek

Dům dětí a mládeže ve Varnsdorfu pořádal 23. února  
městské kolo soutěže dětských sólových recitátorů.  Soutěžící 
byli rozděleni do čtyř kategorií  a první dva z každé kategorie 
postupují do krajského kola, které se uskuteční 13. března 
v Základní škole Na Stráni 2 v Děčíně. Reprezentovat nás 
tak budou:              

I. kategorie: 2. - 3. tř. 1. místo: Eva Kohoutová - ZŠ 
Seifertova, 2. místo: Tomáš Blažek - ZŠ Edisonova                

II. kategorie: 4. - 5. tř. 1. místo: Adéla Pondělíčková - ZŠ 
Seifertova, 2. místo: Kamila Bulejková - ZŠ Edisonova 3

III. kategorie: 6. - 7. tř. 1. místo: Veronika Macháčková 
- ZŠ Edisonova, 2. místo: Kristýna Krulišová - gymnázium          

IV. kategorie: 8. - 9. tř. 1. místo: Natálie Bočková -  gym-
názium, 2. místo: Veronika Krupičková - ZŠ Edisonova 

-r-    

Varnsdorfští mladí recitátoři ČČK a městský úřad 
VYHLAŠUJE

SBĚR  ŠATSTVA
Sbírka se uskuteční 

12. a 13. března
od 14 do 17 hodin

na poliklinice 
Varnsdorf.

Věci prosíme zabalené do 
igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily 
transportem.
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Šachové střípky

PROHRA 
I VÍTĚZSTVÍ MUŽŮ

V pořadí sedmou prohru sezony si přivezli muži Slovanu 
z děčínské palubovky. Opět v nekompletní sestavě (chyběli 
Novotný, Boháč a v zápase se zranil Činka) nestačili na 
Juniorku a podlehli o jedenáct bodů 86:75 (44:35). Body Slo-
vanu Voráček 25, Buben 18, Šišulák 12, Beran 7, Vakulenko 
a Činka po 3, M. Doležal, Burik a Eichler 2, Relich 1. Počase 
se znovu potvrdilo, že tým neumí zahrát venku. Ve vyrovna-
ném utkání pomohl Slovan konečnému vítězství domácích 
hlavně neproměňováním vyložených situací a soupeř toho 
využil. Juniorka je sice v dolní části tabulky, ale tento mladý 
tým i své neúspěšné zápasy nezvládal špatně a neprohrál je 
nijak výrazným rozdílem. Doma s BK Děčín-Boletice vyhráli 
muži jasně 102:65 (61:25).

Starší minižáci  hráli v domácím prostředí BK Ústí nad 
Labem. V prvním zápase podlehli 44:35 (24:19), body Bílý 
7, Strnad 6, Koudelka 5, Zamrzla a Hovorka po 4, Sovák 3, 
Holubář, Deutsch a Lukeš po 2. Ve druhém si připsali vý-
hru 39:46 (20:17), body Bílý 12, Strnad 10, Kříž 6, Zamrzla 
5, Deutsch a Sovák po 4, Hovorka 3, Koudelka 2. Domácí 
listopadové duely s tímto soupeřem nevyzněly příznivě 
(prohra o 40, resp. 30 bodů).  Proto se v Ústí čekaly těžké 
zápasy s převahou soupeře i přesto, že mu chybělo několik 
hráčů. Průběh prvního utkání však byl poměrně vyrovnaný. 
Ve druhém se zpočátku opět prosazovali více domácí, ale 
když na konci třetí čtvrtiny byl stav 30:29, byl další vývoj 
otevřený. Závěrečnou část hry zvládli hosté lépe a po zá-
sluze získali cenné vítězství nad vedoucím celkem soutěže. 
BK Baník Most, nejslabší tým soutěže, porazili dvakrát jasně 
124:17(67:8) a 150:9 (71:4).

                                             Ing. Strolený, Ing. Novotný

Varnsdorfský ŠK získal u soupeře v Novém Městě pod 
Smrkem za remízu 4:4 bod. Své partie dovedli k výhře Wo-
kurka, Blažej, Pavlík a Sládek. Čekají jej ještě doma partie 
s Krásnou Lípou B a končí venku s Desko Liberec D. A jaké 
jsou názory hráčů ŠK na poslední dva zápasy? Podle nich sta-
čí k záchraně jeden z nich vyhrát. Nynější pořadí 2. poloviny 
tabulky:  7. Varnsdorf 11 bodů, 8. Libštát B 10, 9. Krásná Lípa 
B 10, 10. Desko Liberec C 8, 11. Novoborský ŠK E 7, 12. Nové 
Město p. S. 6 bodů. Padají tři družstva.                               ZdS

Z páté pozice a ztrátou tří bodů na Tullamore Dew šel 
futsalový tým JK Trans do závěrečného turnaje Krajské ligy 
ÚK, který proběhl ve varnsdorfské sportovní hale. První 
dvě utkání se domácím nevydařila: JK Trans - Turbo Děčín 
1:4 (Fišer), JK Trans - FK SNOPEK Děčín 1:3 (Jírava). Ale 
zbylé dva duely stály za podívanou, když si Tullamore Dew 
odnesl porážku 5:1 (Beránek 2, Fritzsche, Fišer, Hostaš) 
a jasný vítěz ligy Jílové pak 2:1 (Svoboda, Beránek). Proti 
Tullamore Dew byly k vidění parádní útočné akce na je-
den dotek s gólovým zakončením a proti Jílovému už to byl 
v závěru taktický boj o udržení těsného výsledku. Turnaj 
odehrál JK Trans s těmito hráči: R. Petrák - M. Mikolášek, 
M. Fritzsche, P. Svoboda, J. Hostaš - Jar. Beránek, V. Fišer, 
P. Lisý, M. Jírava. Konečné pořadí: 1. Jílové A 55 bodů, 
2. Turbo Děčín 48, 3. FK Snopek Děčín 44 (loňský vítěz), 
4. JK Trans 34, 5. Tullamore Dew Děčín 31. Tuto sobotu 
14. března se ve varnsdorfské sportovní hale uskuteční od 
9.00 finále Českého poháru v sálové kopané, do kterého 
se kvalifikovaly týmy CHEMCOMEX Praha (loňský mistr 
ČR a vítěz poháru ČR), REMAL České Budějovice, TUL-
LAMORE DEW Klatovy, F.C. LOUKA Košťany, SC STAP 
Vilémov, JK TRANS Varnsdorf, BOMBARĎÁCI Větřní 
a SK STRABAG LUBRYCO Prachatice. Občerstvení po celý 
den je zajištěno.                                                                  A.S.

V polovině února proběhlo 
šesté a poslední kolo seriálo-
vé soutěže pořádané mode-
lářskými kluby Mikulášovic, 
Vilémova a Varnsdorfu pod 

Model klub pořádal závody i v zimě

názvem „Nejsevernější Há-
zedlo“. Soutěž se uskutečni-
la na pláních u Mikulášovic 
za účasti 21 soutěžících 
Šluknovského výběžku 
a Děčína. Kategorii mladší 
žáci obsadil pouze Varnsdorf 

a zvítězil D. Koutný výkonem 
788 s ze čtyř započítávaných 
výkonů před D. Járou (515 s) 
a M. Podroužkem (474 s). 
Věkové kategorie starších 

žáků a juniorů byly obsa-
zeny po jednom účastníkovi 
z Vilémova a z Mikulášovic. 
V kategorii seniorů zvítězil 
varnsdorfský S. Rudinský 
(1874 s) před L. Paťhou 
(1688 s) z Mikulášovic, 

a J. Štohanzlem (1660 s) 
z Varnsdorfu. Na loňského 
mistra republiky Luďka 
Třešňáka (1415 s) z Vilé-
mova zbyla jen bramborová 
medaile. Jednotlivá kola 
soutěže byla provázena 
nepřízní počasí, kdy závody 
znepříjemňoval vítr, sníh 
a mlha. Soutěže se po dlou-
hé době účastnil nejmladší 
modelářský dorost, snad se 
nová varnsdorfská šestice 
žáků bude i nadále úspěšně 
rozvíjet. 

V únoru se také konala 
soutěž „Halový Žuch 2009“ 
ve sportovní hale ve Vilémo-
vě za účasti 20 soutěžících 
v kategorii Házedla. Z devíti 
uskutečněných letů se za-
počítávaly jen tři nejlepší. 
Mladší žáci (6 startujících): 
1. J. Miga, Vilémov 36,8 s, 
2. J. Novotný, Vilémov 
27,8 s, 3. D. Pecinovský, 
Varnsdorf 21,7 s. Junioři 
a senioři (14): 1. J. Kubeš, 
Praha 84,6 s, 2. Schiefendec-
ker, Louny 80 s, 3. V. Priva-
ra, Děčín 78,2 s. Kategorie 
A6 (modely s gumovým po-
honem vrtule a o váze 3 gra-
my) - žáci: 1. D. Jára 181 s, 
2. D. Pecinovský 107 s, 
3. S. Staudigelová 82 s 
(všichni Varnsdorf). Ju-
nioři a senioři: 1. E. Belo, 
Varnsdorf 228 s, 2. R. Ho- 
rák, Terezín 218 s, 3. S. 
Rudinský, Varnsdorf 208 s. 
Tuto halovou soutěž uspo-
řádal LMK Vilémov pod 
vedením Ing. Zdeňka Hykše.                                                                  

J. Bartík

Sálovkáři dosáhli na 
čtvrté místo 

BOWLINGOVÁ LIGA 
V REKORDECH

Úspěchy, které byly dosaženy mimo domácí arénu, 
nenechaly ve druhém kole hráče v klidu. V jednotlivcích 
i v družstvech  padaly před ukončením první poloviny soutěže 
rekordy jak na běžícím páse. O první v jednotlivcích se posta-
rala v 11. kole S. Mišková náhozem 213 bodů. Ve 13. kole se 
přepisovaly náhozy hned dvakrát. Nejprve J. Doležal hodil 
216 a poté M. Neumann 220 bodů. Zřejmě mu to však bylo 
málo, a tak v kole následujícím ještě čtyři kuželky přidal. 
Z náhozů M. Neumanna vytěžilo i družstvo Killers. První 
tisícovku překonalo o třináct bodů již ve zmiňovaném tři-
náctém kole. V následujícím se opět přepisovalo dvakrát. 
Nejprve tým NIC-MOC 1016 a poté opět Killers 1020 bodů. 
To vše se promítlo i do tabulky. Výborné druhé kolo předve-
dl tým NIC-MOC, který nepoznal hořkost porážky. Tím se 
dostal na první příčku s 22 body jen díky vyššímu náhozu 
před TOS A (22). Jejich vyrovnané výkony stejně jako Bah-
ňáků (20), kteří dosáhli na třetí pozici, slibují v další části 
soutěže ještě tuhé boje. Překvapivě dobře si vedl německý 
tým VORWARTS VICTORIA (14), čtvrté místo je překva-
pením. Od Spliťáků (12) se čekalo více, ale v dalších kolech 
se dá od nich předpokládat útok na přední místa.  Měnil se 
i spodek tabulky. Killers po dalších čtyřech bodech poskočili 
na šestou příčku a měli 8 bodů. Úspěchy po prvním kole 
neunesli hráči TOSu B. V odvetách nezískali jediný bod 
a byli na sedmém místě také s 8 body. Tři výhry dosáhli hráči 
Retosu a smazali tím nulu na kontě po prvním kole. Měli 
tak 6 bodů. A jak si vedli jednotlivci? 1. M. Knap průměr 
182,5/4hry, 2. S. Mišková 171,7/24, 3. M. Neumann 164,5/24. 
Výsledky turnaje dvojic budou uvedeny v příštím Hlasu seve-
ru.                                                                                 R. P.

ANI
CYKLISTIKA 
NEZAHÁLÍ
V únoru absolvoval Jan 

Novota čtyři dny po vyleže-
né chřipce 1. Zimní pražský 
maraton. Jel dobře, ale na 
3. místě a deset kilometrů 
před cílem píchnul, takže 
žádné dobré umístění se ne-
konalo. V rámci zpestření 
zimního tréninku absolvoval 
pak i menší triatlon ve Žďáru 
na Sázavou. Po problémech 
s kolem nakonec dojel druhý, 
a protože Kateřina Loubko-
vá (oba Cyklorenova Cvikov) 
vyhrála mezi ženami, společ-
ně dosáhli na vítězství mezi 
týmy. Jeho komentář k akci: 
„Moc hezký závod. Hlavně 
byly konečně všechny tři 
disciplíny na sněhu, tak jak 
to má být.“   

Hlavní sezona cylistiky 
začíná v dubnu a o výsled-
cích varnsdorfských závod-
níků budeme informovat.        

ZdS
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TURNAJ MALÝCH 
HVĚZD 

V MINIHOKEJI 
S LOSOVÁNÍM 

O2 CEN
Již druhý ročník turnaje 
v ledním hokeji žáků 3. tříd  
pořádá v sobotu 21. března 
2009 klub HC Sršni Varns- 
dorf v kryté zimní sportovní 
aréně Rumburk. Utkají se 
zde čtyři týmy hokejových 
nadějí, šluknovský výběr 
bude hrát pod hlavičkou 
HC Sršni Varnsdorf. Dále 
jsou pozvány týmy z Roud-
nice nad Labem, České Lípy 
a Loun. První zápas začíná 
v 10.00 hodin, vyhlášení vý-
sledků je plánováno na půl 
druhou odpoledne. V rámci 
soutěžních utkání budou 
losovány atraktivní hoke-
jové O2 ceny – tři špičkové 
stolní hokeje Stiga a deset 
značkových O2 hokejek. Lo-
sovací kupony lze získat při 
aktivaci mobilního tarifu O2 
(kůl), ale pozor, pouze v O2 
Prodejně v Rumburku (bu-
dova pošty Rumburk).  Ten-
to tarif, určený pro mladé 
do 26 let, umožňuje neome-
zeně SMSkovat do mobilní 
sítě O2 a volat 60 minut do 
všech sítí za konečnou cenu 
250 Kč měsíčně. Proto je sta-
věn na tělo právě  – náctile-
tým teenagerům. Neváhejte 
tedy a přijďte v sobotu 21. 
března na hokejový stadion 
Rumburk povzbudit naše 
kluky a zalosovat si o bá-
ječné ceny.                    V.A.

Áčko sehrálo poslední 
přípravné zápasy a ani v jed-
nom nezaváhalo. Nejdříve 
uspělo v Děčíně s divizním 
týmem Řezuz 1:4 (branky 
Formáček 2, Grubhoffer, 
Procházka), poté venku 
s druholigovým Mostem 0:1 
(Hyka), dále v Novém Boru 
1:4 (Procházka 2, Jiroušek, 
Chod) a v Blšanech na pří-
rodní trávě zůstal na štítě 
další účastník II. ligy Soko-
lov, který prohrál 3:4 (1:3). 
Branky Procházka, Kotiš, 

V SOBOTU JIŽ LZE ZAJÍT 
NA TŘETILIGOVÝ FOTBAL

Grubhoffer a Chod. Sestava: 
Macháček - Hyka, Stehlík, 
Vavroušek, Křemen - Kotiš, 
Jakobovský, Chod, Jirou-
šek - Grubhoffer, Procház-
ka. Střídali Ježdík, Jordák, 
Formáček, Rezek a Čapek. 
Jarní část ČFL zahajuje 
SK Slovan již zítra v sobotu 
14.3. (tedy ne v neděli, jak 
bylo avizováno) a hostí doma 
v Kotlině FC Slovan Libe-
rec B od 14.30 hodin.  

Starší dorost měl pro 
chřipková onemocnění 
týden zápasovou pauzu 
a sehrál jen duel v Jab-
lonci, kde remizoval 3:3 
(3:0). Góly v oboustranně 
útočném duelu dali až po 
přestávce Novák 2 a Havel, 
ale už v prvé části tým za-
hodil několik šancí stejně 
jako soupeř. Mladší dorost 
v Jablonci neuspěl a přivezl 
si prohru 3:1 (0:1), když 
nedodržel taktické pokyny 
ve druhé půli a vyrobil ně-
kolik hrubých chyb. Gól dal 
Šťastný.

Starší žáci prohráli 
doma s Českou Lípou 1:4 
a v Novém Boru 4:1. V obou 
zápasech měli na lepší vý-
sledek, ale potřebný výkon 

tým nedokázal podat po celý 
průběh obou střetnutí.

Mladším žákům bez 
dvou opor vyhořela s Českou 
Lípou obrana a prohráli 1:5. 
Jsou zvyklí na útočné pojetí, 
ale proti silnějším soupeřům 
se budou muset krotit a plnit 
si i defenzivní úkoly. V No-
vém Boru vyhráli 1:3 díky 
dvěma brankám Kučery, 
který vypomohl ze starších 
žáků, a jednu přidal Chlan. 

Starší přípravky hrály 
v Zákupech a osm týmů se 

utkalo ve dvou skupinách. 
Výsledky A-týmu: – Motorlet 
B 1:0, – Trnovany 5:1, – Ka-
menický Šenov 2:1. Výsledky 
B-týmu: – Motorlet A 0:3, 
– Roudnice 0:2, – Lokomoti-
va 2:1. B-tým dál nepostou-
pil. Semifinále: Roudnice 
s A-týmem 3:1. O 3. – 4. mís-
to: A-tým – Motorlet B 0:2, o 
1. – 2.  Motorlet A – Roudnice 
2:2, PK 2:1. Střelci gólů 
celkově: Kolár 3, Eliáš 3, 
Kramer 3, Dvořák 2, Benda 
1, Kopřiva 1. Závěr trenérů 
z turnaje: „V zápasech o 
umístění nás vítězné týmy 
předčily v nasazení a dů-
razu.“

Mladší přípravka FAŠV 
(její výběr) se zúčastnila 
halového turnaje v Liberci. 
Výsledky FAŠV: - Liberec A 
0:3, - Jablonec 0:3, - Hrádek 
n. N. 5:0 (góly Linhart 2, 
Svačina, Kolínský, Vejros-
tek), - Liberec B 0:2, - Doubí 
0:0, - VTJ Rapid Liberec 
4:0 (Svačina 2, Vejrostek, 
Vychytil). Výsledky stačily 
pouze na 5. místo. Nejlepším 
hráčem turnaje byl vyhlášen 
Radek Svačina z FAŠV.      
                                ZdS 

HOKEJOVÉ 
OHLÉDNUTÍ

Varnsdorfský HC již ukon-
čil sezonu 2008-2009. Muži 
i dorostenci v krajských pře-
borech bez valných úspěchů, 
oba týmy si připsaly pouze 
po dvou výhrách. Žáci 3. tříd 
absolvovali patnáct turnajů, 
kde zpočátku obsazovali 
druhá nebo třetí místa, ale 
v dalším průběhu už doká-
zali některý z nich vyhrát, 
což je dané nedostatkem 
ledové plochy před zimou 
a poté jejich postupným 
zvyšováním výkonnosti. Žáci 
5. tříd hráli rovněž turnajo-
vým způsobem a umísťovali 
se vesměs ve středu tabulek. 
Turnaj starých gard na zá-
věr sezony vyhrál domácí 
HC před Slavií Praha, Čes-
kou Lípou, Výběrem Saska 
a Libercem. Nejlepším hrá-
čem i střelcem se stal domácí 
Michal Hovanycz (4 branky 
a 4 asistence).                JH

VÝSLEDKY VOLEJBALISTŮ  

TJ Slovan Varnsdorf - TJ Vysoké n. J. 3:2 a 0:3, TJ 
Tatran Jablonné v Podještědí - TJ Slovan Varnsdorf A 
1:3 a 0:3. Varnsdorfští volejbalisté se posunuli na třetí 
místo, ale měli oproti soupeřům odehraná utkání k dobru.                                                                                     

ZdS

INZERCE


