Číslo

6

BŘEZEN 2009
ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY
Pavel Verner
už za
námi
nepřijede.
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CENA 6 Kč

NOVÝ CESTOVNÍ PAS S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI
28. DUBNA SE KONÁ ZÁPIS DO MŠ
ROZPAKY NAD PODPOROU SPORTU
MĚSTSKÉ GRANTY - SNAD JIŽ NAPOSLEDY

Finálový
turnaj ČP
ve futsalu
měl skvělou úroveň
(str. 8)

VARNSDORFSKÁ NEMOCNICE QUO VADIS ANEB KAM KRÁČÍŠ, MAŠÍŇÁKU?
Po vypuštění a následném
MÁ NOVÝ RENTGEN
výlovu na konci minulého
K přechodu od tradičních
filmů, kazet a fólií k postupné digitalizaci pracoviště se
dopracovala i varnsdorfská
nemocnice. Na žádost jejího
ředitele MUDr. Václava Járy
jednali zastupitelé o potřebě
modernizovat rentgenové
pracoviště. Verdikt zastu-

stanici xVision. Díky speciálním prohlížečům jsou
k nahlédnutí i na většině
ambulancí a odděleních
nemocnice.
Zásluhou prozíravého
postupu vedení nemocnice
bylo provedeno v minulých
letech repasování původního

Nový pohled na monitor, kde je rentgenový snímek pacienta.
Foto rm
pitelů byl jasný. Souhlas!
Modernizace představovala
náklady ve výši 1,8 mil. Kč,
které nemocnice uhradila
z vlastních prostředků. Město zafinancovalo náklady na
stavební úpravy včetně
nových vnitřních technických instalací ve výši
354.159 Kč.
Firma AURA Medical,
s.r.o. se pak stala firmou
instalující systém nepřímé
digitální skiagrafie Fuji.
Dodány byly také velké monitory Barco, které
v kombinaci s vysokorychlostní grafickou kartou
nabízejí zvýšení kvality,
rychlosti a spolehlivosti
zobrazení snímků.
Původní filmový archiv
s policemi a obálkami nahradil server xVision Store,
který se svými rozměry příliš
neliší od běžného počítače.
Snímky lze vyhodnocovat
na diagnostické pracovní

Od tradi čních f ilmů
a temných komor bylo konečně upuštěno. Foto V. Jára
rentgenu a následná instalace všech uvedených systémů digitalizace byla velkou
úsporou. Došlo tak ke zrušení
původní temné komory
a lékař si prostřednictvím
čtečky a digitální skiagrafie
může snímek upravit,
prohlédnout přímo na obrovském monitoru, uložit
pacientovi na CD nebo
poslat na další pracoviště
e-mailem. V budoucnu lze
systém bezpečně propojit
i s jinými pracovišti v blízkém
i vzdáleném okolí.
rm

Mnoho obyvatel města
mile překvapila rekonstrukce rekreačního rybníka na kraji našeho města
- pojmenovaného po bývalém starostovi města - tedy
Mašíňák - po které veřejnost
dlouho marně volala. Revitalizace rybníka je prováděna
ze dvou základních důvodů.
Tím druhým, ale pro běžné
obyvatele města zásadním,
bylo odtěžení bahna, čímž se

omezí masový růst sinic. Tím
prvním, a pro město důležitějším, byl jeho nevyhovující
technický stav (varnsdorfský
rybník patří mezi vodní díla
III. kategorie), kdy vodní
erozí narušená hráz a manipulační zařízení v havarijním stavu nezaručovaly možnost regulace stavu hladiny
a bezpečnost za mimořádných klimatických okolností.

Besedovali o sociálních
službách pro seniory
Pohledem na krajinu
Lužických hor z varnsdorfského Hrádku začalo
setkání seniorů z Drážďan
a Seifhennersdorfu se seniory z Varnsdorfu. Pan Richter, průvodce, tlumočník
a řidič v jedné osobě, zvolil
netradiční okružní trasu po
zajímavostech města a celý
výlet doplňoval neméně zajímavými informacemi nejen
z historie.
Po výborné svíčkové
s knedlíky se hosté odebrali
do klubu seniorů Pohádka,
kde dvě hodiny probíhala
živá diskuze na téma „Život
seniorů na obou stranách
hranice“. Přátele z Německa
přivítal místostarosta města
Mgr. Petr Šmíd a o možnostech využívat sociální služby
seniory ve Varnsdorfu pohovořil Ing. Antonín Krejčí.

Nejvíce se diskutovalo
o sociálních službách, o zpoplatnění zdravotních služeb
a o životních nákladech.
Celodenní setkání proběhlo 11. března a bylo další

akcí dlouhodobého projektu
„A tady sedával na zápraží“.
Projekt je realizován organizací Na Křižovatce a skupinou mladých lidí z Gymnázia
Varnsdorf za finanční podpory Evropské unie.
Pavlína Šafusová
Foto Michal Šafus

roku byla stavba předána
k realizaci. Samotná stavba
spočívá v odbahnění a revitalizaci vodní plochy se všemi
funkčními objekty a zřízení
trvalých deponií sedimentů.
V první fázi došlo k odtěžení organických sedimentů
o mocnosti vrstvy až 80 cm
a odstranění betonových
základů bývalých objektů
koupaliště (kostka, pomocný přeliv apod.). V druhé
fázi se provádí zhotovení
patního drénu s vloženým
kameninovým potrubím,
oprava návodního líce hráze

s novým opevněním rovnaninou z lomového kamene,
výstavba dvou přímých
schodišť a úprava koruny
hráze v šířce 2 a délce téměř
700 metrů. Následovat bude
výstavba nového bezpečnostního přelivu a oprava jeho
odpadu v délce téměř 400
metrů, stavba 2 identických
požeráků, hrázové výpusti
a jejich odpadů, objektu
pro odběr vody a provedení opravy koryta přítoku
v délce více jak 100 metrů.
Na závěr bude provedeno
napojení koryta odpadu od
přelivu do upraveného propustku v ulici Výpadová. To
vše by mělo být hotové do
31. července 2009, kdy bude
dílo předáno městu, a půjde-li vše podle plánu, může se
začít s napouštěním. Rozpočet stavby činí 17.991.066 Kč,
ze kterých získalo město dotaci z Operačního programu
Životní prostředí do výše
90 % prokazatelných výdajů.
JS, PŠ, RM, PB
Foto JS, OSMI
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ROZHOVORY O STRATEGII V PŘÍHRANIČÍ

11. března se jednalo o využití dotační politiky EU. Foto rm
Starostové měst Grossschönau Frank Peuker
a Seifhennersdorfu Karin
Berndt pozvali k rozhovoru
o ideách a strategii příhraniční spolupráce a jejím
dalším prohloubení zástupce sousedních českých měst,
tedy starosty Varnsdorfu
Josefa Poláčka a Rumburku
Jaroslava Sykáčka. Jednání
se zúčastnil i předseda výboru pro zahraniční styky
krajského zastupitelstva
Jaroslav Foldyna, zástup-

kyně odboru regionálního
rozvoje Ústeckého kraje
a zástupci Euroregionu Nisa.
Pozorovatelem za Sasko byl
zástupce zemského ministerstva vnitra, který je
kompetentní v otázkách spolupráce v příhraničí v rámci
dotačních projektů.
Předmětem rozhovorů
byla problematika bezpečnostních složek, oblast cestovního ruchu, cyklostezek,
dopravy a také příhraniční
spolupráce ve zdravotnické

Nový cestovní pas se dvěma
biometrickými údaji
Od 25. do 31. března odpojení od systému CDBP
Zákon č. 140/2008 Sb.,
kterým se mění některé
zákony na úseku cestovních dokladů stanoví, že
cestovní doklady s nosičem
dat obsahujícím údaje o
otiscích prstů se vydávají od
1. dubna 2009. Od toho
data bude možné podat
žádost o vydání cestovního
pasu se strojově čitelnými
údaji (dále ,,e-pas“), který
bude obsahovat otisky prstů. Ty se budou pořizovat
u občanů starších 6 let, resp.
u občanů, kteří ke dni podá-

ní žádosti dosáhli věku 6 let.
Žádost o vydání e-pasu
bez údajů o otiscích prstů
bylo možno podat nejpozději
do 24. března 2009. V období od 25. do 31. března 2009
budou všechny obecní úřady
obcí s rozšířenou působností odpojeny od systému
CDBP, tedy i varnsdorfský,
a proto nebude možno podávat žádosti o vydání e-pasu,
provádět kontroly e-pasu
po doručení od výrobce
a předávat e-pasy.
-r-

ŠLUKNOVSKO PODPOŘILO
ZÁVOD I HASIČE
Březnové zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska se
tentokráte uskutečnilo v rumburském kulturním domě,
kde o nesnadné situaci kolem sponzorství cyklistického
závodu žen Tour de Feminin pohovořil ředitel závodu
Jiří Vích. Obeznámil přítomné s tím, že velcí sponzoři odstoupili od finanční spoluúčasti na realizaci závodu. Zástupci
měst výběžku celou problematiku zhodnotili. I přes finanční
problémy však závod podpořili a odsouhlasili ještě další finanční injekci pro tuto velkou nadregionální akci, která má
již dlouholetou tradici. Její první etapa bude pod záštitou
města Varnsdorf odstartována na náměstí E. Beneše. Závod
se uskuteční ve dnech 9. - 12. 7. 2009. Podpora také zazněla
ve prospěch reprezentace hasičského sportu v Kanadě. Na
žádost varnsdorfských hasičů bude akce též spolufinancována Šluknovskem. O aktuální situaci a informacích v oblasti
kanalizace ve výběžku hovořil Ing. Poláček. Seznámil přítomné s plány SVS a stavem žádostí o dotace.
-r-

péči. Řešena byla spolupráce při odkanalizování vody
v části Grossschönau na
plánovanou čistírnu odpadních vod v Dolním Podluží.
Všechna témata jednání by
obě strany chtěly realizovat
společně s využitím probíhající dotační periody EU
INTERREG IV 2007-2013.
Poznatky a požadavky
z jednání budou zástupcem
zemského ministerstva pro
Sasko předány k dalšímu
řešení.
rm

CO NÁS ROČNĚ
STOJÍ
VANDALOVÉ?
Asi každého slušného občana našeho města dokáže
rozčílit zbytečně poškozený
městský mobiliář vandaly,
což se stává statisticky
nejčastěji o páteční a sobotní noci. Málokdo si však
dokáže představit, o jakou
sumu se za rok jedná. Požádal jsem proto o spolupráci
odbor životního prostředí
a oddělení silničního hospodářství městského úřadu
a jejich údaje sečetl.
V roce 2008 činily škody
na rozbitých výplních autobusových čekáren a jejich
vybavení, rozbitých a zapálených koších na odpadky,
kontejnerech, poškozených
lavičkách a veřejné zeleni
více jak 200 tisíc korun.
Z toho jen asi 6 tisíc korun
představovaly škody na dopravních značkách vzniklých
v souvislosti s dopravními
nehodami. Také vás nyní
napadají desítky možností,
jak tyto zbytečně vynaložené
prostředky využít účelněji
a lépe?
JS

PŘERUŠENÍ
DODÁVKY
ELEKTRICKÉ
ENERGIE
2. 4. - Závoznická, Stromovka, J. Mánesa, Plavecká,
Lesní, K. Světlé, Zuzánkova, Horská, Křížkovského,
Vilová, Polní, Smetanova,
Chrudimská, Prašná, Kostelní, Čs. letců
3. 4. - Žitavská, Palackého, Dělnická, Nezvalova, Zámečnická, Kovářská, Cyklistická, Resslova, I. Olbrachta
-rČerpáno z oznámení ČEZ
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V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL
stanovují termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO OBDOBÍ
OD 1. 9. 2009 DO 31. 8. 2010
na

ÚTERÝ 28. DUBNA 2009
od 10 do 16 hodin.
Žádosti se podávají ve všech mateřských školách.
O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy.
Rodiče předloží spolu se žádostí rodný list dítěte.
SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:

MŠ Seifertova 2471
MŠ Poštovní 1428
MŠ Národní 1617
MŠ T. G. Masaryka 2180
MŠ Nezvalova 2024
MŠ Křižíkova 2757
MŠ Pražská 2812
Současně proběhne podávání žádostí o přijetí dětí se
zdravotním postižením (vady řeči, smyslové, tělesné,
mentální postižení, vývojové poruchy chování)
do speciálních tříd v těchto mateřských školách:

MŠ Poštovní 1428, MŠ Nezvalova 2024
UPOZORNĚNÍ!
Vzhledem k tomu, že kapacita MŠ je omezena,
je ve vlastním zájmu rodičů podat žádost
v daném termínu.

Aktuálně z komise
prevence kriminality
Komise prevence kriminality pracuje v našem
městě už přes deset let. Na
projektech, které zpracovala
a realizovala, bylo získáno
kolem 4,5 milionu korun.
Manažerkou prevence kriminality, která má velkou
zásluhu na úspěších, je Oldřiška Jiřištová. Předsedkyní komise je Mgr. Zdeňka
Vajsová.
V těchto dnech se očekává rozhodnutí o financování
dalších projektů předložených v rámci Programu prevence kriminality ČR 2009
v Ústeckém kraji. Jejich
účelem je rozšíření nabídky
volnočasových aktivit.
Na minulém jednání
10. března se komise podrobněji seznámila s činností
o.s. Na Křižovatce, o které
referovala Ing. Šafusová.
Občanské sdružení bylo
založeno v r. 2002 a předsevzalo si pomáhat lidem
v nouzi, v obtížně řešitelných
životních situacích. Postupně uskutečnilo několik

projektů zaměřených mj.
na drogovou závislost, na
volný čas mládeže, na pomoc seniorům. Od loňského
roku probíhá tříletý program
dluhového poradenství.
O odborné sociální poradenství je velký zájem, který
bohužel nelze uspokojit. Problémem je financování mezd
pracovníků. Neuspokojené
zájemce je nutno odesílat
do jiných měst. Nicméně
do budoucnosti je přislíbena
podpora úřadu práce.
Na jednání komise se
řešilo také podezření na
distributora drog a spolupráce s Policií ČR na tomto
případu. Dále se jednalo
o dovybavení dětského dopravního hřiště, o přípravě
soutěže mladých cyklistů
a „Dne s integrovaným
záchranným systémem“,
o pokračování distribuce
„osobních bodyguardů“ osamělým seniorům a osobám
se zdravotním postižením.
Podle podkladů komise
zpracoval ham
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ROZPAKY NAD PODPOROU SPORTU Grantový program města
K napsání tohoto článku
mě jako trenéra sálových
fotbalistů přiměla nejen
současná pasivita samotných představitelů města
rozvíjet nebo alespoň vytvářet základní podmínky pro
sportovní aktivity občanů,
ale zejména přidělování takzvaných grantů z rozpočtu
města na podporu sportovní
činnosti.
Již 15 roků se snažím po
sportovní a finanční stránce
držet nad vodou futsalový
tým, který reprezentuje
naše město. Patnáct roků
organizování, zařizování,
shánění sponzorů, trénování,
ale i cestování a praní dresů. Název města Varnsdorf
hrdě nosíme na dresech
a sportovním oblečení. Reprezentace našeho města je
spojena s úspěchy, výhrami,
a jak to už ve sportu bývá,
i s neúspěchy a prohrami.
Po celá léta využíváme 3x
týdně městská sportovní
zařízení a řádně je platíme.
Díky dobré organizaci a výsledkům se zde během roku
pořádá mnoho mistrovských
turnajů, což jistě přispívá
k využití sportovní haly.
Myslím, že svému městu
ostudu neděláme. Naše
dlouholetá práce byla oceněna přidělením finále Českého
poháru, které se odehrálo
14. března ve varnsdorfské
hale, kdy do našeho města
přijela nejlepší mužstva

z celé České republiky. Loni
jsme přihlásili do oficiálních
soutěží také rezervní tým
složený převážně z mladých
hráčů, studentů místních
středních škol, kteří se do
našeho týmu pravidelně
hlásí. Rozpočet našeho klubu představuje téměř sto tisíc
korun a příjmy jsou tvořeny
převážně vlastními příspěvky a příspěvky drobných
sponzorů - sportovních přátel. O podporu jsme nejednou
požádali i město a bylo nám

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
vždy doporučeno zažádat si
ve správném termínu o tzv.
grant, kde je velká naděje.
Učinili jsme vše nutné a
výsledek? Nedostali jsme
opět ani korunu. Při čtení
výsledků udělení grantů se
ptám, co děláme špatně? Proč
jeden klub dostane více jak
200 000 Kč? Je záměrem podporovat stále stejná sportovní
odvětví? Je snad oddíl plavání, basketbalu nebo tanečnic
něco víc? Proč právě podpořit
např. Klub přátel muzea a ne
sálovkáře? Půjde někdo z komise vysvětlit mladým hráčům, proč si příští rok soutěž

Opět o udělování grantů
Dva roky nazpět jsem otevřeně, prostřednictvím HS
kritizoval udělování grantů-financí do sportu. Loni jsem
již rozpoznal, co a komu se
má přihrát. Bylo mi vyhrožováno trestním oznámením
na mou osobu, jelikož se
údajně některé osoby v mém
kritickém článku poznaly.
I já jsem kontaktoval dle závažnosti obvinění právníka.
Toto mohu doložit. Nikoho
jsem nejmenoval a ani neoznačoval! Sport mám rád.
Jestliže se někdo ve svých
praktikách poznal, je to pouze
jeho věc, nikoli moje. Letošní
udělování grantů pouze podpořilo můj názor o poctivosti
a spravedlivosti přidělení
grantů do sportu ve Varnsdorfu. Opět se nejedná o
podporu sportu ve městě
obecně, ale o podporu zadlužených oddílů TJ Slovan. Jak
je možné, že granty podporují
dlužníky? Smazávají se snad
jejich dluhy vůči městu přes
granty? Proč granty nepodporují fungující a nezadlužené
sportovní veřejné aktivity?
Proč město nepodporuje
zdravé a progresivní sporty,
i třeba mimo TJ Slovan? Prosím vás, čtenáři HS, vezměte
si tužku a papír a sečtěte si,

kdo a kolik financí na svou
sportovní činnost dostal
v rámci grantů. Nebudu to
dále komentovat, jelikož mi
bude opět vyhrožováno. Kým,
možná to asi pochopíte poté,
co vám vyjde součet čísel
na vašem papíru, a poté si
zjistíte, kdo tyto úspěšné
kluby v rámci grantů vede.
Nepochybuji o práci grantové komise, přeji oddílům,
které byly úspěšné, ať si
své dotace užijí. Pozn. - od
1. 3. 2009 již nejsem předsedou nezadluženého perfektně
fungujícího tenisového oddílu
ve Varnsdorfu. Tuto funkci
jsem vykonával 4 roky. Oddíl jsme dostali společnými
silami tenistů na krajskou
úroveň sportovní i rekreační.
Nová generace vedení jednoty mne za rok jejich působení
přesvědčila, že nemá smysl
něco budovat. Přijdou „neználci“ a vše, co se vybuduje,
okamžitě zbourají. Sport
ve městě již nevedou lidé,
kteří milují sport, ale lidé,
co chtějí na sportu vydělat
na dluhy jednoty vůči městu
a své výplaty. Prosím vedení
TJ Slovan, zamyslete se nad
tím, co jste za rok vaší práce
vykonali. Pro sport nic. Naopak.
Ing. Milan Hindrák

třeba nezahrají? Silně o tom
pochybuji. Nakonec to dopadne jako každý rok. Budu
chodit, prosit a přemlouvat
sponzory, aby pomohli. Otázkou zůstává, jak dlouho mě to
ještě bude bavit. Pak možná
bude mít město a grantová
komise o starost méně, tým
sálového fotbalu ve Varnsdorfu zanikne. Můžeme být
hrdí alespoň na jednu věc,
že jsme město za celých
patnáct let nestáli opravdu
ani jedinou korunu. Závěrem si dovolím poděkovat
našim sponzorům, bez jejich
pomoci bychom náš sport
nemohli provozovat. Jsou
to JK-Trans, Czech Pan,
www.sportovnipomůcky.cz,
ČSOB, Legea, RG projekt
a stavební firma pana
Štiky.
Albín Sommerschuh, vedoucí
oddílu a hrající trenér

ROZPAKŮM SE
DÁ PŘEDEJÍT
Tak jako každoročně
vyvolalo rozdělení grantů
patřičnou odezvu. Někdo
nespokojený se najde vždy.
Ale v tomto případě jsou to
ve většině stejné kluby či oddíly, a naopak spokojených
je minimum. Na webových
stránkách města je k tomuto
tématu rozsáhlá diskuse veřejnosti. Někdy k věci, jindy
poněkud ne. Ale příspěvky
a názory Pavla Kolára, Romana Buřiče, Milana Hindráka či Michaela Šatníka
naznačují, že by se spravedlivější způsob rozdělování
mohl najít snad již příště.
Nedávná společná schůzka
zástupců varnsdorfských
sportovních klubů TJ Slovan,
SK Slovan, HC, JK Trans
a účast některých z nich na
schůzi sportovní komise RM
dávají naději k dalším jednáním.
ZdS

– snad již naposledy ...

Po vyhlášení výsledků grantového programu pro rok 2009
se rozproudila na varnsdorfských webových stránkách bouřlivá diskuse. Pro mnohé nedopadly granty podle očekávání
a tito žadatelé, aniž by vzali v úvahu jasně deklarované cíle
celého programu a znali přesná kritéria hodnocení, soustředili svou kritiku na členy grantové komise. Hlavním cílem
grantového programu na rok 2009 byla podpora činností
a akcí zaměřených především na děti a mládež, ať už v kultuře nebo ve sportu. Z tohoto důvodu neuspěly v letošním
roce ty žádosti, které zahrnovaly požadavky na materiální
vybavení, mzdy zúčastněných anebo aktivity komerčního
charakteru. Na těchto pravidlech se nezávisle na sobě shodli
při hodnocení členové grantové komise.
Dalším důležitým faktorem je výše požadovaného příspěvku
od města. V roce 2008 byly žádosti o příspěvek ve výši
1.283.250 Kč a rozděleno bylo 600.000 Kč (tj. 47 %), pro
rok 2009 byl požadován příspěvek ve výši 2.239.995 Kč
a rozděleno bylo 800.000 Kč (tj. 36 %). I z toho je zřejmé,
že bylo uspokojeno procentuálně méně žádostí než v roce
minulém.
V grantové komisi byli zástupci kultury, sportu i zcela
nezávislí. Myslím si, že mohu s čistým svědomím prohlásit, že nikdo z komise neměl možnost prosazovat žádosti,
na kterých mohl mít zájem. Toto znemožňovala předem
jasně daná pravidla. Výsledky tak jsou zcela objektivní
a k úspěšným grantům patřily především ty, jejichž charakter vycházel z dlouhodobé a systematické práce s mládeží,
ať již v oblasti sportu nebo kultury.
Přesto se zdá, že financování činnosti různých spolků
prostřednictvím grantů není vhodné. V poslední době se
objevuje nutnost propracovat systém financování především
sportovních organizací, a to s ohledem na zavedení plateb
za využívání městských sportovišť (tj. sportovní haly, zimního stadionu, plaveckého bazénu a areálu v Kotlině). Tuto
problematiku by měla řešit připravovaná „Koncepce sportu
města Varnsdorf“, která postupně vzniká za spolupráce všech
sportovních organizací ve městě a sportovní komise.
Aktivním přístupem všech, kteří se chtějí podílet na
nových pravidlech, by měl vzniknout dokument, jenž by měl
mít za cíl dlouhodobou garanci financování sportu v našem
městě a jistotu pro trenéry, vedoucí družstev a manažery
tělovýchovných jednot.
Ing. Miroslav Novotný, člen zastupitelstva za SZSP
a člen grantové komise

Otesánek snědl 53 knedlíků

Prohlášení
společnosti
LUMINES
TEMPLE

Společnost LUMINES
TEMPLE, která vlastní některé budovy v neutěšeném
stavu je ani nezadlužila,
ani si na jejich nákup nikde nevypůjčila. Vzhledem
k nedokonalosti zákonů
o exekuci čekáme na vyčištění záznamu o dluzích bývalých majitelů na katastrálním úřadu, abychom mohli
začít s jejich opravami. Již
na to čekáme skoro dva roky
na Západní ulici, respektive
10 měsíců u Panoramy.
Jan M. Debären,
předseda představenstva

V sobotu 7. března se opět uskutečnila soutěž s názvem
,,Varnsdorfský Otesánek“, která se konala prvně v restauraci
Praha na Národní ulici. O titul jedlíka soutěžilo 5 účastníků.
Personál pro ně připravil tradiční český gulášek s knedlíkem.
Na konzumaci byl hodinový limit. Organizátor a zároveň
soutěžící Miloš Janček, který je pravidelným vítězem, letos
opět nezklamal. S počtem padesáti tří knedlíků „trumfnul“
všechny soutěžící, ale svůj dosavadní rekord z roku 2004
stále nepokořil. Tehdy spořádal neuvěřitelných padesát
devět houskových knedlíků. Na druhém místě se umístil
Roman Křemenák s třiceti osmi knedlíky. Vítězové získali
diplomy a hlavní cenou bylo „kultovní keramické prasátko“.
-r-, foto Michal Šafus
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Pavel Verner už za
námi nepřijede

Málokdo z lidí, kteří kdy
prošli redakcí Hlasu severu,
se v žurnalistice prosadil
tak jako Pavel Verner.
V posledních deseti letech (od
roku 2000) byl respektovaným a u čtenářů oblíbeným
sloupkařem deníku Právo.
V devadesátých letech působil mj. jako zástupce šéfredaktora Národních novin
a Týdne. Při cestě časem
zpět musíme přeskočit
dvě desetiletí: předchozím
Vernerovým novinářským
působištěm byla od září
1968 do září 1971 právě redakce varnsdorfského Hlasu
severu, v té době týdeníku
vedeného šéfredaktorem
Bohuslavem Gabrielem.
Mezitím, po celá dlouhá
léta „normalizace“, mu byla
práce pro noviny zapovězena. Tehdy vystřídal profese
knihovníka, dělníka na pile,
dílovedoucího, stavbyvedoucího, nočního hlídače...
Jako spisovatel-beletrista
debutoval několika romány
na přelomu 80. a 90. let:
Dranciáš (1989), Rodinná
záležitost (1990), Žádné
slzy pro mrtvého (1990).
V roce 1994 při besedě
se čtenáři varnsdorfské
knihovny představil právě
vycházející román Pražské hyeny. Následovalo
ještě několik detektivek
a povídková knížka Červenobílá kobra (1997). Ve
svých nejlepších textech, například právě v Pražských
hyenách, shlíží na počínání
svých současníků provokativní optikou, s groteskní
a šokující nadsázkou. Je také
autorem divadelních her
a televizních scénářů. Svými
verši přispíval do časopisu
Divoké víno. Moderoval diskusní pořady v Českém rozhlase a Svobodné Evropě.
S Pavlem Vernerem jsme
se ve Varnsdorfu naposledy
viděli v červnu 2007, kdy byl

milým hostem vzpomínkové
besedy ke čtyřicetiletému
jubileu našich novin. Autor bystrých komentářů
se ukázal být i výtečným
vypravěčem, když nás bavil
historkami nejen z dob svého působení ve Varnsdorfu.
Vyhověl pak naší prosbě
a některé z nich nám věnoval k otištění ve sborníku
Mandava 2007.
Těšili jsme se na další
podobná setkání, nejpozději
při dalším kulatém výročí
Hlasu severu.
Už k němu nedojde. Zcela
náhle a bez varování přišla
zpráva, o kterou jsme nestáli: Pavel Verner, 19. 5. 1947- 11. 3. 2009.
ham

FINÁLE
FOTOMAKE-UPU
2009

Foto Milan Bejbl
V rámci veletrhu World of
beauty and spa se 7. března
konalo finále Fotomakeupu
2009 s tématem Rozverná
Afrika. Na druhém místě
se umístila kosmetička
a vizážistka Jana Hrabáková z Varnsdorfu. Stala se tak
po známé Monice Hüblerové
další uznávanou vizážistkou
z Varnsdorfu.
-r-
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VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Pokrok nezastavíš! - 11. část

Abychom se nadále
mohli již plně věnovat
dalšímu vývoji tkalcovství
ve Varnsdorfu, zastavme
se nejprve ještě u několika
dalších průvodních jevů
průmyslové revoluce, která
tolik ovlivnila vývoj města
a života v něm.
S prudkým rozvojem textilní výroby se stále více projevovala potřeba novějších
a výkonnějších zdrojů energie. Vodní kolo se svou
nízkou účinností (45-80 %
využité energie) ztrácelo na

Jak přibývalo nových
firem, rostl i počet obyvatel.
A tam, kde žijí lidé, tam je
zapotřebí především pitné
vody. Roku 1890 se městská
rada začala poprvé vážně
zajímat o zřízení veřejného
vodovodu. Předpokládala
totiž, že již v roce 1900 bude
mít Varnsdorf 30.000 obyvatel! Byl proveden průzkum
pramenišť ve čtyřech lokalitách - Špičák, Kostelní les
(nad dnešním hřbitovem),
oblast Karlsdorfu (6. a část
7. okresu) a oblast osady

významu. Účinnost parního
stroje byla dokonce nižší
(do 30 %), jeho předností
byla vlastně jen již zmíněná
nezávislost na tekoucí vodě.
Je též pravdou, že páry
vyráběné pro pohon parních strojů se dalo využít
i v technologických procesech. Nebylo ale možné
budovat donekonečna další
a další parní strojovny.
Ke slovu se však přihlásil
nový, výkonnější a efektivnější druh energie – elektřina. Vůbec poprvé byl ve
Varnsdorfu demonstrován
účinek elektrického proudu
10. 8. 1879 při divadelním
představení. Jednalo se však
o elektřinu pocházející z baterií. Elektřina se dostala
znovu do popředí zájmu
místních podnikatelů a radních až koncem roku 1894.
Tehdy vznikl výbor pro zřízení varnsdorfské elektrárny
a již za půl roku se započalo
s výstavbou. Stavbu tehdy
provedla vídeňská firma
Siemens & Halske. Bylo
rozhodnuto, že na veřejnou
síť bude připojeno veřejné
osvětlení (celkem 314 lamp)
a osvětlení v domácnostech
(4.533 lamp). Na konci roku
1896 pak bylo k síti připojeno také prvních dvanáct
elektromotorů ve zdejších
továrnách. Jejich celkový
výkon činil 35 HP.

Lesné. Bylo rozhodnuto,
že nejvydatnějším a nejpříhodnějším zdrojem pro
zřízení prvního vodovodu
bude prameniště Studánka.
1. 12. 1894 pak byl tento vodovod, jehož hlavní potrubní
síť měřila celkem 15.557 m,
uveden do užívání. Další
potrubní trasa, tentokrát
s vodou pro městské lázně
(což nebylo nic jiného, než
veřejné koupelny s vanami,
kam se mohli chodit méně
majetní lidé občas vykoupat
– dnes zadní trakt městského úřadu) a kropení ulic,
byla vedena ze Špičáku.
Spotřeba vody ve městě
ale rostla přímo úměrně
i s potřebami průmyslu.
Záhy tak došlo ke zbudování v té době nejrozsáhlejšího
vodního díla – nádrže Lesná.
O velikosti tohoto díla svědčí třeba to, že shromažďuje
vodu z 32 pramenných štol
s celkovou vydatností až
29,9 litru vody za vteřinu.
Do Varnsdorfu byla voda
vedena potrubím o délce
devět kilometrů a jímána
vodojemem na Šibeničním
(Pěnkavčím) vrchu. Toto
dílo bylo dokončeno r. 1898.
Od tohoto vodojemu pak byla
rozváděna do města.
Není mým záměrem na
tomto místě detailně popisovat budování městské
vodovodní sítě. Nutno ale

uvést, že velké množství
pitné vody odebíraly i místní
firmy. Krom toho měla každá
větší firma také své studny.
K jejich budování je nutila
i ta skutečnost, že k výrobě
páry pro pohon parních
strojů, ale i do „mokrých“
výrobních procesů v textilkách (barvení, šlichtování,
apretace atd.) bylo zapotřebí
vody kvalitnější, než byla
voda povrchová, silně znečištěná.
A kam s odpadními
vodami z továren, ale
i z domácností? První „kanalizační sítí“ byly odpradávna
přirozené vodní toky. Bohužel tam směřovala i odpadní
voda vznikajících průmyslových objektů. Také veškeré
splašky z domácností končily
v potocích a příkopech, v lepším případě v trativodech.
Opravdová kanalizační síť
se začala budovat až se vznikem nové obytné zástavby.
Mezi prvními ulicemi, kde
byla kanalizace položena,
byly ulice Císaře Františka
Josefa I. (dnes Seifertova)
s postranními ulicemi,
Mariánská ulice, dále pak
např. ul. Poštovní, Radeckého (dnes Partyzánů), Bismarckova (dnes Palackého)
atd., atd. Její vyústění ale
stejně bylo zavedeno do
řeky Mandavy.
Těmito akcemi byly
uvedeny do užívání první
etapy inženýrských sítí ve
Varnsdorfu. Pro průmysl to
bylo, jako by mu pustil do žil
novou sílu. A také to bylo na
dalším jeho rozvoji znát.
-mk-

Pálení
elektronicky
Hasičský záchranný sbor
spustil na svých stránkách
novou aplikaci, pomocí které můžete nahlásit „pálení“
(ohlašování plánovaných
pálení klestí a podobných
aktivit). Zákon umožňuje
za předem stanovených
podmínek spalovat suchý
odpad rostlinného původu
neznečištěný chemickými
látkami (barvy, mořidla,
minerální látky apod.) za
dodržení podmínky zabezpečení požární ochrany a také
za podmínky ohlášení místa
pálení. Při nedodržení těchto
podmínek a následného výjezdu hasičů dochází nejen
ke zbytečnému výjezdu, ale
i ke spáchání přestupku.
Na webu krajských hasičů
http://www.hzsoul.czpaleni2?menu=1 stačí vyplnit
několik základních údajů.
JS
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ØÁDKOVÁ INZERCE
Prodej výrobního a skladového areálu ve Šluknově.
Pozemek celkem: cca 3.252 m2. Prodejní cena: 3,8 mil. Kč.
Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
Centrum regenerace
hledá spolupracovníky
se zájmem o obor kondice
a péče o vzhled. HPČ i VPČ.
Rekvalifikace zajištěna. Volejte 775 375 065.
Prodám ihned garsoniéru a byt o vel. 1+1 ve
VDF, cena dohodou. Kontakt: 731 190 461.
Koupím starožitnosti kvalitní i chalupářské – též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání, tel. 606 388 495,
607 662 178.
Prodám byt v osobním
vlastnictví 2+1 ve Varnsdorfu. Cena dohodou, tel.
773 587 021.
Kadeřnictví U Kapustičky stále otevřené s přijatelnými cenami. Nově prodlužování přírodními vlasy
a barevnými pramínky. Tel.
728 510 962.
Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma.
H. Matoušková, Jiříkovská
99, Rumburk. Telefon 412
333 365, 604 854 748.

VELVETA CENTRUM

správní budova, Varnsdorf,
Palackého 2760
VÝHODNÝ PRONÁJEM
KANCELÁŘÍ
Dobrá cena, nepřetržitá
služba v recepci, možnost
využití společně
zajišťovaných služeb:
pošta, kopírování,
účetnictví, právní
kancelář, telefony,
internet, informační
technologie, ekologie atd.
Rádi vás u nás přivítáme.

Kontakt:
Ing. Zdeněk Mayer
tel. 602 181 853
www.velveta.cz
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ØÁDKOVÁ INZERCE
Nabízím pronájem bytu 2+kk včetně vybavení. Informace na tel. 731 106 859.
Vytvořím web stránky, cena od 2000 Kč. Telefon
776 315 733.
Avon kosm. – info o nákupu nebo spolupráci. Telefon
724 545 083.
Prodej bílého kancelářského nábytku (stoly, policové
skříně, šatní skříň atd.). V dobrém stavu. Cena 25.000 Kč.
Bližší informace 604 267 602.

Pro nově otevírané wellness centrum hledám kadeřnici, manikérku, pedikérku a masérku. Informace na
telefonu 733 543 490.
Zavedená firma přijme účetní. Pracovní a platové podmínky dohodou. Nástup možný ihned. Tel. 602 238 167.
Svatební a společenská móda pro dámy a pány.
Půjčovna - prodej - zakázkové krejčovství - opravy a úpravy oděvů. Út - Pá 14.00 - 18.00, mimo otvírací dobu dle
domluvy. Kontakt: Varnsdorf, Elišky Krásnohorské 1549.
Tel. 728 764 809, j.zarnack@email.cz, www.svatebni-moda.cz. Připravili jsme pro vás novou kolekci šatů na
rok 2009. Rádi pokračujeme v naší tradici a pro každou
nevěstu máme připraven dárek!
Převod kompletně zrekonstruovaného družstevního bytu 1+3+L ve Varnsdorfu. Cena za převod: 720.000 Kč.
Možnost pronájmu: 8.000 Kč/měs. včetně poplatků a služeb.
Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 723 327 523.
Prodej rodinného domu v Krásné Lípě. Velká garáž.
Prodejní cena: 1.370.000 Kč. Výměra: 966 m2. Info Lužická
R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.
Prodej rodinného domu v Rumburku. Prodejní cena:
dohodou. Nutno dokončit rekonstrukci. Info Lužická R.K.
Tel. 412 333 281, 723 327 523.

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Prodej velmi pěkného
bytu 4+1 v OV ve Varnsdorfu,
IV. NP o výměře 83 m2 s nízkými měs. poplatky. Dům po
celkové rekonstrukci. Cena:
797 000 Kč, SKZ NORD,
s.r.o., 604 267 602, skznord@skz.cz.

Pronájem nebytového
prostoru v centru města
Varnsdorf vhodný jako prodejna, kancelář nebo provozovna.
Nájem 5000 Kč/měs. + služby.
SKZ NORD, s.r.o., 604 267 602,
skznord@skz.cz.

Nabízím hlídání dětí ve
věku od 3 let v rodinném
domě se zahradou - celodenní hlídání - nárazové hlídání
- možnost hlídání i v nočních
hodinách. Cena dohodou. Zaručuji kvalifikovaný a vřelý
přístup k dětem. Těším se
na vaše nabídky. Kontakt
na tel. 728 769 581.
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Dne 27. března je tomu 7 let, co nás navždy opustil pan Vladislav Čížek.
S láskou stále vzpomíná manželka Marie
a synové Vladislav a Radek.

§
Léta běží a mizí beze stopy…
Letos uplynulo 100 let od narození rodičů
Václava Holečka, pracovníka n. p. TOS,
a Karly, roz. Jelínkové, obětavé matky
a babičky.
Stále vzpomínají Irena, Olga, Jirka
a Standa.

Dne 4. dubna oslaví krásných 89 let moje manželka
Feodosia Baierová.
Za všechnu obětavost
a lásku jí děkují a do dalších let všechno nejlepší přejí
manžel Karel, synové Karel
a Josef s rodinami.

§
Dne 28. března tomu budou dva smutné
roky, když od nás odešla naše milovaná dcera, sestra a teta Evička Majkutová. Kdo
jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodina Majkutova.

§
Dne 25. března tomu bylo již 8 let, co nás
navždy opustila naše drahá manželka, maminka a babička Věra Neuvirtová.
Stále vzpomínají manžel Vlastimil, syn
Vlastík a dcera Věra a rodinami.

§
Kdo měl rád, vzpomene a nezapomene.
Dne 4. dubna uplynou 2 roky od úmrtí
pana Jiřího Petra. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka Jaroslava
a děti Jana a Jiří s rodinami.

§
Dne 3. dubna to budou smutné 4 roky, co
nás navždy opustil pan Zdeněk Poutník.
Stále vzpomíná manželka Eva.

§
Dne 16. března by oslavila své 84.
narozeniny moje milovaná babička
Vlasta Ticháčková.
S láskou vzpomíná vnučka Monika
a ostatní příbuzní.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych ráda poděkovala mladé neznámé paní,
která jako jediná z projíždějících aut zastavila a pomohla mi
po pádu s kola. Prosím tímto moji zachránkyni, aby se ozvala
na tel. 606 215 688.
Děkuji, Kocourková.
Nedávno jsem na internetu zjistila, že na trase Varnsdorf - Praha jezdí nový dopravce. Na webových stránkách
jsem našla informaci, že z pražských Holešovic se odjíždí
v 17.10 hod. ze stanoviště č. 4. Trošku jsem se obávala, zda
tomu tak opravdu bude a… bylo! Jelikož vím, že v pátek jsou
vždy odpolední spoje z Prahy do Varnsdorfu plně obsazeny,
využila jsem možnosti přepravy s firmou Josef HemelíkHemtrans (www.hemtrans.cz).
Byla jsem mile překvapena. Nejenže jsem byla obsloužena
příjemným řidičem, který se i v této době nezapomněl usmívat, a vůbec pro něj nebyl problém s odbavením zavazadel.
Také jsem se v pohodlí a v teple mohla podívat na film, dát
si kávu a vystupovala jsem s pocitem, že opět mohu příjemně
cestovat. Děkuji touto cestou za příjemné cestování a přeji
mnoho dalších šťastných ujetých kilometrů bez nehod.
Matušková P.

Dne 8. dubna oslaví své
80. narozeniny paní Libuška Šmalclová.
Vše nejlepší, hodně zdraví
a pohody přeje bratr Vladimír
a neteře Věra a Vlaďka s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat
zaměstnancům restaurantu
Národní, kteří dne 12. února
zavolali rychle záchrannou
službu, a tím zachránili
mému otci Iljovi Ticháčkovi život při náhlé mozkové
příhodě.
Děkuje dcera Monika
Nosovská.
Od března senioři opět
dochází do základní školy
náměstí na kurz počítačů.
Skupina 15 seniorů se
zdokonaluje ve svých znalostech a získává informace
z internetu pod vedením
Mgr. Jana Škody v rozsahu
asi 12 hodin. Bezplatné akce
počítačového kurzu pořádá
škola pro seniory již potřetí.
Opakováním se člověk učí
a senioři na počítačové
kurzy rádi docházejí.
Také cestopisné vyprávění
Mgr. V. Zemlera přímo ve
škole je pro seniory zajímavé a oblíbené. Pro všechny
z klubu Pohádka jsou tyto
akce vítané a přínosné
a děkuji vedení školy za spolupráci.
Jana Panesová

ZUBNÍ POHOTOVOST
28. - 29. 3. 2009
MUDr. Olga Sudová,
U Plovárny 1190/14,
Děčín I., tel. 412 502 213.
4. - 5. 4. 2009
MUDr. Renata Bolfíková, Varšavská 1863/7,
Děčín VI-Letná,
tel. 412 535 930.
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VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Basketbalové minižáky
čekají kvalifikace
O výhře mužů s BK Děčín-Boletice 102:65 (61:25) jsme
informovali již v minulém vydání, přidejme ještě něco málo
statistiky. Body Voráček 22 (2x3), Buben 19 (3x3), Novotný
12, Relich 12 (2x3), Šišulák 6, Burik 6, Vorel 6, Boháč 6,
Vakulenko 5 (1x3), Golla 5 a T. Doležal 3. Na palubovce
posledního týmu tabulky BK Baník Most-juniorka chtěl
Slovan uspět i bez hráčů Bubna, Boháče, Vakulenka, Golly,
Suchardy a bratrů Doležalových, ale odešel poražen 81:70
(33:22). Úvod se sice vydařil (2:7), ale Mostu zahráli především tři pendlující hráči, kteří nastříleli dohromady 59 bodů.
Na straně Slovanu je zaznamenali Voráček 29 (2x3), Novotný 9, Šišulák 8, Horáček 6 (1x3), Relich 5 (1x3), Smrčka 4,
Beran 4, Eichler 3, Špiroch 2.
Dorostenci hostili VSK Slavia Liberec a v úvodním zápase
nadstavbové části dokázali u tohoto soupeře zvítězit. Šlo o hodně, v případě výhry mohli být blízko k absolutnímu prvenství
v soutěži. Ovšem katastrofální úvod a bezchybná hra hostí
odsuzovala domácí do role statistů. Ve třetí minutě druhé čtvrtiny byl stav 6:34! Dorostenci ale dokázali, že umí bojovat a za
více než bouřlivé podpory opět perfektního publika se snažili
vydřít možný úspěch. To zbrzdily neproměňované trestné hody
(17), několik neskórování z vyložených podkošových pozic a za
stavu 52:57 zbytečná ztráta míče v útoku. Konečný výsledek
53:64 (23:40). Body Smrčka 25 (4x3), Horáček 9, Kopecký 9,
Janoušek 4, Lehroch 2, J. Šimák 2 a Pajma 1. Pro další povinné body jel dorost k odloženému utkání do Loun. Sokolové
hrají prakticky jen s pěti hráči, ovšem naučili se neprodávat
kůži lacino. V relativně lehčím utkání se do hry zapojilo co
nejvíce hráčů, a z toho důvodu byla hra na útočné polovině
zbytečně neurovnaná. V obraně vládla pomalost, malý důraz
a výsledkem je 70 obdržených bodů. TJ Sokol Louny - TJ
Slovan Varnsdorf 70:104 (33:46). Za Slovan si body připsali
Horáček 28, Smrčka 27 (5x3), Janoušek 18, Kopecký 10, Pajma
9 (1x3), Lehroch 6, J. Šimák 4 a Ondrejčík 2.
Nejmladší minižáci absolvovali poslední turnaj soutěže
doma. Slovan - Česká Lípa 76:11 (36:7), body Svoboda 22,
Šimon 16, Pasovský 8. Dívky z České Lípy nebyly těžkým
soupeřem. Slovan - Zákupy 46:23 (24:10), body Svoboda 20,
Ježek 7, Málek 6. Druhý zápas byl těžší, první čtvrtinu Slovan dokonce prohrál 9:10. V dalším průběhu přišlo zlepšení
v obraně a dařila se i střelba. Těmito zápasy skončila základní
část soutěže, ve které nejmenší naděje Slovanu z 12 zápasů 11
vyhráli a pouze 1x odešli poraženi. Družstvo odehrálo kvalifikační turnaj této kategorie a o jeho průběhu a výsledcích budeme informovat příště.
Ing. Strolený, Ing. Novotný

SPORTOVNÍ TRAGÉDIE „PROFÍKA“
Kulečníkový sport ve Varnsdorfu zaznamenal senzaci
v restauraci Maruška. Ryzí amatér Míra Jirsák si totiž vyšlápl na profesionálního hráče Jardu Frančáka od samého
začátku, a než ten se rozkoukal či vzpamatoval, byl konec
partie.
Mírulín

BOWLINGOVÝ TURNAJ DVOJIC
V Bowling baru jej odehrálo třináct v pěti kolech
a konečné pořadí vyznělo takto: 1. Feigl, Čerych 1338 bodů,
2. Mišková, Švorc 1285, 3. Knap, Trojan (Č. Kamenice) 1266.
Dále 4. Trojan (Varnsdorf), Pácha, 5. Bortel, Flekna, 6. Jiruf,
Sova, 7. T. Oplištil, Heinrich, 8. Zich, Katzer, 9. Vašutové,
10. Miško, Piontek, 11. M. Oplištil, Čapičík, 12. Langer,
Novák, 13. Mrkáček, R. Nejedlá.
R.P.

Ve stručnosti
Družstvo ŠK Varnsdorf si domácím zápasem s Krásnou Lípou B udržení v soutěži nepotvrdilo, když prohrálo
3:5. Rozhodnutí padne 5. dubna, kdy hraje na šachovnicích
družstva Desko Liberec D.
Členská schůze tenistů - v pátek dne 3. dubna 2009 se
koná od 17. hodin v klubovně tenisového areálu ve Varnsdorfu členská schůze tenistů. Hlavním programem je volba
nového výboru tenisového oddílu. Přijďte, prosím, s návrhy
na obsazení výboru. Všichni jsou zváni.
ZdS, M.H.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
FOTBALISTÉ ZAČALI
DVAKRÁT S VÝHROU
Jarní část ČFL zahájilo varnsdorfské áčko proti Liberci
B v sestavě Macháček - Čapek (58. Jordák), Vavroušek,
Stehlík, Křemen – Hyka (K), Kotiš (70. Ježdík), Jakobovský,
Chod, Jiroušek (78. Formáček) - Procházka. Už ve 3. otevřela skóre nová útočná akvizice z Teplic Jirka Procházka
a po poločase přidal druhou branku Petr Jiroušek. Před 250
diváky, kteří viděli proti podzimním výkonům atraktivnější
a nadšenější fotbal, vyhrál SK Slovan 2:0. Zápas venku
proti Viktorii Žižkov B dopadl skvěle výhrou 0:1. Branku
dal v 74. dorostenecký Mistr Slovenska Martin Baláž
a svědkem úspěchu byla i padesátka fandů SK Slovan. Áčko
se posunulo na 12. místo a hostí nyní v neděli 29. 3. doma
v Kotlině od 15.00 hodin FC Písek, který je druhý.
Starší dorost se dvakrát utkal s muži FK Rumburk.
V prvním měření sil prohrál 0:2 a v odvetě uspěl 2:1. Branky
Bandas, Havel. Sestava: Hadar - Jelen, Hruška, Schmidt,
Luňák - Šolc, Nagy, Havel, Bajan - Mauder, Bandas. Střídali
Boštík a Hofman. Dorostenci zahajují jarní část soutěže tuto
sobotu 28. března od 10.15 utkáním s Karlovými Vary.
Mladší dorost prohrál se starším dorostem FK Rumburk
2:3, góly dali Šťastný, Hlávka. Sestava Fučík - Hejl, Láliš,
Stankovič (Šiška), Dančo - Šembera, Šťastný, Fiala, Hlávka
- Kuba, Král. Tento tým zahajuje soutěžní jaro také zítra
bezprostředně po zápase staršího dorostu.
Starší žáci přehráli v přípravě Rumburk 9:1 a Havlíčkův
Brod (ročník 1996) 6:0.
Mladším žákům nechybělo s Rumburkem málo šancí,
ale nakonec vyhráli jen těsně 3:2. S Havlíčkovým Brodem
vedli po poločase 3:0 góly Kolára, Chlana a Zelingera, ale
nakonec odešli poraženi 3:4, když se uspokojili vedením
a soupeř naopak zabral.
Starší přípravky se střetly na umělé trávě v Děčíně
s domácím Juniorem. Áčko vyhrálo 0:2 zásluhou branek
O. Kramera a K. Kolára, béčko odešlo poraženo 4:0.
Mladší přípravka FAŠV A hrála na turnaji nadějí pro
ročníky nar. 2000 a mladší v České Lípě. Mezi šesti týmy
jej vyhrála po výsledcích: - Arsenál ČL B 3:2 (Rybář 2,
Vejrostek), - Cvikov 5:1 (Rybář, Linhart po 2, Vejrostek),
- Žandov 1:0 (Rybář), - Roudnice 1:0 (Linhart), - Arsenál
ČL A 1:1 (Rybář). Druhý skončil Arsenál A, třetí Arsenál
B, dále Roudnice, Žandov a Cvikov.
ZdS

Valná hromada HC Varnsdorf
V neděli 29. března se v sále Kulturního domu Rozkrok
uskuteční od 17.00 hod. valná hromada hokejistů HC Varnsdorf. K účasti jsou zváni všichni členové klubu i široká
sportovní veřejnost.
J.H.

VELIKONOCE NAD LAŤKOU
Oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf pořádá dne 29. března 2009 XIII. ročník soutěže ve skoku vysokém. Závody se
konají ve sportovní hale ve Varnsdorfu na Západní ulici.
Přihlášky v místě konání od 8.30 hod. Skoky na základní
výšce 100 cm od 9.00 hod. Zvyšování po 5 cm do výšky
170 cm, dále po 3 cm. Startovné pro dorost, juniory
a dospělé činí 30 Kč. Vypsané jsou kategorie pro dívky
a chlapce (narozené po roce 1997), mladší žákyně a mladší
žáky (nar. 1996, 97), starší žákyně a starší žáky (nar. 1994,
95), dorostenky a dorostence (nar. 1992, 93), juniorky
a juniory (nar. 1990, 91), ženy a muže (nar. 1989 a dříve).
Stanislav Skalický

Tradiční volejbalový turnaj bude v dubnu
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu pořádá 11. dubna
od 9.00 hodin VELIKONOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ jeho V. ročník smíšených příchozích družstev (4 muži + 2
ženy). Uzávěrka přihlášek je 11. 4. v 8.30 ve sportovní hale
Slovanu Varnsdorf. Pro předběžné přihlášení použijte e-mail
damnitz@centrum.cz nebo telefonicky na č. 777 922 959 nebo
604 748 413.
Petr Damnitz

Finálový turnaj ČP ve futsalu měl skvělou úroveň
Ve varnsdorfské sportovní
hale se od samého začátku
turnaje, který zahájil výkopem starosta města Ing.
Poláček, rozpoutalo díky
domácím fanouškům opravdové peklo. I po vypadnutí
JK Trans zůstali a vydrželi
až do finále, což sklidilo velké uznání i u prvoligových
týmů. Albín Sommerschuh,
trenér a jeden z hlavních
organizátorů turnaje, se
vyjádřil: „Já osobně jsem se
s ničím podobným na sálovce nesetkal. Nemohl jsem si
přát lepší závěr své hráčské
kariéry u A-týmu. Hluboce
před nimi smekám. Ještě
jednou velké díky!“ V samotném průběhu akce domácímu týmu a ani SC Stap

Vilémov „pšenka nekvetla“.
V prvním svém zápase
JK Trans vedl s Klatovy
(Red futsal celostátní liga)
2:0, ale nakonec odešel
poražen 2:3. Ve druhém
zápase je čekal největší
favorit, Chemcomex Praha
(rovněž celostátní liga).
Úvod se celkem dařil, ale
postupně se pražský tým
prosazoval a výsledek zněl
2:5. V závěrečném vystoupení pak domácí prohráli
po bezbrankovém poločase
s týmem ze soutěže regionu
Teplice Košťany 2:3. Turnaje se zúčasnili brankáři
Petrák s Petráskem a hráči
Mikolášek, Jírava, Fritzsche,
Dostál, Jaroslav Beránek (2
branky), Svoboda (1), Fišer,
Jiří Beránek (2), Hovanycz
(1), Lisý a Sommerschuh.
SC Stap Vilémov sice porazil

po urputném boji ve skupině
Větřní (celostátní liga) 3:2,
pak ale prohrál s Prachaticemi (celostátní liga) 6:0
a s Českými Budějovicemi
(okresní liga) 4:0. Ani jemu
se tedy postup do semifinále
nepodařil. Tam byly tyto výsledky: Chemcomex Praha FC Remal České Budějovice
5:1 (2:0), Bombarďáci Větřní
(celostátní liga) - Tullamore
Dew Klatovy 2:2 (0:1), na
penalty 5:6. Finále Chemcomex Praha - Tullamore
Dew Klatovy 3:0 (2:0). Pro
varnsdorfský tým může být
slabou útěchou, že ve skupině narazil na oba finalisty.
Byli vyhlášeni i nejlepší jednotlivci - brankář Karel Klabouch (Bombarďáci Větřní),
střelec Petr Šnídl (Chemco-
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Volejbalisté
plně uspěli jen
v Jablonném
TJ Slovan Varnsdorf - TJ
Vysoké n. J. 3:2 a 0:3, TJ
Tatran Jablonné v P. - TJ
Slovan Varnsdorf A 1:3 a 0:3,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště - TJ Slovan Varnsdorf A
3:0 a 1:3.
ZdS

mex Praha) 8 branek a hráč
Zdeněk Sláma (Strabag
Lubryco Prachatice). Ceny,
diplomy a poháry předávali
předseda České federace futsalu – sálového fotbalu pan
Ing. Martin Brabec, předseda Ústeckého kraje pan Jiří
Jedlička a předseda ligové
komise pan Luboš Vlnatý.
Celodenní program řídil
a slovem i reprodukovanou
hudbou doprovázel po všech
stránkách dokonale připravený spíkr Hynek Michel,
který vydržel nasazené
tempo po celý čas akce. Alba
konstatoval: „Nešlo si vybrat
lépe!“ Díky patří i zdravotní
službě, Jirkovi Žďárskému
a dalším, kteří k zdárnému
průběhu turnaje přispěli.
ZdS, foto Tomáš Fúsek
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ANTICELULITIDOVÉ MASÁE
RAELINOVÉ OBKLADY
RELAXA�NÍ MASÁE
Otevírací doba
Po - Pá 8.30 - 20.00 h
So
11.00 - 16.00 h

Fitness AZ, ilinská 1723, 407 47 Varnsdorf,
telefon: 412 335 380, e-mail: info@Þtnessaz.cz
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