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ZASTUPITELSTVO VYJÁDŘILO SOUHLAS 
S HOSPODAŘENÍM MĚSTA

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 28. 5.
NÁHRADNÍ ZDROJ PRO CZT

DOTACE Z KRAJE PUTUJÍ I DO VARNSDORFU

Pokračování na str. 3
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V sobotu 18. dubna vyra-
zil v devět ráno z Varnsdor-
fu autobus se dvaačtyřiceti 
členkami taneční skupiny 
Stars Varnsdorf. Ty se roz-
hodly vyhlásit Žlutou sobotu 
a vytvořit rekord pro zápis 
do Guinessovy knihy v po-
čtu vystoupení jedné taneční 
skupiny v průběhu jednoho 
dne. Každé vystoupení trvalo 
patnáct minut včetně módní 
přehlídky igelitových šatů 
a stavění lidské pyramidy.  
Za den stihly objet patnáct 
obcí Šluknovského výběž-
ku, který se tak roztančil. 
Povzbudit a podpořit ta-
nečnice přišla asi tisícovka 
lidí v originálních žlutých 
oblecích nejrůznějšího typu. 
Poslední zastávkou byl opět 
Varnsdorf, kam se tanečnice 
přesunuly přesně podle časo-
vého harmonogramu a kde 
je čekalo obrovské množství 

ŽLUTÁ SOBOTA VE VÝBĚŽKU

domácího publika. „Byla to 
pro nás příprava na mistrov-
ství světa v cheerleadingu 
v Organdu v USA. Snažili 

jsme se akcí získat i něja-
ké finanční prostředky na 
cestu, a to se nám povedlo. 
Města, ve kterých jsme tan-

čili, nás podpořila,“ řekla 
trenérka Libuše Vladařová.
Na průběh rekordu dohlížela 
agentura Dobrý den z Pel-

hřimova, která se ho pokusí 
prosadit do Guinessovy kni-
hy rekordů.

-r-, foto Michal Šafus

Poté, co Ústecký kraj za-
čal před dvěma roky zavá-
dět optimalizaci středních 
škol, došlo ve Šluknovském 

VE VARNSDORFU SE CHYSTÁ DALŠÍ 
SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

výběžku ke sloučení čtyř 
z nich. Ve Šluknově byla 
v roce  2007 rozhodnutím 
krajských radních slouče-
na střední lesnická škola 

se střední školou sociální, 
o rok později se raději 
dobrovolně spojila v Rum-
burku střední zdravotnická 

škola s obchodní akademií. 
A nyní stejný proces čeká tři 
střední školy ve Varnsdorfu, 
což opět vzbudilo vlnu nevole 
a pobouření. 

Toto téma bylo důvodem 
mimořádného jednání Sdru-
žení pro rozvoj Šluknovska, 
které se sešlo 17. dubna ve 
varnsdorfském Studentském 
centru Střelnice. Zúčastnili 
se starostové obcí, kraj-
ský radní Petr Jakubec 
a Mirko Bernas, zástupci 
úřadu práce a ředitelé střed-
ních škol z celého výběžku.

„Sešli jsme se tu, aby-
chom se dozvěděli dostupné 
informace z první ruky 
o optimalizaci školství na 
Šluknovsku, abychom si 
vyjasnili aktuální stav 

Nedaleko hraničního 
přechodu na ulici 5. května 
stávala tržnice. Po jejím 
zrušení zůstaly na asfaltové 
ploše hromady nepořádku, 
který vítr roznáší po širo-
kém okolí. Neutěšený stav 
zmíněných pozemků je 
ostudou města a díky blíz-
kosti hraničního přechodu 
i ostudou České republiky. 
Pro nápravu podniká město 
všechny kroky, které mu zá-
kony umožňují, ale přesto se 
stále nedaří situaci změnit. 

Podle zákona o obcích 
může totiž obec tomu, kdo 
neudržuje čistotu a pořádek 
na pozemku, který užívá či 
vlastní, pouze udělit pokutu. 

Nepořádek na bývalé tržnici 
Zákon neumožňuje obci na 
tento pozemek ani vstoupit 
a provést úklid, natož pak 
vymáhat náklady po vlast-
níku pozemku (jak to jde 
v některých případech podle 
stavebního zákona). 

Majitelem pozemku je 
firma RUKOV Ja+Va, s.r.o., 
kterou jsme 13. března 
písemně vyzvali k úklidu. 
Jednatel firmy Jaroslav Von-
drák odpověděl, že odpad pa-
tří bývalým nájemcům, kteří 
zde měli stánky, a že úklid 
již probíhá. Slibovaný úklid 
však neproběhl, a proto jsme 
po uplynutí lhůty zahájili 
20. dubna s majitelem 

Pokračování na str. 3
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Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

Z deníku městské policie

Ze zápisníku PČR
Mrtvola muže ležela v parku
Tělo mrtvého muže, které leželo v parku u ulice Stře-

lecká, našel v sobotu v podvečerních hodinách náhodný 
chodec. Policií bylo na místě zjištěno, že se jedná o pěta-
padesátiletého muže z Varnsdorfu. Po ohledání místa činu 
a těla zemřelého byla vyloučena možnost sebevraždy nebo  
násilného trestného činu. Přivolaný lékař nedokázal určit 
předběžnou příčinu smrti, a proto nařídil pitvu. Výsledek 
pitvy bude znát v průběhu  dalšího prověřování.

Kamery lákají zloděje 
Tři průmyslové kamery v hodnotě patnáct tisíc korun od-

cizil zatím neznámý zloděj v nočních hodinách z budovy mycí 
linky a pneuservisu jedné místní benzinové čerpací stanice. 
Policisté po pachateli pátrají a zjišťují, jak vůbec ke krádeži 
došlo. V uvedeném případě se zloděj dopustil trestného činu 
krádeže, kde je trestní sazba až dva roky odnětí svobody.

Další vykradená chatka
Další zahradní chatka zlákala zatím neznámého pacha-

tele. Tentokrát k tomu došlo ve Varnsdorfu na jedné z par-
cel v ulici Znojemská. Do chatky se zloděj dostal po rozbití 
okna a odcizil různé zahradní nářadí v hodnotě 8.300 Kč. 
Policisté provedli ohledání místa činu a po pachateli trest-
ného činu krádeže vloupáním pátrají. 

Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Pár koní v centru města
V ranních hodinách bylo oznámeno občanem města, 

že v Kotlině se pohybují volně dva koně. Dozorčí směny 
vyrozuměl hlídku a následně je spatřil na kamerovém 
systému, jak z Kotliny směřují přes náměstí do středu 
města. Poté hlídka MP uviděla, jak koně překonali Man-
davu přes lávku u plaveckého bazénu, přesunula se do 
oblasti sportovní haly, avšak koně se již ztratili. Během 
okamžiku bylo telefonicky oznámeno ze ZŠ Karlova, že 
koně jsou zavřeni na zahradě školy. Byla zjištěna majitelka 
a  koně si odvedla.

Nenechavec zadržen
Ulice Pohraniční stráže prochází kompletní rekonstrukcí, 

kde je již několik týdnů odborně rozebírán původní po-
vrch - dlažební kostky jsou skladovány na určeném místě. 
Město již podalo oznámení na neznámého pachatele z dů-
vodu krádeží kostek, které mají být použity na zkrášlení 
dalších míst našeho města. Jednoho dne se však ve spolu-
práci s pracovníkem TSmV podařilo zadržet dva výtečníky 
s kárkou plnou odcizených kostek, a jsou tudíž podezřelí 
z krádeže. Oba byli předáni k dalšímu šetření na Obvodní 
oddělení Policie ČR.

Uzamčen v restauraci
Několik hodin po půlnoci byl na pultu centralizované 

ochrany objektů vyhlášen poplach na objektu jedné restau-
race. Vyslaná hlídka MP provedla kontrolu neporušenosti 
pláště objektu a při podrobnější kontrole bylo zjištěno, že 
na chodbě restaurace leží muž posilněný alkoholem. Byla 
vyrozuměna kontaktní osoba, která objekt otevřela. Od opi-
lého muže bylo dále zjištěno, že po požití většího množství 
alkoholu usnul na toaletě a byl obsluhou neúmyslně uzamčen 
v objektu.                  Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Rada města rozhodla: • Doporučit ZM vydat Obecně 
závaznou vyhlášku o regulaci provozu výherně hracích 
přístrojů na území města Varnsdorf. • Pronajmout p.p.č. 
8048/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 45.844 m2 na dobu 
neurčitou za účelem údržby pozemku. • Pronajmout 
č.p. 476 se st.p.č. 3124 v k.ú. Varnsdorf (Studentský 
klub Střelnice) Vyšší odborné škole a Střední průmys-
lové škole Varnsdorf na dobu určitou do  31. 12. 2010 
za účelem provozování Studentského klubu Střelnice 
(jednotlivé aktivity budou vymezeny v nájemní smlouvě) 
s tím, že veškeré náklady za služby spojené s užíváním 
prostor hradí nájemce. • Nerealizovat akci zpracování 
projektové dokumentace - Provedení inženýrských sítí 
a komunikace v lokalitě RD Štursova - Komenského. 
• Souhlasit s připojením č.p. 1804 (objekt Speciální 
základní školy a Mateřské školy Varnsdorf) na sousta-
vu CZT. • O přidělení veřejné zakázky „Výměna oken 
v objektu ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“ - uchazeči -
- RI OKNA, a.s. • Souhlasit s podáním žádosti o dotaci 
do Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 -
- 2013 na projekt „Městská knihovna Varnsdorf - Setká-
vání přes hranice“ s výší celkových nákladů projektu 
3.717.290 Kč. • Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajiš-
těním financování části projektu „Městská knihovna 
Varnsdorf - Setkávání přes hranice“ příslušející městu 
Varnsdorf, tj. se spolufinancováním města ve výši 10 % 
a se zajištěním předfinancování dvou po sobě následu-
jících kalendářních čtvrtletí. • Souhlasit se záměrem 
výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše č.p. 1321 
na st.p.č. 2155/1. Rada města rozhodla schválit:
• Partnerství města Varnsdorf, Městské knihovny 
Varnsdorf a Zwjazku serbskich wuměłcow Budyšín / 
Sorbischer Künstlerbund, e.V. Bautzen pro realizaci 
projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání 
přes hranice“. •  Upravený ceník Hlasu severu s plat-
ností od data schválení - 23. dubna. • Konání veřejné 
hudební produkce pod názvem „Festiválek elektro-
nické hudby“ na otevřeném prostranství ve dnech
12. - 14. 6. 2009 od 20.00 hod. do 10.00 hod. Rada 
města rozhodla neschválit: • Finanční příspěvek ve 
výši 20.000 Kč na vydání katalogu sociálních služeb, 
který je součástí Komunitního plánu sociálních služeb 
Šluknovska na rok 2009 – 2013. Rada města roz-
hodla vzít na vědomí: • Navýšení nájemného z bytu 
v DPS č.p. 3321, ul. Nemocniční, Varnsdorf od 1. 7. 2009 
o 6,3 %. Navýšené nájemné bude činit 20,33 Kč/m2.

V úvodu dubnového jedná-
ní ZM se několik zastupite-
lů vyjádřilo k problematice 
čistoty a pořádku ve městě. 
Zastupitelům a mnohým ob-
čanům města současný stav 
vadí a chtěli by mít město 
čisté a upravené. V diskuzi 
bylo mj. poukázáno na to, že 
nepořádek začíná od odhoze-
ného papíru jednotlivcem, od 
přeplněných kontejnerů až 
po nezájem o pořádek před 
svým domem či na pozemku 
ve vlastnictví firmy. V reakci 
na tuto kritiku vedoucí OŽP 
informoval, že o častějším 
vyvážení kontejnerů se 
separovaným i směsným 
komunálním odpadem se 
jedná s firmou EKO servis 
Varnsdorf a je naděje, že 
odpad bude vyvážen častě-
ji. Důležitou informací pro 
soukromé subjekty je, že za 
peníze města nelze uklízet 
prostory, které jsou v jejich 
vlastnictví (byť jsou veřejně 
přístupné). Zákonným po-
stupem je vyzvat majitele 

Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s hospodařením města 
v loňském roce - zastupitelé chtějí město čisté

k úklidu a upozornit je na 
možnost uložení pokuty. 
V případě, že nedojde k ná-
pravě (úklidu), může ná-
sledovat skutečné uložení 
pokuty. Informaci doplnil ta-
jemník MěÚ, který seznámil 
zastupitele s tím, že už nyní 
je do úklidu města zapojeno 
11 pracovníků v rámci ve-
řejně prospěšných prací (viz 
článek Úklidové čety), na 
jejichž mzdu dostává město 
finance z úřadu práce.

V další části jednání 
vzalo zastupitelstvo na 
vědomí zprávu o výsledku 
hospodaření Bytového 
družstva Varnsdorf za rok 
2008. Družstvo hospodařilo 
se schodkem čtyři tisíce 
korun. Bez připomínek 
byla vzata na vědomí zprá-
va JSDH za minulý rok 
a zároveň oceněna obětavá 
činnost hasičů. ZM rozhodlo 
o prodeji nemovitého ma-
jetku v částce 1.238.000 Kč. 
Při projednávání žádostí 
dvou občanů o prominutí 

poplatku z prodlení platby 
ZM v jednom případě žá-
dosti nevyhovělo, v druhém 
případě bylo projednávání 
přeloženo na další jednání 
zastupitelstva. ZM neschvá-
lilo návrh na pořízení změny 
územního plánu v blízkosti 
objektu Teplárny Varns-
dorf, a.s. v určení funkčního 
využití ,,výroba čistá“.

Zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o projektu 
,,Revitalizace městského 
plaveckého bazénu“ a postu-
pu realizace etapové rekon-
strukce a současně rozhodlo 
zajistit financování II. etapy 
tohoto projektu z rozpočtu 
města pro rok 2010 v částce 
cca 19 milionů korun. 

V rámci projednávání 
finančních záležitostí vyjád-
řilo ZM bez výhrad souhlas 
s celoročním hospodařením 
města za rok 2008. Celkové 
příjmy v loňském roce čini-
ly 306.219.233 Kč, celkové 
výdaje 286.212.299 Kč. Roz-
hodování zastupitelům zde 
usnadnila zpráva auditora 
o výsledcích přezkoumání 
hospodaření města, z níž 
vyplývá, že nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky.

Dr. Miloslav Hoch
 
 

Statistika čerpání finančních prostředků 
z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa 

(součet za období 2005-2008) 
Euroregion Nisa koncem roku 2008 úspěšně uzavřel rea-

lizaci grantové podpory tzv. Fondu malých projektů ERN
v rámci programu INTERREG IIIA. Zde mohla města, obce 
a další subjekty získávat příspěvek ve výši až 15.000 eur 
na přeshraniční projekty. Euroregion Nisa zajišťoval díky 
příspěvkům měst administraci tohoto fondu. 

Bylo podpořeno celkem 122 projektů měst, obcí, regio-
nálních organizací a dalších subjektů částkou 22,6 mil. Kč. 
Nejúspěšnějšími městy s nejvyšší alokací prostředků
z FMP přes 1 mil. Kč byl Hrádek nad Nisou, za ním 
Liberec a Varnsdorf. Více na www.ern.cz v sekci FMP 
a aktualitách.                                                                  -r-

ÚKLIDOVÉ ČETY 
VE MĚSTĚ

Nepořádek ve městě je 
neustále  občany kritizován  
a radnici je vytýkáno i jeho 
nedostatečné řešení. Ač je 
to jen věcí slušného vycho-
vání, zda odhodit  třeba ne-
potřebný papír na zem či do 
koše, město se o úklid musí 
postarat. Hledáním nových 
možností, jak neustále se 
zvyšující nepořádek po ne-
vychovaných spoluobčanech 
odstranit, vznikla nová do-
hoda mezi městem a úřadem 
práce. Díky této dohodě tak 
byly vytvořeny nové pracov-
ní příležitosti v rámci veřej-
ně prospěšných prací pro 11 
uchazečů o zaměstnání. Ti 
nejprve pod vedením pracov-
níka TSmV společně projdou
a uklidí všechna sídliště
a parky ve městě, pak dosta-
nou po dvojicích přidělené 
úseky, které budou podle 
harmonogramu uklízet -
sbírat odpadky z trávníků, 
zametat chodníky, uklízet 
kolem popelnic a podobně. Je-
denáctý bude s určeným pra-
covníkem TSmV od května 
zajišťovat vysypávání košů, 
a bude-li to třeba, také sobot-
ní úklid Národní ulice.  Kro-
mě běžného harmonogramu 
budou provádět jednorázo-
vé práce například úklid 
po oslavách nebo odklizení 
černé skládky. V zimě 
budou odstraňovat sníh 
z chodníků.                        -rom-
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a informace sjednotili,“ zahá-
jil jednání předseda sdruže-
ní Milan Kořínek. Jinak 
řečeno, starostové nehodlají 
čekat, až budou postaveni 
před hotovou věc, jak tomu 
bylo v minulých letech, ale 
chtějí již předem vědět, ja-
kým směrem se budoucnost 
středního školství bude na 
Šluknovsku vyvíjet dál. 

Krajský radní Petr Ja-
kubec, který je zastáncem 
optimalizace,  přiznal, že 
na tento problém nahlíží 
spíše z krajského hlediska, 
a vysvětlil důvody, proč 
podporuje budování větších 
celků: „V nejbližších pěti 
letech hrozí úbytek žáků 
středních škol ve Varns-
dorfu o 25 až 30 %, což je 
pokles ze současných 1 900 
žáků na zhruba 1 300 až 
1 400. Navíc již teď je zřejmé, 
že se budou celorepublikově 
rušit vyšší odborné školy, 
protože vzdělání, které 
nabízejí v průběhu tří let 
s nevysokoškolským titulem 
DiS., nabízejí vysoké školy 
s vysokoškolským titulem 
bakalář. To všechno zname-
ná, že když se nepřipravíme 
včas, budeme se za pět let 
potýkat s krizí na všech 
varnsdorfských  středních 
školách. Navíc jsem přesvěd-
čen, že by došlo i k poklesu 
kvality výuky z důvodu 
nedostatku peněz. Školy by 
si nemohly dovolit kvalitně 
zaplatit své pedagogy, a ti by 
šli za lepším. Za nimi a kva-
litní výukou by šli i studenti. 
A tomu chceme optimalizací 
škol předejít.“

S tím zřejmě nelze než 
souhlasit. Problémem ovšem 
je, jak by měla budoucí 
střední škola ve Varnsdorfu 
vypadat. Zatím se nejjasně-
ji rýsuje spojení všech tří 
středních škol v jeden velký 
vzdělávací komplex. 

„Vytvoření jedné střední 
školy ve Varnsdorfu jsme 
navrhli společně se SŠS 
a CR Varnsdorf jako řešení 
výrazného úbytku žáků na 
středních školách v příštích 
pěti letech. K návrhu je před-
časné se nyní vyjadřovat 
vzhledem k tomu, že dosud 
nebyl žádnými orgány Ústec-
kého kraje projednán, tedy 
ani schválen, ani zamítnut,“  
řekl  ředitel SPŠT Varnsdorf 
František Hricz. 

K situaci se vyjádřil 
i Petr Kotulič pověřený ří-
zením Střední školy služeb 
a cestovního ruchu Varns- 
dorf: „V současné době půso-

VE VARNSDORFU SE CHYSTÁ DALŠÍ 
SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

Na zasedání ZM dne 
23. dubna se projednávala 
mimo jiné také otázka vybu-
dování městského náhradní-
ho zdroje tepla pro soustavu 
CZT, kde je současným 
monopolním dodavatelem 
teplárna Velvety. Ta část 
města (a samozřejmě hlav-
ně jeho obyvatelé), která je 
závislá na spolehlivé funkci 
celé soustavy, potřebuje mít 
plnou jistotu, že nebude, ať 
z jakýchkoli důvodů, ohro-
žen bezproblémový provoz 
soustavy. 

Dodavatel tepla je soukro-
mý podnik, u kterého není 
nikdo schopen do budoucna 
zaručit, že třeba jeho ekono-
mické požadavky nepřesáh-
nou únosnou mez, a vy všich-
ni, kteří jste na tomto zdroji 
závislí, je budete muset jen 
trpně snášet a platit.

Proto je velmi žádoucí 
vytvořit alespoň možnost 
reálného konkurenčního 
prostředí a připravit se 
legislativně i projekčně na 
nutnost eventuální výstavby 
náhradního zdroje tepla. 

Podle původních záměrů 
byla tato možnost uvažo-
vána a také k tomu byly 
vytvořeny předpoklady 
(kompletní řízení provozu 
z jedné výměníkové stanice 
přivedením všech potřeb-
ných kabelových vedení 
a rezervace parcel – které 
by město nemělo nikdy 
prodávat - nad napájecím 
potrubím soustavy od tep-
lárny Velvety do města pro 
vybudování  náhradního 
zdroje).

Podle názoru tehdejšího 
dodavatele stavby EVČ 

Náhradní zdroj tepla

bí ve Varnsdorfu tři střední 
školy, které jsou srovnatelné 
svou kvalitou a v podstatě se 
příliš neliší svými dlouhodo-
bými záměry. Bylo by dobré 
naše síly sdružit a vytvořit 
komplex, který by mohl 
budoucím žákům nabídnout 
nadstandardní podmínky 
s úplnou vzdělávací nabíd-
kou, učitelům dlouhodobou 
perspektivu v jejich kariéře 
a rodičům jistotu, že o jejich 
děti bude dobře postaráno.“ 

Petr Jakubec podotýká, že 
tyto dvě školy přišly s velmi 
revolučním, nadčasovým 
a progresivním projektem, 
který by byl pro ně velkou 
výhodou. „Nyní čekáme na 
vyjádření ředitele třetí ško-
ly Jana Hodničáka, jestli se 
k tomuto projektu přikloní. 
Já osobně bych byl rád, 
kdyby se tak stalo,“ dodává 
radní Jakubec. 

Ale ředitel SPŠ a VOŠ 
Varnsdorf Jan Hodničák se 
na jednání SPRŠ vyjádřil 
k tomuto návrhu odmítavě: 
„Optimalizovat střední školy 
by se měly pouze ty, které 
mají ekonomické problémy 
a nedostatek žáků. Ředi-
telé škol by měli mít rovné 
podmínky a dostatek času 
na zpracování projektů. Je 
nekorektní, když Petr Kotu-
lič a František Hricz podají 
projekt bez vědomí třetího 
ředitele. Vznik megaškol 
v kraji je velkou chybou 
a zastupitelé kraje, kteří by 
jej schválili, ponesou plnou 
politickou odpovědnost 
za „kvalitu“ vzdělávání. 
Megaškola má vzniknout 
i ve Varnsdorfu, sloučením 
VOŠ a SPŠ, SŠS a CR 
a SPŠT s počtem 2 200 žáků. 
Nástupnickou školou má být 
SŠSCR, která pro tak nároč-
ný úkol nemá předpoklady. 
Petr Jakubec se netajil tím, 
že v budoucnu potká stejný 
osud i SŠ v Rumburku. Ne-
mohu se zbavit dojmu, že 
se jedná o osobní zájem, ne 
o koncepční řešení. Začíná 
éra optimalizace s prvky 
kolektivizace v Ústeckém 
kraji pod vedením radního 
pro školství P. Jakubce,“ 
dodal Jan Hodničák.

Jaké bude mít slučování 
škol výhody, ukáže tepr-
ve čas. Jen dva ředitelé 
středních škol ve výběžku 
mohou zhodnotit prvních 
pár měsíců v podivném 
manželském svazku. Ředi-
tel Střední lesnické školy 
a Střední školy sociální ve 
Šluknově Rudolf Sochor je 
jedním z nich: „Jako zatím 

jediné pozitivum sloučení 
našich škol vidím v tom, že 
jsme mohli otevřít lesnický 
učební obor a že učitelé mo-
hou díky většímu množství 
tříd a žáků vyučovat jen svůj 
předmět a nemusí ho doplňo-
vat nějakým druhým. V kaž-
dém případě bych při dalším 
slučování škol doporučoval, 
aby se týkalo jen škol s pří-
buznými obory, například 
technického směru, a aby 
se kompetentní osoby vyva-
rovaly vytvářet „kočkopsy“, 
jako tomu bylo u nás.“

Ani ředitel Střední zdra-
votnické školy a Obchodní 
akademie v Rumburku 
Milan Jirsák na sloučení 
škol nijak nežehrá: „Pro 
obě školy bylo sloučení 
přínosem. Zaprvé jsme si 
upevnili pozici na trhu, za 
druhé jsme dokázali více 
využít potenciálu našich 
kantorů, zejména jazyká-
řů, kteří nyní mohou díky 
většímu počtu tříd vyučovat 
své obory na celé úvazky. 
O penězích zatím nechci 
hovořit, to se teprve ukáže, 
jaký dopad mělo sloučení 
škol na naše hospodaření.“ 

Že se varnsdorfské školy 
slučování nevyhnou, o tom 
snad již není pochyb. Nyní 
se jen hledá řešení, které by 
bylo pro školy nejvhodnější. 

Starosta Varnsdorfu Josef 
Poláček poznamenal: „Jestli-
že kritéria pro slučování škol 
byla nastavena pro školy od 
400 do 1 200 žáků, bylo by 
přijatelnější sloučit školy 
s obdobným zaměřením, to 
znamená školy s technic-
kými obory a sloučení škol 
s obory služeb. Je třeba také 
přihlédnout k uplatnění 
žáků po absolvování školy 
v praxi“, dodal.

Že se ředitelé škol slučo-
vání brání, je pochopitelné. 
V sázce je nejen jejich 
existence, ale i budoucnost 
školy a jednotlivých oborů. 
I radní Jakubec přiznává, že 
tento proces bývá mnohdy 
bolestivý, i když v určitých 
případech se tomu dá za-
bránit.

„Pro nás nebylo slučování 
tak bolestné a stresující, pro-
tože my jsme se na určitém 
projektu a postupu dohodli 
předem. Školy ve Varnsdor-
fu byly bohužel postaveny 
před hotovou věc, a v tom je 
velký rozdíl. Teď záleží jen 
na nich, jaký postoj zaujmou, 
aby se vyvarovali zbytečných 
bolestí a  nervů,“ radí ředitel 
dvou sloučených škol v Rum-
burku  Milan Jirsák.

rm, gdo, foto rm

Pardubice lze takový zdroj 
vybudovat řádově v týd-
nech a bezpečně tak vyřešit 
kalamitní situace.  

Celý proces (hlavně legis-
lativní) může trvat i několik 
let, a tak byste se měli vy, 
kteří jste na spolehlivém 
a ekonomicky přijatelném 
provozu CZT závislí, ptát 
vašich zastupitelů, proč 
neumožnili zahájení právě 
těchto přípravných prací. 
V tomto případě šlo pouze 
o souhlas se změnou územ-
ního plánu – změnit stav 
„Komerce, sklady“ na „Vý-
robu čistou“, což je nutná 
podmínka pro zahájení 
právě legislativního proce-
su a uvolnění finančních 
prostředků také na projekční 
práce (v rozpočtu města na 
rok 2009 byly schváleny).

Těmi členy zastupitelstva 
jsou: Ing. Miroslav Novotný 
- proti, Ladislav Houžvička    
- zdržel se hlasování, Martin 
Louka - zdržel se hlasování, 
Mgr. Josef Zbihlej - zdržel 
se hlasování.

Ing. Novotný je proti zá-
sadně, protože je ve vedení 
Teplárny Varnsdorf, a.s. 
a nechce konkurenci. Správ-
ně mělo ZM hlasovat, zda se 
nejedná o střet zájmů a vy-
loučit ho z rozhodování.

Pro návrh hlasovalo 9 
členů, 2 členové ZM nebyli 
momentálně přítomni a zdr-
žení se hlasování je fakticky 
hlas proti. 

Ptejte se proč - nebo je to 
vám ostatním, kteří jste na 
CZT závislí, jedno?  

Ing. Vladimír Bartoň,  
starosta města v době 

budování CZT

Dokončení ze str. 1

pozemku správní řízení. 
Protože nám šlo především 
o rychlé řešení situace, na-
bídli jsme dokonce jednateli 
firmy, že zajistíme sebrání 
a naložení odpadů, pokud 
uhradí jejich likvidaci. 
Firma nabídku nepřijala.

Městu nezbývá než po-
kračovat v řízení v souladu 

Nepořádek na bývalé tržnici 

s legislativou a průběžně 
odklízet odpadky, které vítr 
nafouká na veřejné pozemky 
v okolí. Současně se pokou-
šíme prokázat porušení 
zákona dalším konkrétním 
osobám (majitelům zbo-
řených stánků) a uplatnit  
sankce i proti nim.           

Odbor životního prostředí, 
foto Michal Špánek
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Regionální setkání sdru-
žení CZECH TOP 100 pro 
Ústecký kraj proběhlo v úte-
rý 21. dubna v areálu firmy 
TOS VARNSDORF.

Zúročila se tak pověst 
firmy jako jedné z nejúspěš-
nějších strojírenských pod-
niků celého kraje, protože 
o možnost pořádat regionální 
setkání požádala předsedu 
představenstva Ing. Jana 
Rýdla pražská centrála 
tohoto sdružení. CZECH 
TOP 100 je organizace, 
která každoročně vyhlašuje 
celorepublikové žebříčky nej-
lepších firem z různých obo-
rů, a to hned ze tří pohledů: 
nejvýznamnější firmy (zde 
se hodnotí především trž-
by), nejobdivovanější firmy 
(to je anketa mezi zástupci 
českých firem) a nejlepší 
výroční zprávy.

TOS VARNSDORF se 
pravidelně umisťuje v obo-
ru strojírenství v první 

CZECH TOP 100 ve Varnsdorfu

Jeruzalém je rozdělen na 
čtvrť arabskou, židovskou, 
křesťanskou a arménskou. 
Kde se pohybujete, poznáte 
v každé chvíli s naprostou 
jistotou. Arabský nepořá-
dek a hluk, židovské čisto 
a vojáci, arménský klid 
a barvy, křesťanští poutníci
a Hans z Drážďan (…se 
ženou, všemi dětmi a ige-
litovými taškami plnými 
suvenýrů). Další rozdělení 

O nejkrásnější panenku ušitou 
pro UNICEF

Již druhý rok se ZŠ Bratislavská snaží upozornit veřejnost 
na projekt Českého výboru pro UNICEF „ Adoptuj panenku 
a zachráníš dítě“, jehož cílem je získávání finančních pro-
středků na očkovací látky proti šesti dětským smrtelným 
nemocem pro děti z rozvojových zemí.

Ve školním roce 2007/2008 děti, učitelé a ostatní zaměst-
nanci ZŠ Bratislavská  adoptovali (zakoupili) 4 panenky, 
a přispěli tak částkou 2.400 Kč na již zmíněné očkování. 
Ve stejném školním roce byly také 4 panenky ušity.

Od tohoto září proběhla k 30. dubnu soutěž s názvem 
„O nejkrásnější panenku ušitou pro UNICEF“, do které 
se kromě základních a mateřských škol díky informačním 
nástěnkám ve městě zapojila také široká veřejnost.

Soutěž vyvrcholí 12. května v Městském divadle Varnsdorf, 
kde bude mimo jiné vyhlášena nejkrásnější panenka. Do sou-
těže je přihlášeno 70 panenek. Po skončení akce je možnost 
zakoupení panenky (600 Kč), což je jedna vakcína pro 1 dítě 
z rozvojových zemí. A to je jeden zachráněný život!

Všem, kteří ušili panenky, děkujeme, protože podpořili 
dobrou věc.                                                ZŠ Bratislavská

1 MILION ZE SBÍRKY 
„Pozvedněte slabé!“

Rekordní výsledek, doposud nejvyšší v historii projektu, 
zaznamenal 6. ročník veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“ 
Vybralo se 1.110.000 korun! Na pomoc potřebným v Libe-
reckém kraji a Šluknovském výběžku Nadace EURONISA 
rozdělí nejvíce peněz v dosavadní historii sbírky! Přepočí-
táme-li výtěžek na jednoho obyvatele Libereckého kraje
a Šluknovského výběžku (440.000 obyvatel), vyjde nám 
průměr 2,50 Kč na 1 obyvatele, což je ve srovnání s jinými 
sbírkami velmi dobrý výsledek. 

1 milion korun podpoří vybrané projekty neziskových 
organizací. Organizacím ze všech regionů byly 20. dubna 
slavnostně předány symbolické šeky o poskytnutí nadačních 
příspěvků pocházejících z uplynulého 6. ročníku sbírky „Po-
zvedněte slabé!“ 

Do tohoto ročníku sbírky bylo zapojeno 18 měst a pomoh-
lo ji uskutečnit na 500 dobrovolníků ze 26 škol, kteří měli 
k dispozici 200 pokladniček. 

Sbírka „Pozvedněte slabé!“ probíhá každoročně ve městech  
Šluknovského výběžku. Předem jsou určeny projekty, na které 
se vybírá, a tím je každá vybraná organizace také motivována 
podílet se na úspěchu každého ročníku vlastními aktivitami. 
Další odlišností také je, že co se v místě vybere, to tam také 
bude rozděleno. Pro projekt Apoštolské církve Varnsdorf - 
- aktivity pro těžce nemocné a seniory z LDN a domova dů-
chodců bylo letos předáno 17.800 Kč.                              -r-

Nedávno jsem dal vám 
čtenářům na uváženou, zda 
rubrika „Kýho výra“ má své 
opodstatnění. Dnes vím jistě, 
že má. Další Výr se odstěho-
val do kraje vzpomínek. Jak 
dokazuje následující obrá-
zek, lávka přes přítok ryb-
níka u Billy dostala zbrusu 
novou mostovku - tedy nové 
fošny. Tím se stala nejen 
bezpečným přechodem, ale 
i vzhlednou lávkou. „Pacha-
teli“ patří velký dík.

Ne tak je tomu ale 
s Výrem, který kritizoval 
zaneřádění téhož rybníka 
předměty, které v něm nema-
jí co dělat. Jak se ukázalo, 
v době, kdy jsem loňského 
Výra vyhodnocoval, téměř 
vše ukrýval ledový příkrov. 
Vozík sice zmizel, ale jen
o pár metrů jinde, v rybníce 
od loňska plave například 
kdesi utržený a zde odložený 
odpadkový koš a dalších pár 
předmětů, které nejsem bez 
vstoupení do vody schopný 
a popravdě řečeno, ani ochot-
ný identifikovat. Dojde i tady 
konečně k nápravě? Jinak 
malebné zelené zákoutí 
by rázem získalo na větší 
přitžlivosti.                        -mk-

stovce (mezi nejúspěšnější-
mi firmami) a pro letošní 
rok se v jedenáctém ročníku 
soutěže 100 obdivovaných 
firem ČR firma obsadila  
2. místo v kategorii stro-
jírenských firem. Je tedy 
logické, že letošní setkání 
zástupců pozvaných severo-
českých firem ze všech oborů 
se uskutečnilo právě v TOS 
VARNSDORF.

Firemní jídelna hostila 
více než čtyřicet představite-
lů z různých oblastí (průmy-
sl, finance, obchod, cestovní 
ruch), kteří si po oficiálním 
programu jako bonus ještě 
prohlédli firmu, jež jen ně-
kolik dnů předtím byla na 
Velký pátek otevřena všem 
zájemcům z Varnsdorfu, 
z blízka i daleka. Pracovní-
ho semináře se zúčastnila 
také europoslankyně Jana 
Bobošíková (v krátké době 
to byla její druhá návštěva 
Varnsdorfu), která nabíze-

la různá řešení, jak snáze 
čerpat peníze z evropských 
fondů. Jako zajímavost 
uveďme, že jeden z účastní-
ků přiletěl vrtulníkem, který 
zaparkoval na louce v areá-
lu firmy. Bohužel nepřijela 
ústecká hejtmanka, která 
již podruhé pro pracovní 
zaneprázdněnost přišla 
o možnost prohlédnout si 
TOS VARNSDORF (poprvé 
to bylo při březnové návštěvě 
Jiřího Paroubka).

Všichni zaměstnanci TOS 
VARNSDORF a v areálu 
pracujících firem v ten den 
přinesli malou oběť, totiž 
svůj oběd. Jídelna byla pro 
běžný provoz uzavřena. 
Pracovní setkání pořádané 
sdružením CZECH TOP 100 
bylo dalším přínosem nejen 
pro propagaci firmy TOS 
VARNSDORF, ale také pro 
město samotné.               

Text a foto LP

DALŠÍ VÝR 
SE DOČKAL

UKONČENÍ DALŠÍ FÁZE 
PROJEKTU O KIENOVI
Jak jsme poznali Izrael

představuje zeď na hrani-
cích s Palestinci a neprů-
chodné hraniční přechody. 
Týden v Jeruzalémě strá-
vili studenti z biskupského 
Gymnázia Varnsdorf. Jejich 
pobyt byl ukončením další 
fáze projektu o židovském 
malíři, varnsdorfském ro-
dáku Petru Kienovi, který 
zahynul v koncentračním 
táboře Osvětim. Při své ces-
tě po Izraeli kromě hlavního 
města navštívili žáci i Tel 

Aviv, Ain Karem, Betlém, 
Yad Vašem, autonomní 
palestinská území, Mrtvé 
moře, velvyslanectví  České 
republiky a mnoho dalších 
míst těsně spojených s ko-
řeny judaismu, křesťanství 
a islámu. Setkání  s místní-
mi obyvateli, poutníky celé-
ho světa, kteří přijeli slavit 
židovské svátky Pesach, ale 
i přijetí na velvyslanectví 
bylo pro všechny účastníky 
studijní cesty milým překva-

pením. Krátké zprávy, které 
o Izraeli znáte z televizních 
novin, byly nahrazeny úsmě-
vy, milým přijetím, ochotou 
pomoci,  poradit.  To platilo 
beze zbytku a bez výjimek 
pro izraelskou i palestinskou 
stranu, pro židovské vojáky 
i pro arabské civilisty. 

Martina Janoušková, 
Adéla Brabcová, Lucie Ber-
nartová, Martin Flekna, ok-
táva, biskupské Gymnázium 

Varnsdorf
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VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb August Jungmichels Sohn a Anton Runge - 14. část 

Dalším šiřitelem slávy 
varnsdorfského textilu byl 
Karl August Jungmichel. 
Narodil se r. 1785 v Sasku 
a ve svých 25 letech přišel 
do Varnsdorfu. Zde nastou-
pil u firmy Gebrüder Stolle & 
Söhne jako rytec předloh pro 
deskový potisk látek. Později 
se osamostatnil a roku 1827 
postavil vlastní tiskárnu na 
potiskování  látek umístěnou 
ve dvou objektech - č.p. 551 
a 554 (stávaly na dnešní 
Husově ulici v místě, kde je 
nyní dětské dopravní hřiště). 
Právě zde Jungmichel in-
staloval některá ze zařízení 
poháněných parou, o kterých 
jsem již psal (část 8. v HS 
03/09). Např. první perrotinu 
poháněnou parním strojem. 
Aby podnikatel mohl lépe ob-
chodovat se svými výrobky
i v zahraničí, bylo nutné mít 
veškerou činnost posvěcenou 
úřady. Proto r. 1830 Jung-
michel zažádal o udělení „to-
várního oprávnění pro potisk 
rozličných látek“, které také 
ještě téhož roku obdržel. Byl 
totiž pevně rozhodnut za-
měřit činnost své firmy na 
provádění úpravárenských 
a dokončovacích prací u ba-
vlněných tkanin. A o tom, že 
se jeho podnikatelské kroky 
ubíraly správným směrem, 
svědčí následné rozšíření 
firmy. Roku 1849 přibírá
K. A. Jungmichel jako společ-
níka svého syna Herrmanna. 
Firma od té doby nese název 
August Jungmichels Sohn. 
O rok později kupuje firma 
další pozemek, na kterém 
staví nový obytný dům 

a za ním tovární objekt 
(s č.p. 519, který stával mezi 
ul. Národní a Mandavou). 
V něm instaluje druhý parní 
stroj (15 HP) pro pohon no-
vých deskových a válcových 
potiskovacích strojů. Posléze 
získává i sousední tovární 
objekt firmy R. Rauch (č.p. 
518). Zde pak byla zřízena 
moderně vybavená barevna 
s parními mandly na sušení 
upravených a dokončených 

látek. Veškeré tkaniny na-
kupovali Jungmichelové od 
domácích tkalců z okolí. Na 
jejich úpravě pak pracovalo 
přímo ve firmě okolo 130 
dělníků. 

Zakladatel firmy K. A. 
Jungmichel zemřel roku 
1870. Firmu pak dále provo-
zoval jeho syn Herrmann se 
svou matkou Julií. Firmě se 
ale nedařilo tak dobře jako 
za života otce. V roce 1875 
zaměstnávala ještě asi 80 
dělníků, ale v průběhu let 
postupně upadala. Zcela 
zanikla roku 1915. Tehdy 

Hrádek slaví narozeniny
V pátek 15. května to bude přesně 105 let od chvíle, kdy 

se otevřely dveře varnsdorfské restaurace a vyhlídky na 
Hrádku. Od té doby se v rozsáhlých reprezentačních pro-
storách odbývaly mnohé společenské události, svatby nebo 
jen tak posezení s dobrým obědem pro obyvatele českého 
Varnsdorfu i německého Siefhennersdorfu. V roce 1934 se  
v městském průvodci dočteme: „Statná stavba připomínající 
zámeček vystupuje z Mandavské pánve jako symbol pravé 
lásky k domovu. Statní občané města vytvořili s nevídanou 
obětavostí rozhlednu, jejíž dominující věž skýtá rozhled, 
který poskytuje jen málokterý vrch v Horní Lužici.“ Tato 
šťastná léta však přerušila válka, poválečné rozdělení 
Evropy a zejména privatizace po roce 1989. Od přelomu 
tisíciletí se postupně za přispění města a Nadačního fondu 
Hrádek-Burgsberg naše dominanta mění z trosek do své 
původní podoby. Díky investicím do rozhledny, střechy
a fasády přesahujícím více než 17 milionů korun dnes může-
me opět shlížet na město a okolí z vyhlídkové věže, prohléd-
nout si příležitostné výstavy ve výstavní síni, nebo využít 
těchto prostor k romantické svatbě. K letošnímu jubileu jsme 
jako redakce přispěli vyhlášením výtvarné soutěže na téma:
„Jak vidím Hrádek já“ a zároveň ve spolupráci s kulturní ko-
misí připravili malou komorní oslavu. Jakýsi narozeninový 
víkend začíná už v pátek 15. května v 10 hodin na náměstí 
před městským úřadem, kdy přivítá starosta města rytíře 
z královského rytířského turnaje Traken.

V sobotu 16. května proběhne tradiční jízda a výstava 
veteránů pořádaná firmou ReTOS ve spolupráci s Veterán 
Car Clubem Česká Lípa. Po shromáždění a krátké výstavě 
techniky v 9 hod. v sídle firmy ReTOS v Žitavské ulici poje-
dou veteráni malou soutěž, kterou zakončí tradiční výstavou 
na náměstí od 12.30 do 14 hodin.

V neděli 17. května proběhne od 14 do 16 hodin na Hrádku 
oslava 105. výročí otevření. Součástí oslav je drobné občerst-
vení, malý kulturní program, vyhodnocení výtvarných prací, 
soutěže pro děti a výstava zajímavých modelů objektu. Od
16 hodin se na kolbišti nad náměstím utkají rytíři v turnaji 
o medovinu pana Albrechta Berky z Dubé.                       JS

Vzniká kniha o Pravčické bráně: 
Může v ní být i váš příběh!

V rámci oslav 10. výročí vzniku Národního parku 
České Švýcarsko v roce 2010 chystá správa parku vydání 
reprezentativní publikace o Pravčické bráně nejznámějším 
symbolu Českého Švýcarska. Cílem autorského kolektivu je 
vytvořit populárně zaměřenou publikaci, bohatě doplněnou 
fotografiemi, reprodukcemi historických vyobrazení
i kresbami dětí, která představí Pravčickou bránu ze 
všech možných pohledů - od geologie přes historii, botan-
iku, zoologii až po příběhy návštěvníků národního parku. 
Proto správa hledá také vaše příběhy a zážitky v souvis-
losti s Pravčickou branou. Budeme rádi, pokud se o své 
příběhy podělíte a zašlete nám je. Vybraným příběhům 
pak bude věnována celá kapitola připravované knihy.
Vaše příběhy či zážitky můžete zaslat písemně na adresu 
Správy NP České Švýcarsko, nejlépe do konce června tohoto 
roku. Budeme rádi, pokud pro naši vnitřní potřebu uvedete 
také kontakt na vás.

Správa NP České Švýcarsko
Tomáš Salov, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa 

 e-mail na t.salov@npcs.cz 

Dotace z kraje i do Varnsdorfu
Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje z 8. dubna 

byly přiděleny dotace v rámci dotačního programu „Sport 
a volný čas 2009“. Na dotaci ve výši 80.000 Kč si tak sáhla 
TJ SLOVAN VARNSDORF na Letní dětský tábor v Českém 
Dubu. Na pořádání Mezinárodních sportovních her mládeže 
2009 získalo 59.000 Kč Město Varnsdorf a úspěšná byla
i žádost Fotbalové akademie Šluknovského výběžku, o.s. na 
Šanci pro kluky z vesnic, které byla přidělena dotace ve výši 
50.000 Kč.                                                                    -rom-

konkurenční firma G.A. 
Fröhlich´s Sohn odkoupila 
budovy č.p. 518 a 519, 
nechala je strhnout a par-
cely výhodně prodala jedné 
místní stavební firmě. Ta 
zde postavila obytné domy 
(č.p. 514, 518, 519, 2126, 
2163). Továrnu s č.p. 554 
(dnes na Západní ulici) si ro-
dina Jungmichelů ponechala 
a pronajímala ji různým 
zájemcům.

Další tehdy známou
varnsdorfskou textilní fir- 
mou byla firma Anton 
Runge. Tak jako August 
Jungmichel dne 10. dub-
na byl i Anton Runge 
zpočátku velmi úspěšným 
podnikatelem. Svou firmu 
založil na konci 18. století 
a zabýval se výhradně výro-
bou bavlněných látek (piké, 
ryps, manšestr apod.) včetně 
dokončovacích prací. Roku 
1819 vsadil vše na jednu 
kartu a zakoupil válcový 
potiskovací stroj. Počtem 
zaměstnanců byla firma 
Anton Runge nevelká. Přímo 
v továrně pracovalo asi 20 
lidí, dalších třicet lidí pro ni 
pracovalo podomácku. Své 
provozní budovy měla na 
dvou místech. V č.p. 228 
a 230 (Strakonická ul. - 
- později zde byla postavena 
nemocnice, pak kasárna) 
a v č.p. 426 (Poštovní ul.). 
Kromě válcového potis-
kovacího stroje  vlastnila 
firma také 5 potiskovacích 
stolů a 10 tkalcovských 
stavů. V úpravárenské části 
továrny bylo nainstalováno 
např. 8 kotlů, parní lis 
a mandl. O kvalitě vy-
ráběného zboží svědčí to, že 
již roku 1818 obdržela firma 
zemské tovární oprávnění 
bez práva užívat rakouské 
orlice ve firemním typáři. 
Po Rungeho smrti zdědily 
podnik jeho dcery provdané 
za továrníky Vinzenze
Liebische (č.p. 426) a Aloise 
Richtera (č.p 228 a 230). 
Aloisův syn Gustav pak po 
dlouhá léta provozoval ve 
zděděném objektu přádelnu 
bavlny. 

Jméno Runge se zapsalo 
nesmazatelně do historie 
města také ze zcela jiného 
důvodu. Nebylo tehdy zase 
až tak velkou zvláštností, 
že bohatí průmyslníci doto-
vali svými financemi i různá 
obecně prospěšná zařízení. 
A byl to právě Anton Runge, 
kdo založil nadaci na zřízení 
varnsdorfské průmyslové 
školy.                           -mk-

Nezaměstnaných ve Šluknovském 
výběžku přibývá

O dalších 281 osob se na okrese Děčín rozšířily řady ne-
zaměstnaných. Z tohoto počtu je více jak polovina, přesněji 
144 ze Šluknovského výběžku. Míra nezaměstnanosti tak 
na Děčínsku poskočila z únorových 12,78 % na 13,19 %   
nahlášených ke konci března. Ve Šluknovském výběžku 
nezaměstnanost vystoupala na 15,79 %. 

Tato čísla však informují pouze o těch nezaměstnaných, 
kteří zůstali k poslednímu dni v měsíci březnu zaevidováni 
na úřadech práce. Ve skutečnosti těch, kteří během měsíce 
prošli evidencí, je mnohem víc. Jen na Děčínsku jich bylo 
v minulém měsíci zaznamenáno 1 134. Vyřazeno z evidence 
bylo 850 osob.                                                             -gdo-

Nezaměstnanost  k 31. 3. 2009
             březen 2009               únor 2009   
                      počet evidovaných osob / nezaměstnanost/ rozdíl 
1. Varnsdorf     1342 / 15,79 %      1289 /  15,17 %     + 53 
2. Rumburk          745 /  12,67 %        716 /  12,18 %     + 29 
3. Doubice                7 /  14,29 %            7 /  14,29 %          0 
4. Dolní Podluží     90 /  14,40 %          90 /  14,40 %          0 
5. Horní Podluží     61 /  15,17 %          62 /  15,42 %       - 1 
6. Jiřetín p. Jed.     42 /  15,22 %           41 /  14,86 %            +1
7. Rybniště             54 /  15,52 %          57 /  16,38 %            - 3 
8. Chřibská           170 /  23,32 %         165 /  22,63 %       + 5 
 
Šluknovský výběžek 
                           4433 /  15,76 %       4289 /  15,25 %   + 144 
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ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Salon pro psy - koupání, stř íhání, tr imování, 
drápky, čištění uší. Možnost úpravy také u vás doma. 
H. Matoušková, Jiříkovská 99, Rumburk. Telefon 412 
333 365, 604 854 748.

Prodám byt 4+1. Tel. 728 049 251.

. 

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

Prodej udržovaného 
rodinného domu v Rum-
burku. Zahrada s okrasnými 
keři, bazénkem a roubenou 
chatkou. Pozemek: 831 m2. 
Prodejní cena: 2,6 mil. Kč, 
při rychlém jednání možná 
sleva. Info Lužická R.K. Tel. 
412 333 281, 723 327 523.

Pronájem luxusního 
bytu 1+3+L v Rumburku. 
Vestavěné skříně, plovoucí 
podlahy, 2 toalety. Volný 
od 1. srpna 2009. Nájem: 
15.000 Kč/měs. + zálohy na 
služby (vratná kauce). Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.

Rekreační chalupa 
v Horní Poustevně. Poze-
mek: 1 850 m2. Prodejní 
cena: 865.000 Kč. Info Lu-
žická R.K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Ideální spoluvlastnic-
ký podíl 1/2 RD v Loben-
davě. Pozemek: 763 m2. 
Prodejní cena: 700.000 Kč. 
Info Lužická R.K. Tel. 412 
333 281, 723 327 523.

Pronájem nebytových 
prostor v centru Varns- 
dorfu. Snížené přízemí - 
- 43 m2. Nájem: 4.900 Kč/
měs. + služby. Info Lužická 
R.K. Tel. 412 333 281, 602 
108 404.

Pronajmu družstevní 
byt 1+3+L ve Varnsdorfu. 
Výměra: 81 m2. Mob. 777 
232 038.

Hledám práci. Řidič do-
dávky, taxi, ostraha objektů, 
pomoc na zahradě atd., inv. 
důchodce. Tel. 728 987 964.

ØÁDKOVÁ INZERCE

Svatební a společenská móda pro dámy a pány. 
Půjčovna - prodej - zakázkové krejčovství - opravy a úpra-
vy 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!

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

INZERCE

INZERCE

Pronajmu byt 3+1 1. kat. se zahradou a carportem
v rodinném domku ve Vdf., Dvořákova ul. Tel. 602 104 610.

• Zastupitelstvo v Horním Podluží zamítlo žádost firmy 
ESUS green energy na vybudování solární elektrárny v ob-
lasti Světlíku. S projektem má ale být seznámena veřejnost 
a v případě souhlasu většiny občanů zastupitelstvo názor 
změní. 

• Tolštejnské panství a mikroregion Tolštejn bylo před-
staveno na dvou veletrzích cestovního ruchu: v lednu na 
Regiontouru v Brně a v únoru na akci Holiday World 2009 
v Praze. Nabídka turistických možností regionu byla prezen-
tována ve společném stánku s městem Šluknov. Jednotlivé 
obce poskytly své propagační materiály a suvenýry. 

• Svazek obcí Tolštejn vydal DVD Země pod Tolštejnem, 
které je v prodeji v informačních střediscích za 55 Kč.

• V Krásné Lípě vystavovali městské kroniky. Padesát 
kronik od roku 1978 do současnosti bylo zpřístupněno na 
pouhý jeden den, ale vzbudilo mezi občany velký zájem. 
Městský kronikář přítomné zájemce zároveň seznamoval 
s tím, jak kronika vzniká.

• V Rybništi platí od 23. března obecní vyhláška o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 
Zastupitele k tomu vedla hlavně situace u prodejny potravin, 
kde štamgasti popíjející pivo budili pohoršení vykonáváním 
potřeby na zdi obchodu. O kontrolu dodržování vyhlášky 
a postihování hříšníků byla požádána Policie ČR.       ham

Střípky z mikroregionu

DEMONTÁŽ VEŘEJNÉHO 
TELEFONNÍHO AUTOMATU

Z důvodu dramatického poklesu zájmu obyvatel o využí-
vání sítě veřejných telefonních automatů dojde v letošním 
roce k demontáži nevyužívaného telefonního automatu spo-
lečnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. na Studánce. 
Stávající síť automatů tak společnost přizpůsobí současným  
potřebám.                                                                       -r-
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Koupím starožitnosti - 
kvalitní i chalupářské - též 
mince, pohledy, známky, 
celé sbírky. Rychlé a slušné 
jednání. Tel. 606 388 495, 
607 662 178.

Kadeřnictví U Kapus-
tičky stále otevřené s při-
jatelnými cenami. Nově pro-
dlužování přírodními vlasy 
a barevnými pramínky. Tel. 
728 510 962.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Prodám stavební par-
celu 712 m2, jižní svah, inž. 
sítě, krásný výhled. Tel. 
721 634 720.

Prodám byt ve Varns- 
dorfu v os. vl. 4+1+L po 
rekonstrukci. Cena 850.000 
Kč. Tel. 606 553 605.

Vyměním družstevní 
byt 3+1+L (80 m2), 6. patro 
za družstevní 1+1+L+dopla-
tek. Tel. 607 567 826.
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VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

§

VARNSDORFSKÉ 
TRHY

20. 5. 2009
na parkovišti 

u hotelu Praha

Dne 10. května tomu budou 3 roky od 
úmrtí mého milovaného manžela a tatínka 
Viktora Stroleného. 

Stále vzpomíná manželka Zdeňka a syn 
Zdeněk.

oprava 
Jaroslava Brychová  74 let

Dne 27. dubna uplynulo 5 smutných let, 
co navždy odešel náš syn Pavel Šulc. Dě-
kujeme za vzpomínku. 

Rodiče. 

Dne 1. května 2009 to bylo přesně 5 let, co nás navždy 
opustil pan Jaroslav Červinka.

Stále vzpomíná manželka Irena a děti Jaroslav a Vrati-
slava s rodinami.

§

§

Sňatky 
Blanka Prokopičová
Josef Krbec

ODEŠLI NAVŽDY

Dne 5. května tomu byl rok, co nás navždy 
opustil pan Květoslav Pospíšil. 

Stále vzpomíná manželka a děti s rodi-
nami.

SENÁTORSKÉ 
DNY VE 

VARNSDORFU
U Nádraží 1562/8

(růžová vila)
18. května 2009

15 - 17 hodin

  

16. - 17. 5. 2009 
MUDr. Vladyslav Lisa-
chenko, 
J. Š. Baara 26, Děčín
Tel. 412 507 588

ZUBNÍ  
POHOTOVOST

Chtěla bych tímto poděkovat celému personálu varnsdorf-
ské nemocnice, zejména MUDr. Hakimovi za velmi vstřícný 
a citlivý přístup ke všem pacientům, kteří potřebují každo-
denní péči. Velkou pomocí byla i služba rumburských domá-
cích pečovatelek a práce obvodního lékaře MUDr. Lisska, 
dík patří i sanitářům za mimořádnou ochotu. 

Za celou rodinu Novákových 
dcera Rozemarie Fritschová.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli roz-
loučit dne 10. dubna s naším drahým manželem a tatínkem 
Františkem Krchem. Děkujeme za květinové dary a slova 
útěchy. Poděkování patří pohřební službě Kamélie, obzvlášť 
chceme poděkovat za výjimečnou pomoc paní Weinhaurové, 
firmě Morafis ,,Sever“, jmenovitě manželům Čižmárikovým, 
dále pak manželům Nekvindovým a v neposlední řadě 
p. Danielu Piakovi, kteří nám pomáhali a nadále pomáhají.   

Manželka Jaroslava a syn František.

Chtěla bych tímto poděkovat paní Věře Bognarové za 
navrácení mého ztraceného mobilního telefonu, který paní 
Bognarová našla a poctivě mi ho vrátila. Paní Bognarová, 
moc Vám děkuji!                                                                 H.S. 

Děkujeme sponzorům, kteří se podíleli hodnotnými cenami 
a dary při konání kulturní akce MISS DM 2009. Jmenovitě: 
orchestr P. Zelenky, zahradnictví manželé Marschnerovi, 
papírnictví pí Pachmanová, zubní laboratoř pí Pavlíčko-
vá, nápoje p. Ryšavý, firma HOZA  p. Hozman, tisk šerp 
p. Lászlo, elektro Jakub Nový Bor, manželé Grunclovi Nový 
Bor a pí A. Smetanové za moderování celé akce. 

Děkují vychovatelky. 
DM SŠS a CR Varnsdorf, Bratislavská 2166.

Dne 2. 4. 2009 jsem měla možnost zhlédnout recitační 
pásmo primánů z Gymnázia Varnsdorf na krajském kole 
soutěže „Dětská scéna 09“ v Chomutově.

Precizně zrežírované a bezchybně provedené vystoupe-
ní bylo pro mě velkým zážitkem. Proto chci touto cestou 
poděkovat třídní učitelce Martině Janákové za její ochotu 
věnovat dětem svůj volný čas a poblahopřát jí i dětem 
k nečekanému třetímu místu, které bylo pro naprosté elévy 
soutěže bezpochyby vítězstvím.

Jménem rodičů Radka Holubářová.

Zlodějíčku, 
zloději!

Aprílové ráno, a nejen 
aprílové se ti opravdu vyda-
řilo! Klobouk dolů! Ukrást 
výzdobu, která po zimě vítá 
Velikonoce, nebo májovou 
výzdobu, která vítá jaro, to 
už potřebuje hodně nepěk-
nou vlastnost a drzost. Ale 
budiž ti přáno. Jarní výzdo-
bu jsem si vytvořila již po-
několikáté sama, stálo mě 
to jen čas, fantazii a trochu 
té šikovnosti. Tobě nebylo 
dáno, proto chodíš za ploty 
rodinných domků a kradeš! 
Vyjadřuji nad tebou lítost. 
Příště zaťukej a výzdobu 
ti pomohu vyrobit, nebo tě 
rovnou obdaruji.  

 Rodina Špergova 

Marcela Kroupová
Josef Kroupa
(Anežka)

Petra Hasaniová
Isa Hasani
(Valentína)

Ivana Burdová
Miroslav Burda
(Lukáš)

Petra Rýdlová
Jaroslav Rýdl
(Kryštůfek)

NAROZENÍ

VRCHOL LUŽE MÁ DÍKY SOUTĚŽI 
ZÍSKAT NOVOU PODOBU

Obec Grossschönau ve spolupráci s tamním informačním 
centrem pořádá ideovou a malířskou soutěž pro děti a stu-
denty „Dej Luži novou podobu“ (Gebt der Lausche ein neu-
es Gesicht). Soutěžní práce se mohou odevzdávat ve dnech 
26. 3. - 20. 5. 2009 na adrese Informačního centra 
v  Grossschönau-Waltersdorfu. Pořadatelé soutěže chtějí zís-
kat návrh, podle něhož by mohl být postaven lehký přístřešek 
pro turisty na vrcholu Luže. Větší objekt není přípustný kvůli 
zájmům ochrany přírody. Nejlepší projekty budou předsta-
veny 21. 6. 2009 při oslavě letního slunovratu. 

Cílem soutěže, která je určena jednotlivcům i skupinám,  
je nalézt realizovatelný projekt, který zatraktivní vrchol 
Luže. Nejlepší podněty budou realizovány. 

Přes vrcholovou plošinu Luže prochází státní hranice se 
Spolkovou republikou Německo. Hora se nalézá v Chráněné 
krajinné oblasti Lužické hory a Přírodním parku Žitavské 
pohoří (Naturpark Zittauer Gebirge). Německá strana hory 
je chráněna jako přírodní rezervace. „Na vrcholu Luže stáva-
la do požáru roku 1946 výstavní horská chata s vyhlídkovou 
věží. Před 1. světovou válkou se v ní dalo platit rakouskou 
i německou měnou. Nyní se na německé straně nalézá te-
levizní vysílač. Podle zápisů se současná roční návštěvnost 
pohybuje kolem 10 tisíc osob,“ uvedl PhDr. Jiří Kühn, který 
spravuje webové stránky o Lužických horách. 
Kontakt na organizátory email touristinfo@grossschoenau.de      

Klára Mágrová

STIPENDIUM MÁ PŘILÁKAT ŽÁKY 
DO ŘEMESLNÝCH OBORŮ

Zastupitelstvo kraje schválilo nové dotační tituly, které by 
měly podpořit středoškolské vzdělávání a sport v Ústeckém 
kraji. Na tyto programy vyhradil Ústecký kraj ze svého 
rozpočtu 59 milionů korun.

Stipendium pro žáky středních škol je prvním z dotač-
ních a motivačních titulů, od něhož si zastupitelé slibují, že 
přivede žáky posledních ročníků základních škol ke studiu 
oborů, o něž dlouhodobě není mezi žáky velký zájem. Je 
to především obor čalouník, instalatér, klempíř, obkladač, 
pokrývač, tesař, řezník - uzenář, zámečník, zedník a apli-
kovaný chemik. 

Každý z žáků, který se na některý z uvedených oborů 
přihlásí, bude získávat měsíční stipendium a v případě 
vyznamenání, ještě zvláštní prémii. V prvním ročníku 
bude pobírat měsíčně 300 korun, za vyznamenání získá 
jednorázově 1.500 Kč. Ve druhém roce studia se stipen-
dium zvýší o sto korun a odměna za vyznamenání bude 
2.500 Kč. Ve třetím ročníku přibude studentovi každý mě-
síc do peněženky celkem 500 Kč, za vyznamenání ho čeká 
sladká odměna ve výši 5.000 Kč.

Podmínkou pro vyplacení částky je nulová neomluvená 
absence v daném měsíci a dobré chování. Stipendisté nesmě-
jí mít ředitelskou důtku nebo sníženou známku z chování. 
Žáci vybraných oborů tak mohou získat za tři roky studia 
12.000 Kč, při vyznamenání až 21.000 Kč. Tento program 
by měl fungovat již od příštího školního roku.

Druhým motivačním programem pro středoškoláky je 
příspěvek na dojíždění. Ten bude náležet žákům, kteří 
navštěvují střední školu, konzervatoř nebo vyšší odbornou 
školu působící na území Ústeckého kraje a kteří do ní do-
jíždějí z místa svého trvalého pobytu do jiné obce. Studenti 
studující ve stejném okrese tak měsíčně dostanou příspěvek 
ve výši 100 Kč. Ti, kteří dojíždějí do jiného okresu, dostanou 
o sto korun více.

V oblasti sportu schválili zastupitelé také dva nové 
programy. Tím prvním je rozvojový program S-P-O-R-T 
(Sport - Podpora - Otevřenost - Rozvoj - Talent) 2009, který 
je určen tělovýchovným jednotám a sportovním klubům 
na opravy a údržbu sportovišť, pro lepší podmínky spor-
tovců.

Posledním z nových programů je dotační titul Podpora 
vrcholového sportu a sportovního zázemí Ústeckého kraje 
2009, z něhož by měly být podpořeny reprezentační výběry 
startující pod hlavičkou Ústeckého kraje, reprezentanti ČR, 
kteří mají trvalé bydliště na území kraje, krajské repre-
zentace, sportovci do 18 let - jednotlivci i sportovní týmy, 
sportovní talenty, ale také mistrovství Evropy, světa, České 
republiky a ostatní významné akce se zahraniční účastí 
pořádané na území Ústeckého kraje.

Na projekty podporované z tohoto programu bylo vyhraze-
no až 21 milionů korun.                                                      -g-
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VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

 Muži TJ Slovan odešli 
v závěrečné fázi soutěže 
poraženi venku se 3. a 4. 
týmem konečné tabulky, kte-
rými jsou  Smržovka a Stráž 
nad Nisou. Doma se ale 
vypjali na druhý Rumburk
a nepřipustili dvě porážky 
(3:1, 3:0), jako tomu bylo na 
podzim u soupeře. Sled zápa-
sů dle jednotlivých kol: Stráž 
nad Nisou – Varnsdorf 3:1,
3:2, Varnsdorf - TJ Rumburk 
3:0, 2:3, Smržovka - Varns- 
dorf 3:0, 3:0. Tým varnsdorf-
ských volejbalistů skončil 
nakonec mezi devíti týmy Li-

Varnsdorfští 
cyklisté dávají 
o sobě vědět
V Hluboké n. V. se jel prv-

ní závod Cyklomaraton tour 
zařazený do Českého pohá-
ru v půlmaratonu a také do  
triatlonového poháru Xterra 
Czech Tour. Na startu bylo 
kolem 400 závodníků včetně 
špičkových a mohli si vybrat 
trať dlouhou 52 km nebo po-
loviční. Nechyběli tam cyk-
listé z Varnsdorfu a jak se 
umístili? Na krátké trati byl 
Jirka Švorc ml. (15 let) cel-
kově 11., ve své kategorii si 
dojel pro 3. místo. Na dlouhé 
trati si 16. místo připsal Jan 
Novota (28), ve své kategorii 
byl 8. a mezi „xterrákama“ 
bodoval za 3. místo. Povedlo 
se mu porazit i Honzu Kubíč-
ka, dlouholetou xterráckou 
jedničku. Jelo se ovšem na 
kole a soupeř zase výrazně 
lépe běhá a plave. Na 53. 
pozici byl klasifikován Jiří 
Švorc (36), ve své kategorii 
pak 18. Jako 88. dojel Jan 
Mádl (45), v kategorii to byla 
7. příčka. Méně početněji byl 
obsazen biatlon (časovka+
stíhačka) v Liberci. Tomáš 
Podrazil si vyjel 2. místo 
stejně jako Veronika Kok-
tová mezi ženami. Václav 
Zemler vyhrál kategorii 
veteránů.                      ZdS

Třetí a závěrečný finálo-
vý turnaj starších minižáků 
v Litoměřicích určil konečné 
pořadí soutěže, a ani ten ne-
zastihl varnsdorfské naděje 
v nejlepší formě. Výsledky 
a hodnocení: BK Ústí nad 
Labem - Slovan 59:22 
(28:9). Výkonem jsme 
nepřinutili vítěze oblasti
k většímu úsilí. Hráči jakoby 
se ani o přijatelný výsledek 
nechtěli „poprat“. Pasivní 
obrana a laxnost spolu 
s bázní prosadit se pod 
košem soupeře znamenala 
další vysokou porážku v sou-
těži. Body : Bílý 7, Deutsch 4, 
Sovák 3, Zamrzla, Koudelka, 
Hovorka a Houngbendji po 
2. Slovan - Slavoj  Litoměřice  
33:50 (16:26). Větší naděje se 
vkládaly do druhého zápasu 
s celkem Litoměřic. O vý-
sledku rozhodla úvodní část 
hry, kterou jsme prohráli 
vysoko 0:19. Naši hráči se 
v této části hry nezmohli 
prakticky na nic. Nepo-

V první po-
lovině dubna proběhl 
v Příboru dvoudenní AIR-
PORT OSTRAVA CUP 
2009, 2. ročník Meziná-
rodního turnaje chlapců 
(ročník 1996 a mladších) 
v basketbalu, kterého se zú-
častnilo i družstvo Slovanu 
Varnsdorf. Zde jsou jeho 
výsledky s komentáři. Slo-
van – BK Spartak Choceň 
39:45 (28:21). V první půli se 
družstva střídala ve vedení. 
O nadějný náskok z poloča-
su jsme přišli ve druhé půli, 
kdy se nám nedařila střelba. 
Touto prohrou jsme se na-
konec připravili o 2. místo. 
Slovan – BK Opava 78:19 
(32:8). Nejslabší celek stačil 
jen v první čtvrtině utkání. 
Slovan – BK Povážská Bys-
trica 60:35 (24:11). Zpočátku 

PŘIJĎ MEZI NÁS DO
ODDÍLU BASKETBALU

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu, organizuje nábor 
chlapců ze 2. a 3. tříd (rok nar. 2000 a 2001) do přípravky 
družstva minižáků. Úkolem pravidelných tréninků je položit 
základy pohybové kultury dětí, vytvořit návyk na pravidel-
né cvičení v kolektivu a v podmínkách všeobecné tělesné 
přípravy vést chlapce k výkonnostnímu sportu, který má 
v našem městě tradici. Tréninky jsou vždy v úterý a čtvrtek od 
15.00 do 16.00 v tělocvičně pod náměstím.          Ing. Novotný

Do 5. ročníku Veliko-
nočního turnaje příchozích 
smíšených družstev pořá-
daného oddílem volejbalu 
TJ Slovan Varnsdorf se 
předběžně přihlásilo osm 
družstev, a to především
„z ciziny“ - z Liberce, Jab-
lonce n. N., Nového Boru, 
Benátek n. J., bohužel pou-
ze jedna přihláška patřila 
varnsdorfskému družstvu. 
Nakonec se dostavila jen 
čtyři - tři mimovarnsdorfská
a jedno domácí. Hrálo na 
dvou kurtech současně, na 
dva vítězné sety a klasicky 
do 25 bodů. Diváci, kteří se 
přišli pobavit volejbalovými 
boji před Velikonocemi, moh-
li vidět pěkné zápasy, neboť 
všichni hráči krom několika 
výjimek pravidelně nastu-
pují v družstvech krajských 
soutěží, která většinou hrají 

 Nahoře zleva Karel Uhlíř, Jarda Veselý, Michal Hovanycz, 
Jiří Swadosch, Roman Quaiser, Jaroslav Veroněk, Tomáš 
Lukeš a Miloš Procházka. Dole zleva Kamil Bujárek, Josef 
Hambálek a Jiří Holubec.                   ZdS, foto archiv HC

Pořadí: 1. Mišková, Polák 
(zástupci Amatérské bow-
lingové ligy) 1 113 bodů, 
2. Pácha, J. Trojan I (na 
umístění dosáhli  závěreč-
ným náhozem dne) 1 094, 
3. Knap, J. Trojan II 1 059, 
4. Sýkora, Katzer, 5.-6. 
Vašut s Jirufem a Řáda 
s Langrem, 7. Holub, Be-
ran, 8. Mrkáček, Kloub, 
9. Schiller, Endál. Nejvyšší 
nához jednotlivců: Sabina 
Mišková 191, nejvyšší nához 
dvojic: Pácha, J. Trojan I 203 
bodů.                            R.P.

Stará garda hokejistů si 
vedla úspěšně

VELIKONOČNÍ 
BOWLINGOVÝ 

TURNAJ DVOJIC

CO JE S VÁMI, VOLEJBALISTI?
na špici. Hned první utkání 
dle rozlosování se nakonec 
ukázalo jako předčasné 
finále. Narazila na sebe 
družstva Aqua team z No-
vého Boru a Pouštní lišky 
z Benátek n. J. Po pěkném 
boji vyhrál Aqua team 2:0. 
Na vedlejším kurtu se sou-
časně utkalo jediné domácí 
družstvo Špička a spol. proti 
již tradičnímu návštěvníkovi 
našich turnajů Dadánkům. 
Domácí družstvo se nedalo 
a vyhrálo rovněž v poměru 
2:0, a protože poté již nedo-
kázalo zvítězit, postačila mu 
jediná výhra na celkové třetí 
místo právě před Dadánky. 
Pouštní lišky pak porazily 
domácí tým Špička a spol. 
i Dadánky a obsadily druhé 
místo za suverénním vítě-
zem Aqua teamem.                              

Petr Damnitz

Poslední volejbalové výsledky sezony 
bereckého krajského přeboru 
7. ve vyrovnaném středu ta-
bulky (ztráta na 3. Smržov-
ku pět bodů, náskok před 
8. Jablonným sedm bodů) 
a o jednu příčku si polepšil 
proti předcházející sezoně. 
Volejbalistky TJ Slovan ne-
navázaly na loňskou sezonu, 
kdy skončily v Ústeckém 
krajském přeboru 3. mezi 
pěti týmy. V té skončené 
měly o jednoho soupeře na-
víc a v závěrečném účtování 
si připsaly 5. příčku těsně 
před Sportklubem Rumburk.                                                                             

ZdS

STARŠÍ MINIŽÁCI 
NAKONEC TŘETÍ

chopitelné chyby v obraně 
a o úspěšné střelbě se nedá 
hovořit. Ve zbývajících čtvr-
tinách si domácí již s pře-
hledem hlídali svůj náskok. 
Body: Bílý 10, Deutsch 6, 
Kříž 5, Hovorka a Holubář 
po 4, Kňourek a Sovák po 
2. Ve zbývajícím zápase 
domácí celek Litoměřic 
podlehl BK Ústí 57:62 
(27:27). Celkové pořa-
dí po skončení soutěže 
- skupina o 1.-3. místo: 
1. BK Ústí nad Labem 
6 utkání, 5 výher, 1 prohra, 
11 bodů, 2. Slavoj BK Lito-
měřice 633 9, 3.  TJ Slovan 
615 7 bodů; - skupina o 4.-6. 
místo: 4.  BK Kondoři Libe-
rec, 5.  BK Děčín, 6.  BK Ba-
ník Most. Družstvo Slovanu 
obsadilo sice 3. místo v tomto 
ročníku, ovšem s výsledky ve 
finálových turnajích spoko-
jeni být nemůžeme. Jedna 
výhra a 5 vysokých porážek 
je bilance, která nás nemůže 
uspokojit.       Ing. Novotný

BASKETBALOVÍ ŽÁCI SE NEZTRATILI
vyrovnané utkání, kdy naši 
hráči neproměňovali mnoho 
střeleckých pokusů. Až třetí 
čtvrtina přinesla uklidnění 
a zvýšení náskoku. Slo-
van – Basketbal Svitavy 
47:34 (23:15). Velmi důležité 
utkání o celkové třetí místo 
zvládli lépe naši hráči, kte-
ří po celý zápas bojovali 
v obraně. Vítězství mohlo být 
výraznější nebýt opět špatné 
střelby. Slovan – BK Příbor 
40:62 (20:34). V posledním 
zápase nám scházely síly 
a předností domácího celku 
byly dvě vyrovnané pětky. 
Body na turnaji celkově: 
Bílý 60, Sovák 47, Deutsch 
31, Koudelka 21, Hovorka 
18, Holubář 16, Kubelka 15, 
Strnad 12, Ježek 11, Kříž 
a Zamrzla po 8, Houng-
bendji 6, Koktán 5, Lukeš 

4 a Kňourek 2. Po skončení 
turnaje byl vybrán Filip Bílý 
a Aleš Sovák do nejlepší 
1. a 2. pětky turnaje. Ten 
byl velmi kvalitně připraven 
a organizován a pro naše 
hráče se stal dobrou prověr-
kou výkonnosti. Konečné 
pořadí: 1. BK Příbor, 2. BK 
Spartak Choceň, 3. Slovan 
Varnsdorf, 4. Basketbal 
Svitavy, 5. BK Povážská 
Bystrica, 6. BK Opava.  

Ing. Novotný

Končící hokejová sezona už žije jen probíhajícím MS
a zámořskou NHL. V našem regionu dávno odezněla
a vracíme se k ní v tomto čísle nejen fotem Staré gardy HC 
Varnsdorf. Odehrála celkem 30 zápasů s bilancí 25 výher, 4 
remízy, 1 prohra. Dále pak čtyři vítězné turnaje, všechny bez 
porážky a dvakrát byl nejlepším hráčem Quaiser a dvakrát 
nejlepším brankařem Hambálek. Nejlepšími střelci týmu 
byli Bujárek a Lukeš, kteří dali po 20 gólech.            
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V NEDĚLI PŘIJEDE VLAŠIM
 Česká fotbalová 

liga měla na pořadu pře-
dehrávku 33. kola a varns- 
dorfští fotbalisté zajížděli 
na pražský Strahov k duelu 
s béčkem Slavie. SK Slovan 
měl dobré jen vstupy do obou 
poločasů a s mladším a rych-
lejším soupeřem prohrál 
3:1 (2:0). Jedinou branku 
dal ve 47. L. Grubhoffer, 
který se po zranění vrátil 
do hry. Doma áčko hostilo 
Jablonec B, který byl v ta-
bulce o bod zpět. Hosté od 
73. vedli brankou třetiligo-
vého kanonýra Mešanoviče 
a Slovan srovnal dvě minu-

ty před koncem zásluhou 
Jirouška na konečných 
1:1. Remíza je ztrátou, skok 
do středu tabulky se stále 
nedaří. Trenér Busta mimo 
jiné sdělil: „Tým by se po 
dobrém vstupu do jara měl 
vrátit na zem. Za stavu 0:0 
bychom si neměli dovolovat 
nějaké kličky a zkoušet 
protivníka přehrát technic-
kou hrou. Je třeba pokory, 
pracovitosti.“ V dalším zá-
pase v Sezimově Ústí áčko 
vyhrálo 0:1 (J. Procházka) 
a nyní v neděli 10. 5. od 
17.00 hostí vedoucí tým 
tabulky, kterým je Vlašim.  

Jistě mu bude chtít oplatit 
podzimní porážku 2:0. 
Všichni příznivci fotbalu 
jsou zváni na tento atrak-
tivní souboj. 

Starší i mladší dorost 
zajížděl do pražské Libuše 
a přivezli si odsud porážky 
4:0 a 5:0. Dle trenérů šlo 
o vyrovnaná utkání, šance 
byly, góly ne a rozhodla 
produktivita domácích. 
Doma měli dorostenci za 
soupeře týmy špice tabulky 
ze Sokolova. Výsledky 0:1, 
0:4. 

Ženy hrály v Rakovníku 
2:2 (Vóglová, Štefanová). 

Starší žáci vyhráli 
v Brozanech 0:5 a v Modla-
nech 0:3. Mladší žáci válí 
a postoupili jak v okresním, 
tak i krajském poháru. Vy-
hráli i v Jílovém 0:3 a doma 
s Rumburkem 5:0. 

Starší přípravka hrá-
la v Jablonci. Jeho A-tým 
porazila 2:4 a s B-týmem 
prohrála 1:0. Doma porazi-
la M. Hradiště A 7:2 a jeho 
béčko 7:0. 

Varnsdorfská skupina 
FAŠV (áčko) neuspěla ven-
ku s Mimoní 0:2 a přehrála 
Loko Česká Lípa 8:2. Doma 
porazila Semily 11:0. FAŠV 
C, nejmenší fotbalisté hra-
jící okresní přebor, prohráli 
těsně v Benešově 2:1.     ZdS 

Oddíl atletiky TJ Slovan 
a městské divadlo pořádaly 
6. ročník běhu, pádění 
i úprku „KDO UTEČE …, 
VYHRAJE“ aneb od samého 
začátku  do vítězného kon-
ce. Závody měly start a cíl 
u městského divadla a tratě 
dle délek a kategorií v jeho 
nejbližším okolí. Hlavní roz-
hodčí byla Karin Čiháčková. 
Výsledky nejlepších ze 67 
zúčastněných - drobotina 
nar. 2000 a ml. (120 m): 
1. T. Košínová 29,3, Slovan, 
2. J. Bělina 30,3, 3. A. Kře-
menáč 31,0, oba ZŠ Brati-
slavská; - elévky 1998-99 
(420 m): 1. K. Veselá 
1:18 min, 2. S. Marcziová 
1:21, obě Slovan, 3. L. Holeč-
ková 1:23, ZŠ Bratislavská; 
- ml. žákyně 1996-97 
(420 m): 1. M. Váňová 
1:13, Slovan, 2. K. Dan-
čová 1:27, 3. J. Krzáková 
1:27, obě ZŠ Bratislavská; 
- starší žákyně 1994-95 
(840 m): 1. P. Řeháková 
2:56, 2. J. Čiháčková 3:08, 
3. T. Škaloudová 3:12, všech-
ny Slovan; - mílařky open 
(1 400 m): 1. E. Křížová 

BĚŽCŮM POČASÍ PŘÁLO

5:44, 2. V. Jínová 5:50, obě 
Slovan;  - ženy open (4 200 
m): 1. V. Svobodová 15:43, 
Varnsdorf; elévové 1998-99 
(420 m): 1. T. Stankovič 1:
33, SŠ Rumburk; - ml.žáci 
1996-97 (840 m): 1. D. 
Čiháček 2:52, 2. P. Žítek 
3:28, oba Slovan, 3. D. Husár 
3:36, ZŠ Východní; - starší 
žáci 1994-95 (1 400 m): 
1. J. Skalický 4:25, Slovan, 
2. M. Kučera 4:30,  ZŠ náměs-
tí, 3. J. Škorňa 4:38, Slovan; 
- mílaři open (1 400 m): 
1. D. Kubík 4:19, 2. M. Mol-
dan 4:45, oba Varnsdorf; 

- muži open (4 200 m): 1. 
M. Daňko 12:38, LABETRIC-
LUB, 2. J. Podrazil 12:48, 
AC Č Lípa, 3. J. Petr 13:27, 
Slovan Liberec, varnsdorf-
ští běžci M. Lanča, P. Richter 
a T. Maryška obsadili 5.-7. 
místo; - veteráni do 60 let 
(4 200 m): 1. Z. Bufka (52 
let) 14:38, AC Č Lípa, 2. B. 
Kalvoda (54) 15:38, CYKLO 
Cvikov; - veteráni nad 60 
let (4 200 m): 1. K. Sládek 
(64) 17:46, ARMA Ústí nad 
L, 2. J. Plecháček (65) 18:44, 
Sokol Tuháň.            
St. Skalický, foto M. Šafus

KAM AŽ ZAMÍŘÍ HOKEJISTA 
Z NAŠEHO MĚSTA?

Jako nadějný mladý hokejista je Ondra Havlíček sportovní 
veřejnosti v našem městě dostatečně znám. V poslední sezoně 
se prosadil i mezi muži v hokejovém klubu našeho krajského 
města a odtud již není daleko i někam výš. K jeho dosavadní 
kariéře i k té budoucí, věřme, že úspěšné, mu bylo položeno 
několik otázek.

Prozraď svá nacionále - místo a datum narození, 
nynější bydliště? 

Narodil jsem se ve Varnsdorfu 18. června 1991 a bydlím 
v Ústi nad Labem, kde jsem také naposledy hrál.

Jaké máš absolvované studium, školu? 
Studuji Střední školu služeb a cestovního ruchu Varns- 

dorf.
Kdo tě získal k hokeji a provozoval jsi v dětství 

i další sporty? 
K hokeji mě přivedl táta, ale podporovala mě v něm celá 

rodina. Hrál jsem ještě tenis i fotbal, což mě také bavilo, ale 
musel jsem si vybrat. Protože nešlo stíhat všechny  sporty.

Na které dosavadní trenéry rád vzpomínáš, který 
ti dal nejvíc? 

Tak nejvíc mi dal asi pan Hořava, který nás nyní vedl 
v Ústí a ukázal mi, že hokej není jen o hraní na ledě, ale 
i příprava mimo něj je důležitá. A ještě musím zmínit pana 
Kopeckého z Kladna. Toho mám také rád a hodně mi dal.

Kam jsi se s hokejem podíval do světa? 
Byl jsem v Kanadě, konkrétně v Quebecu, ve Finsku 

a ve Švédsku, odkud jsem si přivezl zranění - vyhozené 
rameno.

Kterými kluby jsi prošel v dosavadní hokejové ka-
riéře? 

Jako malý jsem začínal v Rumburku od svých tří let. Pak 
přišel přestup do České Lípy, odtud do Kladna, kde jsem byl 
zhruba šest roků. No a nyní jsem v Ústí, a moc spokojený.

Sportovní příznivci, hlavně ti hokejoví, nemohli pře-
hlédnout tvoje úspěšné účinkování v uplynulé sezoně 
právě tam. Jak se díváš na svoje výkony? Máš jasno 
o další sezoně? 

Při příchodu do Ústi jsem nepočítal, že budu hrát za 
chlapy. Ale začátek sezony mi hodně vyšel a byl jsem i sám 
překvapený. Měl jsem ohromné sebevědomí, pak dostal šanci 
u chlapů a hned v prvním zápase jsem se prosadil, a to i 
gólově. A už si mě tam nechali. Příští sezonu budu hrát snad 
v Ústí, i když jsou nějaké nabídky i z extraligy. Uvidíme, jak 
vše dopadne. Jako mladý hráč bych se určitě chtěl prosadit do 
seniorské  reprezentace a také si zahrát kanadsko-americkou 
NHL.                                                                   J.N./ZdS

Příležitostí k pozdravení hokejového publika měl Ondra 
Havlíček v uplynulé sezoně mnoho.                 Foto archiv

Fotbal hledá pohybově 
nadané talenty

Oddíly SK Slovan a FAŠV přivítají do svých týmů po-
hybově nadané chlapce i dívky. Starší přípravka hrající 
krajský přebor uvítá ročníky 1999-2000 a jejími trenéry jsou 
Jiří Minařík (tel. 737 172 296), Zdeněk Just (tel. 737 356 
993) a Zdeněk Zvěřina (tel. 774 059 524). Tréninky probíhají 
v pondělí, úterý a pátek od 15.00 do 16.30 hod. na stadionu 
v Kotlině. Mladší přípravka FAŠV A v krajském přeboru 
má zájem o ročníky 2001-2002, trenéry jsou Zdeněk Kramer 
(tel. 721 426 656) a Miroslav Machan (tel. 602 761 267). 
Tréninky probíhají v pondělí, středu a pátek od 15.30 do 
17.00 hod. na varnsdorfském stadionu. Mladší přípravka 
FAŠV C hrající okresní přebor potřebuje doplnění o ročníky 
2002-2004. Trenéry jsou Petr Lisý (tel. 728 225 211) a Tomáš 
Skotnica (tel. 733 164 274). Tréninky tohoto družstva jsou 
v pondělí, středu a čtvrtek od 15.30 do 17.00 na stadionu.                                                                    

Trenéři mládeže SK Slovan


