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CENA 6 Kč

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU O SVÁTCÍCH
BUDE ČERVENÝ KOSTEL MAJETKEM MĚSTA?
CHCETE NÁS? KŘÍŽKY HLEDAJÍ ADOPTIVNÍ RODIČE
OSUD POHOSTINSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ŠPIČÁKU

Vážení spoluobčané,
letošní rok nebyl příliš
radostný. Díky dopadům finanční krize se výrazně snížily daňové příjmy, které jsou
zdrojem příjmů do rozpočtů
měst. I přesto se našemu
městu podařilo vybudovat
a splnit všechny plánované
akce, a to zejména zásluhou
finančních úspor z minulých let.
Rád bych vám tímto poděkoval za trpělivost
při budování a zkrášlování našeho města, zejména při rekonstrukci kanalizace a vodovodu,
která částečně omezovala přístup do vašich
domácností.
Nezapomněli jsme ani na děti, kterým jsme
letos vybudovali moderní dětské hřiště. Přeji
tedy dětem, aby jej hojně využívaly ke své radosti z pohybu.
Těší mě, že jste i vy, občané, vybudovali právě
u nás nové domy, že zde zakládáte další rodiny
a že tak společně rozvíjíme život v našem městě.
Děkuji také zastupitelům města za jejich spolupráci a v neposlední řadě také zaměstnancům
úřadu za jejich celoroční úsilí. Dovolte mi,
abych vám všem tímto popřál příjemné prožití
vánočních chvil, do nového roku 2010 hodně
osobních i pracovních úspěchů a věřím, že
i v nadcházejícím roce společně zvládneme budování a rozvoj našeho města tak, aby se nám
tu všem i nadále dobře žilo.
Ing. Josef Poláček,
starosta města

Nejúspěšnější
varnsdorfští
sportovci
roku 2009
(str. 13)

BOUŘLIVÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
VE VĚCI SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL
Při projednávání stanoviska zastupitelů k návrhu
na sloučení SPŠT, VOŠ a SPŠ
a SŠS a CR uvedl předkladatel návrhu Ing. F. Hricz
záměr na sloučení středních škol ve Varnsdorfu.
S projektem na vytvoření
jedné páteřní školy pak
přítomné seznámil pověřený ředitel SŠS a CR
Ing. P. Kotulič. Jako jeden
z podstatných důvodů uvedl
blízkou perspektivu snižujícího se počtu populace žáků,
kteří budou do středních
škol v následujících letech
nastupovat. Pro podporu
navrženého projektu uvedl
i další skutečnosti, např.
ekonomičtější využití prostorů škol, optimálnější
využití aprobace učitelů,
zamezení duplicity studijních oborů, vyšší prostupnost vzdělávacího procesu
a některé další skutečnosti.
Podle jeho vyjádření by polyfunkční škola měla také
přispět k ekonomické a personální stabilizaci vzdělávání
v podmínkách města.
Následně vystoupil ředitel
VOŠ a SPŠ Ing. Bc. J. Hodničák, který uvedl důvody, pro
které by tato škola neměla
Pokračování na str. 3

INZERCE

MĚSTO BUDE PROVOZOVAT
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
ZUŠ prozatím nepřevezme
Na základě žádosti člena Rady Ústeckého kraje
Ing. Petra Jakubce o pomoc
při vyřešení problematiky
fungování a zřizování dvou
stávajících krajských příspěvkových organizací - Domu dětí
a mládeže Varnsdorf a Základní umělecké školy Varnsdorf řešili zastupitelé možnosti
převzetí či nepřevzetí těchto
organizací městem.

O převzetí zřizovatelské
funkce DDM kraj město už
žádal v roce 2003 s tím, že
pokud by jej město nepřevzalo, byl by DDM bez náhrady
zrušen. Následně kraj záměr
převést zřizovatelskou funkci DDM na obce odložil až do
této chvíle. Provozní náklady
na DDM byly vyčísleny na
250.000 Kč a mzdy jsou
Pokračování na str. 2
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Z deníku městské policie
Bumbal a neudržel „to“
V časných ranních hodinách byla hlídka městské policie
přivolána do jedné nonstop restaurace našeho města s tím,
že zde mají velice opilého muže, který tropí nepřístojnosti.
Hlídka MP na místě zjistila staršího muže ve velice podnapilém stavu, který při vstupu hlídky do provozovny si ulevil
do svých kalhot. Hlídkou městské policie byl vykázán z místa
a restauraci v klidu opustil.
Nejsou dveře jako dveře
Na služebnu městské policie zatelefonoval občan našeho
města, že nemůže otevřít u dveří zámek svého bytu a vypadá
to, jako by mu kdosi zámek vyměnil. Vyslaná hlídka MP
na místě hovořila s volajícím a zjistila, že se spletl o jeden
vchod panelového domu, a tudíž se snažil dostat do úplně
cizího bytu.
Opalovaly se
Další úsměvná příhoda se udála v září tohoto roku, kdy
na služebnu městské policie bylo oznámeno zaměstnancem
marketu Billa, že ve stojanu na kola před jejich prodejnou jsou
uzamčena dvě horská kola a v zámku se nachází klíč. Vyslaná
hlídka MP se na místě spojila s oznamovatelem a ten sdělil,
že má obavu, aby tato kola někdo neodcizil. Během chvilky
se ke kolům dostavila dvě děvčata, která hlídce uvedla, že se
opalovala u rybníka a na svá kola viděla. Hlídka MP místo
opustila.
Martin Špička, velitel MP

MĚSTO BUDE PROVOZOVAT
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
ZUŠ prozatím nepřevezme
Dokončení ze str. 1

hrazeny státem. Zastupitelstvo rozhodlo převzít a provozovat činnosti DDM od 1. 9. 2010.
Mzdy plně hradí stát i u ZUŠ, na provoz však kraj nepřispíval. Ten byl hrazen ze školného. Od 1. 7. 2010 bude ZUŠ
hradit nájemné ve výši 170.000 Kč, na které by měla za
stávající situace dostávat příspěvek od KÚ. Zastupitelé prozatím odmítli převzít zřizovatelské funkce a provoz ZUŠ.
rm
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CO PŘINESE DIGITALIZACE KINA
Listopadové zastupitelstvo
svým rozhodnutím uložilo zapracovat do návrhu rozpočtu
na rok 2010 i příspěvek na
digitalizaci kina Panorama
ve výši 1,6. mil. Kč. Společně s tím se naskýtá řada pochybností o správnosti tohoto

rozhodnutí. Jen na zastupitelích pak bude, v jaké finální
podobě nakonec odsouhlasí
skutečný rozpočet.
Bez ohledu na to, jak boj
o peníze dopadne, se diváci
mohou těšit na prosincové
zkušební promítání novou

BUDE „Červený kostel“ města?
Otázkou zda převzít či
nepřevzít červený kostel se
zabývali zastupitelé na konci měsíce listopadu. Okresní
soud v Děčíně totiž městu
v průběhu soudního řízení
o určení vlastnictví navrhl
dobrovolné převzetí této
stavby. Zastupitelé návrh
důkladně zvážili a nakonec
rozhodli evangelický kostel
Augsbursgského vyznání ve
Varnsdorfu známý jako „Červený kostel“ vzhledem k jeho
velmi špatnému technickému
stavu a velkým nákladům na
jeho záchranu či sanaci nenabýt do majetku. Soud tak
bude pokračovat dalším jednáním, ve kterém má určit,
kterému státnímu subjektu
nakonec objekt připadne.
Ten pak bude povinný v co
nejkratším termínu stavbu
minimálně zajistit proti dal-

šímu chátrání a poškozování
a jednat s městem o dalším
osudu a možném využití této
pozoruhodné státní památky. Všichni jen doufají, že
při rychlosti jednání českých
soudů se objekt nakonec své
záchrany dočká.
Text a foto JS

Proč jsou pokáceny břízy u kurtů?

Opsáno z úřední desky
Rada města rozhodla: • Poskytnout bezúplatně
občanskému sdružení Kruh přátel muzea Varnsdorf
místnost pro spolkovou činnost v budově č. p. 1260 po
dobu rekonstrukce varnsdorfského muzea. • Souhlasit
s rozpočtovým opatřením na rekonstrukci PCO Městské
policie Varnsdorf ve výši 150.000 Kč. Rada města
rozhodla vzít na vědomí: • Dopisy ředitelů základních
a mateřských škol. Rada města rozhodla odvolat: • Bc. Ivetu Hermanovou z funkce tajemníka
sociální komise doplňkové péče a z funkce tajemníka
komise prevence kriminality. • Stanislavu Šimkovou
z funkce tajemníka zdravotní komise. • Šárku
Borovičkovou z funkce tajemníka dopravní komise.
Rada města rozhodla jmenovat: • Ing. Přemysla
Brzáka, Ladislava Houžvičku, Ing. Františka Hricze,
Jiřího Suchardu, Mgr. Alenu Smetanovou, Evu
Tesařovou a Mgr. Zdeňku Vajsovou do funkce členů
grantové pracovní komise pro rok 2010. • Alenu
Sobotkovou do funkce tajemníka sociální komise
doplňkové péče do konce volebního období 2006–2010.
• Danu Hykšovou do funkce tajemníka Zdravotní
komise do konce volebního období 2006–2010. • Lenku
Holubovou do funkce tajemníka komise prevence
kriminality do konce volebního období 2006–2010.
• Janu Neubauerovou do funkce tajemníka dopravní
komise do konce volebního období 2006–2010.

Město připravuje revitalizaci sídliště na ulici Západní.
Kromě komunikací, parkovacích míst a dětských hřišť
řeší tento projekt i úpravy
a doplnění zeleně. Řada bříz
u kurtů nebyla v dobrém
zdravotním stavu, stromy
byly nakloněné a měly proschlé koruny, revitalizace
s jejich zachováním proto
nepočítá. Již v loňském roce
jsme jednu břízu z bezpečnostních důvodů pokáceli
a další nedlouho poté spadla. Protože i během letošního
roku bylo několik žádostí na
odstranění těchto stromů,
rozhodli jsme se břízy pokácet a jasan alespoň ořezat.
V rámci revitalizace budou
tyto stromy nahrazeny řadou

6 javorů mezi kurty a panelovým domem a dalšími čtyřmi
javory podél jihovýchodní
strany kurtů.
Ing. Přemysl Brzák,
vedoucí OŽP, foto LiJu

technologií, kterou jeden
z potenciálních dodavatelů
zapůjčí na 14 dní do našeho
kina. Celostátní premiéra
amerického filmu Avatar
v 3D projekci ve čtvrtek
17. prosince tak ve Varnsdorfu odstartuje akci „Vánoce
2009 nadělují třetí rozměr“.
Nová technologie však
není jen o třetí filmové dimenzi, ale také o přímých
přenosech divadelních představení a koncertů (např.
Metropolitní opery apod.).
Cena těchto představení je
sice poněkud vyšší, v průměru kolem 300 Kč, ale je
zapotřebí si uvědomit, že za
tyto peníze budete sedět ve
svém kině, ve svém městě
na přímém přenosu špičkových operních vystoupeních.
Během čtvrtého ročníku
promítání těchto přenosů
v HD kvalitě je ve světě
zhlédlo více jak milion diváků
a každou novou instalací
počet diváků roste.
Pokud dojde při jednání
s městem Varnsdorf o spolufinancování digitalizace
kina k dohodě, doinvestoval by majitel kina technické zařízení pro příjem
satelitního signálu a také
technické vybavení pro projekci audiovizuálních děl
z jakéhokoliv digitálního
nosiče. V souladu s příspěvkem Ministerstva kultury
ČR na digitalizaci kina by
pak Centrum Panorama
uzavřelo dohodu s městským divadlem poskytnout
bezplatně prostory kina
včetně technického vybavení a obsluhy na programy
charakteru „divadelního“,
jako jsou například přímé
přenosy z oper, koncertů
a divadelních představení.
Tím by se dopředu vyloučil
případný střet zájmů v oblasti uvádění kulturních
programů ve městě.
Pokud vše dopadne dobře
a finanční prostředky se někde najdou, můžeme se na
nové přenosy těšit už na jaře
příštího roku.
JS

Městský úřad Varnsdorf
provoz o svátcích
Po
Út
St
Po
Út
St
Čt

21. prosince 8 - 17 hodin
22. prosince 8 - 15 hodin
23. prosince 8 - 15.30 hodin
28. prosince 8 - 17 hodin
29. prosince 8 - 15 hodin
30. prosince 8 - 17 hodin
31. prosince - zavřeno
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BOUŘLIVÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
VE VĚCI SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL
Dokončení ze str. 1

být sloučena s dalšími středními školami. Argumentoval
například tím, že v současné době nehrozí takový úbytek
studentů a žáků, který by ohrožoval existenci školy, poukázal
na úspěchy školy, upozornil na nevhodnost centralizace výuky, stravování a ubytování v DM. Uvedl i další skutečnosti.
V závěru svého vystoupení vyjádřil jednoznačný nesouhlas s navrženým projektem sloučení škol. (Se záměry
a stanovisky předkladatelů projektu sloučení středních škol
v našem městě i s názory, které sloučení odmítají, se mohli
čtenáři podrobně seznámit v 21. čísle HS. Obsah a způsob
argumentace na jednání ZM byl oboustranně téměř identický
se zveřejněnými materiály.)
V následné diskuzi vystoupilo několik pedagogů a studentů z VOŠ a SPŠ, kteří sloučení s jinými školami odmítali. Byla také připomenuta petice vyjadřující odmítavé
stanovisko ke sloučení škol. Na závěr tohoto bodu jednání
se zastupitelstvo města neshodlo na žádném z předložených
návrhů usnesení.
V další části jednání rozhodlo ZM o prodeji nemovitého
majetku města za celkovou částku přes 1,6 mil. Kč. Na
druhé straně ZM rozhodlo o koupi nemovitostí (především
pozemků) od místního Českého svazu chovatelů, ZO č.1, za
téměř 680 tisíc korun. ZM dále schválilo návrh na zadání
změny územního plánu a ve dvou případech schválilo žádost
o prodloužení termínů oprav u dříve zakoupených objektů
z majetku města.
Změnou ve prospěch stavebníků je rozhodnutí ZM o vydání
obecně závazné vyhlášky č. 4/2009, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 5/2005 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství tak, že v čl. 8, odst. 1 - Poplatku
nepodléhá - je nově pod pís. c) uvedeno (opsáno doslova):
umístění stavebního zařízení za účelem provedení oprav
a úprav nemovitostí nejvýše však po dobu 30 dnů.
V rámci řešení finančních záležitostí zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium na rok 2010, rozpočtové opatření
č. 11, členské příspěvky města organizacím a institucím,
v nichž je město členem. Dále ZM rozhodlo o odpisu pohledávek z důvodu jejich nedobytnosti ve výši téměř 950 tisíc
korun.
Dr. Miloslav Hoch, foto LiJu

SLUČOVÁNÍ ŠKOL V DESETI BODECH
Ing. Jakubec o sobě tvrdí,
že je nepodjatý, že je nestranný moderátor ve věci slučování SŠ ve Varnsdorfu. Opak
je pravdou. V následujících
bodech uvádím soustavné
ovlivňování celého procesu
slučování SŠ ve Varnsdorfu.
1. Připravoval slučování
SŠ ve Varnsdorfu již před
čtyřmi roky a čekal pouze
na vhodný okamžik, který
nastal po krajských volbách, které ho katapultovaly
na post člena rady ÚK pro
oblast školství (svědectví
pana Šatníka, bý valého
člena rady ÚK).
2. Osm let pracoval jako
člen výboru pro vzdělávání,
výchovu a zaměstnanost na
kraji, který se spolupodílel
na tvorbě metodiky pro
vznik tzv. páteřních škol.
3. Jako člen rady pro školství předkládal ZÚK materiál ke schválení - Aktualizace
vzniku páteřních škol pro
období 2010 až 2015.
4. Je členem komise pro
výchovu a vzdělávání při
Rady města Varnsdorf. Zúčastnil se mimořádné schůze
svolané za účelem posouzení
slučování SŠ ve Varnsdorfu
dne 24. 11. 2009, kterou
svolal „nezaujatý“ předseda
Ing. Hricz a současně předkladatel projektu. Komise
doporučila RM schválit sloučení dle návrhu Ing. Hricze
a Ing. Kotuliče. Z přítomných
pěti členů komise hlasovalo

Vážený HLASE SEVERU,
jsem na rozpacích, komu
vlastně sloužíš. Kupuji každé Tvé číslo již mnoho let
a s napětím očekávám, co se
dozvím o dění v našem městečku. Slučování středních
škol ve VDF zabere vždy
alespoň jednu stránku. Jde
o politický souboj, a to ty víš.
Dva kohouti na jednom smetišti. Vždyť to ví celý VDF.
Jiné řešení bohužel není,
jinak o školy přijdeme a tyto
budou fungovat v Děčíně, či
v jiném větším městě. Toto
chápe mnoho lidí v regionu, není jiné východisko
k záchraně středních škol
ve VDF, jen silný jedinec
přežije, viz kníže Svatopluk.
Nevím o životě zdravého
města mnoho informací, což
je moje chyba, avšak žádný
život tohoto projektu jsem na
vlastní kůži jako občan nezaznamenal. Před 2 měsíci byla
skutečně akce na Střelnici,
jak dopadla píšeš, milý HS,
v minulých číslech. Diskuze o grantech byla za mé
účasti, jak vše dopadlo jistě
tučně, a nikoli mezi řádky,
napíšeš. Zájem veřejnosti byl

nulový. Účastni byli pouze
stálí předkladatelé grantů.
Druhý a poslední stůl na
toto téma ani komentovat
nebudu. A jak píšeš, zdravé
město funguje. Není nad to
sám sebe pochválit. Drahý
Hlase severu, proč se neustále vracíš k vyšinutému
p. Kohoutovi. Zamysli se
prosím nad tím, kdo mu
jeho rozmary umožnil a kdy
to bylo a kdo vládl. Možná
přijdeš na zajímavou věc, pak
se podívej kolem sebe. Článek, který jsi o p. Kohoutovi
uveřejnil, mi připadá velice
trapný a ubohý i přesto, že je
čerpán z nějakého ŠV. Velmi
trapná satira-foto. Nedivím
se, že pak nemáš prostor
na články, které ti zasílají
občané města, již chápu,
vydavatelem je město VDF.
Věřím, že se nejedná o oslavu vítězství. Milý HS, myslel
jsem, že jsi periodikem občanů města VDF, nyní jsem na
rozpacích. Nechci, abys byl
hlásnou troubou městského
úřadu, ale aby jsi předkládal
názory a postřehy občanů našeho města. Čtu stále samou
chválu, jak se vše daří, jak

jsme úspěšní. Zkus taky napsat nezávisle na městském
úřadě o tom, co nás občany
pálí, co se nestihlo odeslat, co
se nepovedlo, co stálo daleko
více peněz, než se předpokládalo ... Prosím, buď nakloněn
nám občanům. Jsi náš a nikoli vedení města. Já nerad
poslouchám, že je číslo již
plné, vytiskni o stránku víc,
ono se nic nestane, věř mi.
Doporučuji Ti přepsat podtitulek: ČTRNÁCTIDENÍK
OBČANU VARNSDORFU,
nikoli pro občany VDF.
Ing. M. Hindrák

pro jeho přijetí: Ing. Hricz,
Ing. Novotná (zaměstnankyně Ing. Hricze), Ing. Jakubec, RSDr. Hoch (zaměstnanec Ing. Jakubce). Jediná
Mgr. Vajsová se zdržela hlasování pro podjatost.
5. Jako člen RÚK hlasoval
dne 4. 11. 2009 pro doporučení ZÚK sloučit SŠ ve
Varnsdorfu.
6. Jako neuvolněný místostarosta města Varnsdorf
hlasoval dne 26. 11. o zařazení bodu slučování SŠ ve
Varnsdorfu do programu
ZM, aby se bez přípravy zastupitelů a podkladů ještě
téhož dne projednával.
7. Do výboru pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost
při kraji, kde nemůže být
členem, dosadil Ing. Hricze.
I tento orgán schválil slučování SŠ ve Varnsdorfu.
8. Jako člen ZM a RM
souhlasil, aby se dodatečně

do programu zařadil bod
slučování SŠ ve Varnsdorfu
a při hlasování vyjádřil souhlas spolu s Ing. Hriczem
a RSDr. Hochem (zaměstnancem Ing. Jakubce).
Výsledku 6 hlasů z 18 si
i zatleskal.
9. Jako člen RÚK bude
uvedený bod jednání na ZÚK
předkládat ke schválení. Jak
asi bude hlasovat?
10. Vrcholem byl dopis
Ing. Jakubce 1. místopředsedkyni Senátu PaedDr. Gajdůškové, kde píše, že pro energetiku se učí na VOŠ a SPŠ
pouze 4 studenti. V oborech
elektrotechnických se ve škole učí cca 300 žáků. Tímto
tvrzením ohrozil realizaci
projektu tzv. Uceleného vzdělávání v energetice, který garantuje paní senátorka.
Ing. Bc. Jan Hodničák,
ředitel VOŠ a SPŠ

ODS odmítá slučování
místních středních škol
Oblastní rada ODS Šluknovsko se opětovně zabývala
problematikou sloučení tří krajských škol ve Varnsdorfu
do jedné. Místní sdružení ODS Varnsdorf, Rumburk a
Jiříkov zaujala ve svých usneseních odmítavé stanovisko.
Oblastní sněm se usnesl rovněž na odmítavém stanovisku
proti sloučení krajských škol do jedné. Vyzvali proto předsedu RS ODS Ústecko Mgr. Jana Kubatu, aby problematiku
projednal s krajskými zastupiteli za ODS a vyzval je, aby
pro sloučení těchto škol nehlasovali.
Ing. Josef Poláček, předseda OS ODS

POHÁDKA O RYBNÍKU A RYBÁŘI
Šel rybář k rybníku, dostal totiž nový prut. S dobrým prutem se totiž lépe
ryby chytají, je přesnější
a pružnější. Prostě se rybáři
přizpůsobí. Když přišel
k rybníku, už tam bylo
mnoho rybářů. Přišel pozdě,
nevěděl, kdy se k rybníku
chodí. Řekli mu, že brzy
ráno. Omluvil se, že je na
rybách poprvé a že se to již
příště nestane. Chytal a chytal, ale nic velkého nechytil,
většinou samé čudly. Byl nešťasten, protože pruty byly
kvalitní, ale výsledky se ne
a ne dostavit. Šel poté za

zkušenými rybáři se poradit, co s tím? Řekli mu, že
má dobré vybavení, ale na
jinou vodu. Zkusil tedy jiný
rybník. Tentokráte přišel
brzy ráno jako jeden z prvních. Každý rybář má však
své místo u břehu. Musel
tedy až k výpusti. Tam moc
ryb není, ale to mu nevadilo.
Miloval posezení u vody a věřil svému nářadí, tak drahé
a kvalitní. Co se však nestalo, v naprostém zoufalství
z nulového úlovku začal balit
nářadíčko. A najednou splávek se začal hýbat. HURÁ!
Po tolika pokusech první
výhra. Ryba je na háčku.
Zásek, podběrák a ryba je
na břehu. Rybář vyndal metr
a měřil, natahoval rybu, ale
stále byla pod míru. Rybáři
okolo mu přáli, ale bohužel
rybu musel hodit zpět do rybníka. Zkušený rybář, který
chytá již mnoho let, mu s láskou popřál, ať zkusí zase jiný
rybník, nářadí, že na to má,
akorát nemá dobrý výběr
na místo chytání. Neposlechl. Vybavení prodal jinému
rybáři a dostal nápad a začal
prodávat pruty.
Ing. Milan Hindrák
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Jak to bylo tenkrát doopravdy aneb Mozaika vzpomínek
a dokumentů na „sametový“ listopad 1989 ve Varnsdorfu
V listopadovém 21. čísle
Hlasu severu jsme věnovali
celou stránku sametové
revoluci ve Varnsdorfu pod
názvem „Jak bylo ve Varnsd
s orfu před 20 lety“. Výňatky
z kroniky, stručný popis běhu
událostí a několik přetištěných dobových dokumentů
však toto významné období
v dějinách našeho města
i celého státu nemohly zachytit dostatečně plasticky. Proto dnes přinášíme mozaiku
vzpomínek, doplněnou foto-

grafiemi a cennými dobovými
dokumenty. Doufáme, že tak
splníme jedno ze základních
poslání našeho čtrnáctideníku, které mu dali do vínku
jeho obnovitelé právě v onom
revolučním čase: být živým
obrazem i kronikou občanů
a událostí ve Varnsdorfu.
Oslovili jsme proto více než
dvě desítky osob - aktérů nebo
pamětníků, kteří tak či onak
měli s událostmi té doby co
do činění. Každá revoluce má
barikády o dvou stranách,

z nichž na každé stojí lidé
přesvědčení o své pravdě. Proto jsme se dotázali i několika
lidí z „druhého“ politického
břehu, kteří z polistopadového vývoje nemuseli mít zrovna
velkou radost.
Demokracie je založena
na vyslyšení více názorů.
Proto zveřejňujeme i kritickou reakci jednoho z aktérů
„listopadu ´89“ ve Varnsdorfu, pana Milana Hindráka,
který nebyl spokojen s naším
textem.
gr

Dokument

Projev Eduarda Vébra na varnsdorfském
náměstí 27. listopadu 1989
Vážení spoluobčané, občané tohoto města, této země!
Děkuji vám, že jste přišli
na naše dnešní shromáždění,
které je po létech spontánní,
upřímné, a chci věřit, že je
mezi námi jen málo těch,
kteří myslí na něco jiného,
než na lepší budoucnost nás
všech.
Nebudu hovořit dlouho,
takovým projevům již odzvonilo. Vážím si vašeho času.
Nemusím jistě zdůrazňovat, jaký je historický smysl
událostí, které prožíváme
od chvíle, kdy 17. listopadu
došlo k neomluvitelnému
zákroku ,,pořádkových sil‘‘
proti studentům vysokých
škol, kteří odpověděli statečně a rozhodně, vstoupili
do stávek, které si během
týdne získaly podporu většiny českého i slovenského
národa. Studenti, o kterých
se my dospělí stále ještě
nestydíme hovořit jako
o dětech, tedy tyto ,,děti‘‘ na
vrcholu krize naší společnosti
- politického, hospodářského,
ale především mravního
úpadku, dokázaly otevřeně
a přesně stanovit diagnózu
a také logicky a přesvědčivě
zformulovat první a nejdůležitější kroky na cestě
návratu našich národů
k humanistickým tradicím.
Ale nejen to - stanovili také
konkrétní termín ke splnění
těch nejdůležitějších úkolů.
Týden měla vláda i strana
na rozmyšlenou. Týden mohli
naši představitelé přemýšlet
o tom, o čem měli rozhodnout
již před lety, kdy sovětský Michail Gorbačov rázně vyhlásil
konec stagnace socialismu,
kdy vyhlásil nesmiřitelný
boj molochu stalinismu, demokracii a vládnímu teroru
vůbec. Týden mohli uvažovat
i o symbolice veskrze české,

která je celým pokrokovým
světem již mnoho let přijímána s hlubokou úctou.
O symbolice, která byla právě v den oslav její padesátileté tradice surově pošlapána

dětí, o jejichž mravní čistotu
bojujeme dost nerovný boj
téměř se vším, co je kolem
nás! Jak dlouho je necháme
lhát, dýchat zkažený vzduch,
jíst přiotrávenou stravu? Ne,

cynickým rozhodnutím,
které musí být definitivní
tečkou za dobou temna.
Za celý týden, kdy jsme
situaci pochopili a posoudili
i my, kteří jsme až donedávna byli téměř zcela odříznuti
od dění i od pravdivých informací, vláda ani vedení strany nenašlo odvahu přiznat
si, že dějiny nelze zdržovat
ani je žádat o shovívavost
almužnami. A za co jiného
považovat všechno to, co
zatím jako ,,pofoukání na
bolístky‘‘ nabídli naši představitelé studentům namísto
splnění jejich oprávněných
požadavků?!
Nebo snad budeme dál
souhlasit s tím, aby nás před
celým světem zastupovali
mnozí z těch, kteří předešlých dvacet let dělali národu
ostudu? Několik kádrových
změn ve stranickém vedení není program. Budeme
dál souhlasit, aby byli lidé
šikanováni, zavíráni za své
přesvědčení jenom proto,
že je odlišné? Nenechme se
zmýlit propuštěním několika
„vězňů svědomí“. Týká se to
nás všech, týká se to našich

to není výlev žluči proti socialismu, proti komunistům,
kteří, ač přišlápnuti dobou
zůstali ve své většině poctivými lidmi. Známe je, mnozí
jsou i dneska mezi námi.
Tato má slova se pokoušejí
vyplavit z duše letité nánosy
kalné úzkosti ze všeho, co
jsme prožívali. Rád bych připomenul jedno jméno - Máhatmá Gándhí! Mnozí jsme
o něm četli, viděli jsme film.
Jděme v jeho odkazu jako naši
studenti, naučme se důkladně
jeho způsobu boje formou nenásilí a přesvědčení, mravní
síly a jednoty, učme se sebeúctě. Jsou to vlastnosti, které
nám budou pomáhat nejen do
doby, než vláda splní všechny
základní požadavky pro obnovení pokrokového rozvoje naší
země. Jsou to vlastnosti, které
nám budou pomáhat i později,
v našem každodenním životě.
Vážení spoluobčané, mnozí
z vás jsou svědky padesátých
let, většina prožila rok 68 a po
něm léta sedmdesátá a osmdesátá – nesmíme dopustit
další blamáž, nesmíme
naletět na šidítka. Protože
kdo se nepoučí z historie, je
odsouzen prožít ji znovu.

ZELENÝ ANTON NAŠTĚSTÍ NEPŘIJEL
V těch zdánlivě dávných časech, kterým se přezdívá totalitní, jsme doma neměli televizi, rádio jsme zapínali jen
občas, to když nahoře táta naladil Hlas Ameriky, ke kterému
mě vždy volal, když bylo něco zajímavého. Tak jsem se třeba
dozvěděl o tom, že právě umřel John Lennon. Ale poslouchali
jsme taky Svobodnou Evropu, tenkrát jsem si nahrál první
dramatizaci Havlovy Audience. Dodnes ji někde na pásku
mám. Když ale táta odešel na věčnost, přestal jsem sledovat
i tyhle stanice. Zdálo se mi to marné, snažili se, ale...
O víkendu po „studentském“ pátku jsem zrovna dokončoval
své Zrcadlo pro Quijoty, u kterého jsem si byl jist, že ho vydám
leda v samizdatu. Přiběhl rozrušený Eda Vébr a informoval
mě o událostech v Praze. Věděl, že rádio nesleduji, tak abych
byl v obraze. A běžel psát dopis pro ÚV KSČ: ať se rychle
vzdají vedoucí úlohy a umožní návrat k demokracii. Později
to se mnou ještě konzultoval, a snad odeslal.
Hned z kraje týdne jsem dostal v práci příkaz, že musím
zařídit, aby se do učiliště nedostali herci agitující ke vzpouře.
Nikdo nepřišel, takže jsem byl ušetřen průšvihu, asi bych
se s nimi bavil...
Situace byla nepřehledná. Hovořilo se o armádě a milicích
odhodlaných zasáhnout proti odpůrcům režimu. Všechno bylo
možné. Koncem týdne mě Eda požádal, abych mu napsal
projev na manifestační stávku. Smolil jsem se s tím s chutí,
konečně léta jsme takto spolupracovali i při jiných, méně
vypjatých situacích. Přinesl jsem mu hotový text v neděli
dopoledne do mlýna na schůzku aktivní skupiny mladých
lidí, kteří pohotově, a v té chvíli pod přísným utajením,
připravovali organizaci pondělní stávky. Bohužel už si na
všechny nevzpomenu, ale určitě tam byl pan Mašín jako
zkušený matador-poradce, který se v minulosti mnohokrát
utkal s vládnoucí mocí. Vzpomínám si na tu pracovní atmosféru, věcnost a taky na podivné telefonáty, při nichž se
na druhém konci drátu nikdo nehlásil. Po určité době pan
Mašín prohlásil asi toto: „Je nás tu tak akorát do zeleného
antona. Mám s tím své zkušenosti. Měli bychom se včas
rozejít.“ Jednání bylo už prakticky u konce, takže všichni
uposlechli jeho rady.
Manifestace vůle Varnsdorfských byla veliká, náměstí
plné lidí. To byl začátek. Někdy kolem Vánoc přišel za mnou
Eda Vébr s naléhavou myšlenkou: ještě do konce roku je
nutné odstranit symbol socialismu Gottwaldovu sochu před
divadlem. Tehdy jsem byl jiného názoru. Nedělat to rychle
a tajně, ale za účasti co nejvíce občanů, aby ten symbolický
okamžik mohli patřičně prožít. Socha však byla odstraněna,
šly kolem toho zbytečné fámy šířené těmi, kteří tam nebyli.
Pak následovalo náročné období komunikace s dosavadními
představiteli města o dalším osudu samosprávy v nových
podmínkách. Někdy na jaře se ohlásila televize, že by rádi
natočili onu akci se sochou Gottwalda. Přáli si sochu instalovat zpátky a znovu sejmout. Dohodli jsme se s Edou, že žádná
šaškárna nebude. Později jsme často sedávali, zvažovali,
promýšleli, malovali „strom“ všeho, co bylo důležité v prvních
týdnech a měsících jeho starostování zařídit. Situace byla
stále nepřehledná. Revoluce si však vybrala svou daň. Eda
odešel z politiky i ze světa. Člověk, který viděl hodně dopředu
a často šel tím směrem rychleji než ostatní. Byl neúnavným
motorem, chyboval, ale měl i sílu chyby napravovat. Člověk
odešel, demokracie zůstala. Že má jinou podobu, než si on
a mnozí další představovali? Mladší generace vše zhodnotí
až po létech. Doufejme, že spravedlivě.
Vzpomínek na ty rušné a převratné dny a týdny je mnoho.
Rojí se (nejen!) v mé hlavě daleko častěji než při výročích. Zejména jsou-li konfrontovány s realitou. Nedávno na konferenci
o současné literární kritice profesor Křivánek srovnával, co
dokázali čeští spisovatelé za dvacet let první republiky s tím,
co se v této oblasti událo ve stejně dlouhém období po sametové
revoluci. Bylo to velmi smutné. Je čas udělat totéž srovnání
i v jiných oblastech našeho života. Nebude nám veselo ani
tady, ale bylo by chybou to odkládat. Demokracie naštěstí
nezmizela, ale trhliny v ní jsou povážlivé. Varnsdorfským už
Josef Mašín ani Eda Vébr neporadí, co s tím. Ale jistě tady žije
spousta šikovných mladých lidí se stejnými ideály a energií.
Ti by mohli a měli rázně ukončit zlatokopecké období „českého
Klondajku“ všech, kteří ono slavné socialistické „kdo nekrade,
okrádá rodinu“ transformovali na „úspěšné podnikání“. Nejen
v našem městě.
Milan Hrabal
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Jak to bylo tenkrát doopravdy aneb Mozaika vzpomínek
a dokumentů na „sametový“ listopad 1989 ve Varnsdorfu
VÁŽÍM SI POLITICKÉ SVOBODY
Na podzim roku 1989 jsem pracovala na rehabilitačním
oddělení polikliniky ve Varnsdorfu a často jsem s pacienty
konfrontovala názory na měnící se politický vývoj v zemích
sovětského bloku. Byla jsem skeptická. Nedovedla jsem si
představit, jakým způsobem by se mohl tento homogenní
totalitní režim narušit a změnit.
Jako dvacetiletá jsem prožívala rok 1968 na studiích
v Praze a po nekompromisním potlačení „pražského jara“
jsem byla přesvědčena, že osud tohoto státu a národa je
navždy zpečetěn. Budeme trvale ovládáni mocností, která
nedovolí nikomu pozvednout hlavu. Stejné zkušenosti mě
čekaly při vstupu do zaměstnání. Houf neschopných, mnohdy vychytralých a zbabělých lidí, zaštítěných KSČ, ovládal
vše. Deprimující a beznadějné.
Věděla jsem o disentu a emigrantech, občas jsem poslouchala vysílání BBC, ale nevěřila jsem, že k politické
změně dojde.
V týdnu před 17. listopadem jsem byla v pracovní neschopnosti a o pátečních událostech v Praze jsem zachytila
informace ve zpravodajství BBC. V našich sdělovacích prostředcích bylo ticho. Po několika dnech, kdy jsme se udiveně
ptali jeden druhého, co se vlastně stalo, co je pravda a co
se dále děje zejména v Praze, se ve městě objevily vylepené
letáky, prohlášení a výzvy. Lidé měli strach, nevěděli, kdo
ovládne situaci. Přesto ale někteří spontánně zareagovali,
a tak jsem se i já ocitla se skupinou lidí, kteří sdíleli stejné
názory, na schůzce v tehdejším závodním klubu n.p. Velveta,
kde se mj. formulovalo prohlášení OF. Odvaha narůstala,
bylo postupně více informací a i ve Varnsdorfu se konstituovalo Občanské fórum. Na mnoho detailů si již nevzpomenu, ale ještě si dokážu živě vybavit prožitek, kdy jsem
doma při televizním přenosu ze shromáždění na pražské
Letné se slzami a hrdě zpívala československou hymnu.
V té době jsem byla na Čechoslováky hrdá a zaplavila mě
vlna idealismu. Zkušenosti z praktické politiky jsem já ani
většina těch, kteří „sametovou revoluci“ započali, neměla
a postupně se tvář a charakter následujících událostí začaly měnit. Končilo krátké, bouřlivé období „čestných emocí“
a nastoupila realita neúprosné politiky. Tak to v historii
vždy bylo a bude.
Současná situace v české společnosti má mnoho nedostatků, přesto si ale vážím politické svobody. A kdyby se mělo
vše opakovat, postavila bych se opět na stejnou stranu.
Anna Dudková

SYMBOLICKÝ LISTOPAD 89
Jsem přesvědčen, že listopad (jak symbolické!) – pád
vlády – si př ivod il sá m
bolševik už v roce 1969, kdy
ústy G. Husáka prohlásil, že
srpnová okupace 68 nebyla
okupací, ale bratrskou pomocí. Přinutil statisíce lidí,
aby v následujících čistkách,
buď proto, aby se sa m i
udrželi v zaměstnáních,
či své děti na školách, žít
ve lži a strachu. A také
gorbačovská glasnosť mu
vzala oporu a podporu. Tak
se stalo, že od r. 85 se tvořily
debatní kroužky, ve kterých
byli mnohdy i znásilnění komunisté a kritizovali režim.
Ve Varnsdorfu to nebylo jiné.
Někdy po vzniku OF, kde nás
zastupovali Lubor Švejnar
a Pavel Vodička, v době
kulatých stolů, za mnou
přišel Eda Vébr s návrhem
natř ít soše G ottwa lda,
která stá la u d ivad la,

Dvakrát dvacet let
Prozatím jediný člověk
má na nejdůležitější veřejné budově našeho města,
za niž lze asi považovat
radnici, pamětní desku.
Vedle jeho vyobrazení tady
stojí slova: „Významně se zasloužil o rozvoj města.“ Tím
člověkem byl Pan Starosta
Josef Mašín.
Pro generaci, která má
dnes nakročeno k šedesátce,
byl Josef Mašín skutečným
patriotem města. A taky
hrdinou roku 1968. Víme,
co se stalo pak. Než se rok
s rokem sešel, byl zapomenut. To však mocichtivým
nestačilo. Bylo třeba ochránit před ním naši znormalizovanou socialistickou spo-

lečnost. Soudit ho, zostudit.
Podobný osud potkal mnoho
dalších mezi námi. Poslední
poctivou veselku jsme totiž
zažili na varnsdorfském náměstí 28. března 1969. Byl
to ten báječný večer, kdy
naši hokejisté podruhé porazili ruského medvěda na
mistrovství světa v hokeji.
Dalších dvacet let jsme si
ani neškrtli.
Teď tedy slavíme druhou
dvacítku. Během ní jsme
měli možnost řadu věcí z té
předchozí napravit (a ruský
medvěd už byl se svými tanky zpátky na Sibiři). Úvaha,
zda se to podařilo, bude se
asi lišit u jednoho každého
z nás. Má tedy smysl vzpo-

mínat na to, jak to bylo ve
Varnsdorfu v listopadu ´89,
či lednu a únoru ´90? Určitě.
Můžeme být hrdí na to, že
jsme nečekali na povolení
všemocných orgánů shora.
Shromáždění v kině Panorama 5. ledna 1990, kde jsme
skutečně dělali revoluci, je
svým způsobem naší historickou hvězdičkou. Patrně
ovšem pouze pro ty, kterým
pojem demokracie nezní jako
cizí slovo. Pro pana Mašína
svítila dvojnásobně.
(Měl jsem tu čest, že pan
Josef Mašín si jako podmínku svého návratu na
radnici v revolučním lednu
1990 vymínil, že mu budu
dělat tajemníka.)
Pavel Vodička

ruce červenou barvou jako
symbol jeho krvavé vlády.
Řekl jsem, že nás označí
za barbary, kteří poškozují
sochy a že bude lepší ji
odstranit. Zdálo se mu to
nemožné bez techniky, ale
souhlasil, když to zajistím.
Blízký m našemu debat -

nímu kroužku byl jeřábník
M. Deus, který slíbil pomoc. V dohodnutý den se
u d ivad la sešlo několik
desítek mužů i žen, aby
asistovali sundání sochy
a také, aby svou přítomností
dokázali případnému odporu
snesení ze strany vedení
města, že to není akce jednotlivce, ale přání občanů.
Velké podpory se nám dostalo, když mezi nás přišel pan
Josef Mašín, který se stal
legendou v boji proti normalizaci již za svého života.
Socha byla za spontánních
projevů souhlasu sundána
ze soklu a ponechána na
místě. Eda pořídil fotodokumentaci, ze které jsem po
letech zjistil, že mezi námi
byli i mimořádně aktivní
a vtipní agenti StB. Viď,
Trampe!
Miro Bučko

Poprvé veřejně
Kryl a Kubišová
Vzpomínek je spousta. Ty varnsdorfské jsou spjaty hlavně
s Edou Vébrem. Jak všechno organizoval, jak dokázal pro
věc strhnout lidi, jak do toho šel stylem jemu vlastním. Na
plný plyn a po hlavě. Ozvučit náměstí na generální stávku
byl jeho nápad. Kompletní aparaturu jsme dovezli do budovy
tehdejšího národního výboru, která se zrovna rekonstruovala. Skvělá byla parta zedníků, která se tam vyskytovala
a socialismu škodila především svou pracovní morálkou.
Když jsem jim řekl, o co jde, bleskově vybudovali přes díru
v prvním patře provizorní podlahu a pomohli mi do oken
nainstalovat reprobedny. Tak jsem mohl poprvé veřejně
hrát Kryla a Kubišovou, což soudruzi ze služebny VB,
která tenkrát byla přímo naproti, pečlivě monitorovali
a zaznamenávali. Ale fotky někam zašantročili. Žádnou
nemám. Dokonce si pamatuji i některé plamenné řečníky
a jejich příspěvky. Ale ne všem by se líbilo, kdybych je
připomněl... No, ještě si vzpomínám, že byl ukrutný mráz,
a tak se šlo do Babety na svařáka a kořku. Byly to krásné
časy, především proto, že mi bylo o dvacet let méně a nikdo
ještě netušil, že i tahle revoluce nakonec požere své děti,
jak praví klasik a potvrzují dějiny.
Ivan Chlupáč
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Jak to bylo tenkrát doopravdy aneb Mozaika vzpomínek
a dokumentů na „sametový“ listopad 1989 ve Varnsdorfu
SAMET S VŮNÍ BRAMBORÁKU
BYLO TO JINAK
Nevím, kdo se pod zkratkami na konci článku
s názvem „Jak bylo ve Varnsdorfu před 20 lety“ ukrývá
a je mi to zcela jedno. Avšak
jestliže chce někdo psát pravdu, a doufám, že se v HS píše
pouze pravda, tak ať je toto
dodrženo.
Během týdne před 26. listopadem roku 1989 jsem osobně navštívil pana Mašína
v jeho bytě s prosbou o radu,
co a jak dále s politickou situací ve městě. Pan Mašín
byl velice vstřícný, diskutovali jsme spolu a po krátkém
přesvědčování se mi podařilo
to, že se pan Mašín schůzky
naší skupiny u Edy Vébra
zúčastnil. Byl tam jako host
a nikoli jako pořádající, pan
Mašín nic nesvolal, ani nic
nevedl !!! Veškerá aktivita
byla konána naší skupinou.
O žádnou skupinu varnsdorfských občanů se nejed-

nalo. Bylo nás tam asi pět,
či šest. HS vytiskl nepravdu.
Po kratší diskuzi na téma
sametové revoluce a co potom, nám pan Mašín sdělil,
že je již politikou vyčerpán
a že již nechce být nikde
a v ničem účasten. Na otázku, zda-li by byl ochoten se
stát opět předsedou národního výboru, nám všem sdělil,
že v žádném případě. Jak to
poté dopadlo jistě víte, to
nebylo dle mého názoru
rozhodnutí pana Mašína,
ale do politické hry byl někým umně zakomponován.
Jméno Mašín mělo a má
stále velký zvuk. Dnešní
rádoby politici se jménem
tohoto člověka velice rádi
ohánějí. Rozhodnutím jsme
byli překvapeni, avšak jsme
toto nakonec uvítali. Byl to
člověk rozumný a moudrý.
Jednání s ním bylo velmi
příjemné, otevřené a mnohé

OČIMA VELITELE MÍSTNÍ
VOJENSKÉ POSÁDKY
Toto období mne zastihlo
ve funkci velitele zdejší
posádky. V prvních hektických dnech jsme se zaměřili
na udržení kázně a pořádku
uvnitř útvaru. Odolávali
jsme nájezdům různých aktivistů a novinářů, kteří chtěli
posuzovat „demokratičnost“
života a informovanost
vojáků základní služby. Já
sám jsem, v období příprav
generální stávky, byl zván
na různá shromáždění, kde
jsem musel ujišťovat, že se
armáda nepřipravuje na
zásah proti vlastním lidem.
Až v časných ranních hodinách 1. 1. 1990 jsem u pluku
musel vyhlásit pohotovost,
protože jsme obdrželi rozkaz
k eliminaci vzpoury vězňů
v Minkovicích u Liberce.
Úsměvné bylo, že jsme kvůli
zabránění panice mezi lidmi

nesměli na přesun použít
svoji techniku, ale do místa
nasazení nás měly přepravit
autobusy ČSAD výrazně
označené státní vlajkou.
Naštěstí se problém vyřešil
bez našeho zásahu.
Další období už probíhalo
v běžné šedi normálního
života, trochu komplikovaného odběrem materiálu
ze skladů Lidových milicí
zdejších závodů a zahájením
reorganizace armády.
Nakonec si s tímto obdobím spojuji další paradox. Po Havlově amnestii
a propuštění vězňů jsem na
jejich místa musel nasadit do
věznice v Minkovicích a do
Jablonného v Podj. asi 200
vojáků, kteří několik měsíců
brousili korále pro Preciosu
Jablonec.
Vladimír Reiber

nám vysvětlil, hlavně co se
týká komunální politiky.
Skutečně se nám podařilo
svolat generální stávku.
Poté naše skupina ukončila
činnost. Více se dozvíte zanedlouho.
Ing. Milan Hindrák

„Samet“
v městské
knihovně
Městská (tehdy „středisková“) knihovna: Přes
její archaický oválný pult
začaly hned v pr vních
dnech „sametu“ proudit
samizdatové oxeroxované
minisborníčky povídek, do
té doby nezveřejnitelných.
Ani už nevím, kde a jak se
u nás tehdy vzaly. Zvláštní
směs pocitů - nadšení z toho,
že se ke čtenářům vrací Klíma, Lustig, Škvorecký... (my
mladší jsme je tehdy vůbec
poprvé četli), ale stále ještě
i obav, jestli to náhlé tání
ledů není jen epizoda, kterou si ti nejaktivnější později
odskáčou. Mrazení v zádech
z toho, že se na pultě volně
povaluje petice Několik vět
při zpětném pohledu působí
směšně. Od kolegyně, která
tou dobou studuje v Praze,
s očima navrch hlavy posloucháme, jak to tam vře
- a ne už jen mezi studenty.
Informace, které se v té době
ještě rozcházely s oficiálním
zpravodajstvím, byly jak
z jiného světa. O něco později jsme s Edou Vébrem ve
Velveta klubu zorganizovali
seznamovací lekci se samizdatovou literaturou (vedl ji
myslím Karel Lešanovský
z Děčína). Zájem byl velký.
A když jsme konečně vybalovali bedny knih, které se
po dvou desetiletích mohly
vrátit do regálů, to teprv bylo
pro knihovníky šťastným
vyústěním zvratu poměrů.
... Že se pak na důstojné
prostředí pro knihovnické
služby ve Varnsdorfu čekalo právě těch dvacet let, za
kterými se teď ohlížíme, to
už je jiné kafe.
Martin Havlíček

Bramborák já měl vždycky rád. Však také býval často na
stole při příjemném setkávání party lidí, kterou dohromady
svedly romantické prostory ateliéru, jehož stavba už je dnes
pouhou vzpomínkou. A tak bramborák zavoněl i při kamarádské oslavě mých čtyřicátin. Sáhli jsme po kytaře a večerem se
nesly písně, které provázely tehdejší dobu. Bylo 17. listopadu
1989. A zatímco náš večer se nesl ve znamení pohody, Praha už
pochodovala. Ještě té noci, kdy jsme seděli kolem výhřevných
klubek, kohosi napadlo zapnout stařičké rádio. A pak jsme
zmlklí poslouchali zatím nepříliš srozumitelné zprávy, které
se jako první rozlétly do světa.
Dvacetiletý silný proud dění už dávno obrousil oblázky vzpomínek. Vím jen, že události pak – po chvilce prvotní nerozhodnosti a váhání – dostaly rychlý spád a kamarádské sedánky
v kruhu starých i nových známých získaly rychle zcela jiný
charakter. Nebyla to hra na ilegalitu, kterou jsme v počátku
ještě cítili jako potřebnou. Byla to práce, kterou jsme se učili
za pochodu. Každý si v sobě musel překonat onu pomyslnou
hranici člověka, kterému je cesta předem jasně stanovena
a vstoupit do prostoru vlastní odpovědnosti z rozhodování.
A to někdy bylo hodně těžké. Ohlasy, které doléhaly k našim uším, nebyly ani zdaleka vždy jen přátelské a vstřícné.
„O co se tu snažíte, politika se dělá v Praze a bude to tak, jak
se v Praze rozhodne,“ říkali u piva ti, kteří pro nás našli jen
ironický úsměv. Ještě méně příjemné byly sliby lidí, kteří v tu
chvíli stáli na druhé straně pomyslné barikády. Párkrát jsme
zaslechli, co všechno s námi provedou, až to skončí. Někdy to
byl docela silný útok na psychiku.
S úctou k lidem vzpomínám na ty dny. A to nejenom s úctou
k těm, kteří stáli proti policejním kordonům a milicionářskému
odhodlání. Ale i ke zdejším – varnsdorfským. Podobné silné
vzepětí vzájemné lidské solidarity a potřeby přiložit ruku k dílu jsem si uvědomil dvakrát v životě. Prvně to bylo po 21. srpnu
1968 a podruhé v době revoluce, jež dostala přízvisko „sametová“. Vždyť právě v listopadu se tu zásluhou mnoha dnes
už vlastně bezejmenných lidí podařilo v rekordně krátkém
čase postavit poměrně dobrou informační síť, která propojila
centrum zdejšího Občanského fóra se všemi důležitými místy
a varnsdorfskými provozy. A také díky dobré koordinaci jsme
se pak potkávali na náměstí, na hraničním přechodu, v Kinokavárně, ve Velvetaklubu, v divadle, v Panoramě. Nebyla to
práce za peníze – kde by se také jakékoliv peníze vzaly. Přesto
se vždy našlo nějaké to „pojízdné podium“, zvuková aparatura
i ochotné ruce zvukaře. Někdy snadno a někdy s obtížemi jsme
překonávali problémy období, kdy bylo potřeba dobře tříbit
názory, které ani zdaleka nebyly jednotné. Přenesli jsme se
přes historické období varnsdorfského „dvojvládí“ a v čele
města stanul v oficiálních volbách staronový starosta.
Život šel dál a my se začali učit plavbě po rozbouřených
vlnách nové demokracie. Před námi se objevily lákavé dálky,
o kterých se dříve ani nesnilo. Pár poctivých plavčíků ale nevydrželo silné houpání vln, a tak je nahradili jiní, kteří do té
doby byli pěkně v suchu a čekali, jak to dopadne. Loď se začala
natírat z každé strany jinou barvou a tahanice o kormidlo byly
a jsou na denním pořádku. Nedivím se, že občas má tahle loď
trhlinu a nabírá vodu. Jistotou je, že nad ní pořád ještě svítí
slunce demokracie – i když občas za nízko plujícími mraky.
A pak – jsem rád, že i ten bramborák voní pořád stejně.
Martin Louka

Aby mládež nebyla jako my
Ke vzpomínkám na prožitky před 20lety (období velkých
nadějí) patří neodmyslitelně stav současné společnosti. Stěžujeme si na špatnou morálku a sobeckost (hlavně politických
stran a „boháčů“), vadí nám vysoká kriminalita a mnoho
dalšího. Ale nesmíme zapomínat na to, že prakticky od roku
1938 až do roku 1989 docházelo k soustavné likvidaci české
inteligence a „výchově“ k faktickému nezájmu o věci veřejné,
prostě vhodných lidí je dnes málo. Proto je velmi důležitý
vývoj mladé generace, možná ještě nenarozených, kteří snad
v budoucnu ustaví skutečnou občanskou společnost, která
dokáže připravit a udržet podmínky pro správné fungování
demokratických principů řízení společnosti.
Ing. Vladimír Bartoň
Foto archiv rodiny Vébrových a M. Bučka
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
RŮZNÉ
P rodá m používa né
motorové vozítko PEG
PEREGO Jeep. Telefon
724 316 423.
Koupím starožitnosti kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání. Tel. 606 388 495,
607 662 178.

ZAMĚSTNÁNÍ

NEMOVITOSTI

Hledám práci účetní,
fakturantky, asistentky. Tel.
774 674 234, 412 370 579.

Prodám byt 2+1 v os.
vlastnictví, v centru města,
ul. Legií. Cena dohodou. Tel.
723 708 413.

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

H ledáte práci nebo
přivýdělek. www.prace-z-domu.estranky.cz.

INZERCE

VELVETA CENTRUM

správní budova Varnsdorf,
Palackého 2760
VÝHODNÝ PRONÁJEM
KANCELÁŘÍ
Měsíční cena pronájmu
pouze 50 Kč/m2
pronajaté plochy
Dobrá cena, nepřetržitá
služba v recepci,
možnost využití společně
zajišťovaných služeb:
pošta, kopírování, účetnictví,
právní kancelář, telefony,
internet, ekologie,
informační technologie atd.
Rádi vás u nás přivítáme.

Kontakt: Ing. Zdeněk Mayer
tel. 602 181 853
www.velveta.cz

strana 7

Pronajmu byt 1+1+L,
ul. Karolíny Světlé. Nájem
5.000 Kč + energie. Zájemci
tel. 728 683 276.
Prodám RD s pěknou
zahradou ve Varnsdorfu.
Cena 740.000 Kč. Telefon
722 437 022.
Převod družstevního
bytu 3+1+L, v 5. patře
nově opraveného panelového domu ve Varnsdorfu, výhled do zeleně. Velmi dobrý
stav. Snížená prodejní cena:
650.000 Kč. Info Lužická
R.K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.

Prodej nově postavené zavedené restaurace
v centru Vilémova. Možno
jednat i o pronájmu. Prodejní cena: 3 mil. Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

Pronájem kanceláře
v centru Rumburku. Výhled na náměstí. Nájem:
3.500 Kč/měs. Info Lužická
R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Převod garsonky v rekonstruovaném panelovém
domě v klidné části nedaleko
centra Varnsdorfu. Prodejní
cena: 210.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
SKZ NORD, s.r.o. ...smysl pro reality nabízí prodej dr. bytu 3+1+L ve
Varnsdorfu, ul. K. Světlé
v 9. NP/76m 2 . Výhodná
cena: 470.000 Kč. Bližší
info na tel. 603 536 548.
SKZ NORD, s.r.o. ...smysl pro reality nabízí prodej
dr. bytu 4+1 po rekonstrukci
ve Varnsdorfu, ul. Karlova. 4.n.p./69 m 2, vyzděné
koupelnové jádro, nové
WC, nové odpady, rozvody
vody, nový rozvod plynu
do kuchyně a rozvody el.
s dvojitou ochranou, rozvod
kabel. televize. Zateplený
panelový dům s plastovými okny nedaleko centra.
CENA: 578.000 Kč. Bližší
info na tel. 603 536 548.
SKZ NORD, s.r.o. ...smysl pro reality nabízí pronájem 2 kanceláří o celkové
ploše 36 m2 v 1. PP v centru Varnsdorfu, ul. Národní
(včetně nábytku). Nájem:
4.165 Kč/měs. Bližší info na
tel. 603 536 548.

P ronajmu prostor y
vhodné na malý obchůdek
5x8m + zázem í. Cent rum Varnsdorfu. Telefon
606 229 606.
Pronajmu byt 1+4 po
rekonstruci a s kuchyňskou
linkou, v panelovém domě
v Pražské ul., Vdf. Kauce!
Tel. 602 104 610.
Pronajmu podkrovní
garsonku (70m2 ), po rekonstruci, s kuchyňskou linkou,
zahradou a parkovacím stáním v rodinném domku ve
Vdf., ul. Dvořákova. Kauce!
Tel. 602 104 610.
Koupíme novostavbu
RD ve Varnsdorfu. Telefon
602 722 711.

SLUŽBY
Kadeřnictví u Kapustičky také i nově k vám
domů a stále za příznivé
ceny. Tel. 728 510 962.
Svatební a společenská
móda Viktoria. Luxusní
svatebn í a společ enské
šaty na míru. Velký výběr
z katalogu. Více než 10 000
modelů. Více na w w w.
e-viktoria.cz nebo na telefonu 777 583 506.
Antikvariát Klariani.
Vykoupíme: knihy všech
žánrů, LP desky, hračky,
plakáty, poklady z půdy.
Více na tel. 775 034 226.
Empada - salon pro
úpravu srsti psů. Pražská
2952, Varnsdorf. Objednávky na telefonu 737 104 222.
Stříhání i o víkendech a po
domluvě i u vás doma.
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.
Svatební a společenská
móda pro dámy a pány.
Kompletní servis půjčovny
včetně doplňků - zakázkové krejčovství - opravy
a úpravy oděvů. Nově kožichy na večer i pro svatební
den. Svatební oznámení,
služby koordinátora, rady,
tipy a doporučení. Út - Pá 14.00 - 18.00, So 9.00 - 13.00 Varnsdorf, Elišky
Krásnohorské 1549. Značeno směrovkami až k provozovně. Tel. 728 764 809,
j.zarnack@email.cz, www.svatebni-moda.cz.

Nehtové studio Romana vás zve do sportovní haly
na úpravu vašich rukou.
Tel. 728 683 276.
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Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy
vyhovíme
a poradíme.
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz
volejte 412 372 241.
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KŘÍŽKY HLEDAJÍ ADOPTIVNÍ RODIČE, CHCETE NÁS?

Pod podobným názvem znají mnozí z vás televizní seriál, ve kterém se jeho tvůrci snaží pomoci opuštěným
zvířatům k jejich novým páníčkům. Další „záchranné“ programy dnes nabízí pro své návštěvníky a příznivce
téměř všechny zoologické zahrady, a to v různých formách. Jednou z těchto aktivit je adopce na dálku.
Většina těchto programů se týká živých tvorů, ale my k vám dnes přicházíme se zcela odlišnou nabídkou.
Kruh přátel muzea Varnsdorf ve spolupráci s Městem Varnsdorf v letech 1996
až 2009 provedl obnovu a záchranu posledních 16 drobných sakrálních památek - křížků, které dnes patří k zajímavým úlomkům historie v našem městě. Některé
z nich se však stávají terčem útoků vandalů, na dalších se už opět projevuje zub času. My
vám dnes všechny křížky představíme a přitom vám nabídneme jejich „opatrovatelství“.
Některé křížky už své „adoptivní rodiče“ - patrioty, kteří se o ně starají, mají, řada památek
však na své patrioty zatím čeká. Samotné opatrovatelství není nic složitého a je možné
ve dvou variantách. V té první, fyzické, se jedná zejména o zajištění pravidelného úklidu
a o úpravě jejího okolí, dále v případných drobných sanačních pracích dle upřesnění zadavatele. Druhá varianta je určena těm, kteří nemají čas a možnost se o památku fyzicky postarat, byli by však ochotni na údržbu a drobné opravy finančně přispět. V obou případech s vámi
bude po projevení zájmu sepsána smlouva a dohodnuty podmínky podle vašich možností.
Kompletní texty k jednotlivým zde uvedeným památkám najdete na stránkách KPMV
http://muzeum.varnsdorf.cz/projekty/sakralni_pamatky.htm.
V ulici Pohraniční stráže
(N 55.453 E14 37.208)

Pozn.: údaje pod fotografiemi jsou souřadnice GPS v systému WGS 84

Studánka - vlevo u silnice na Rumburk
(N50 54.812 E14 33.939)

Žitavská ulice
(N50 54.448 E14 38.783)

Kollárova ulice
(N50 54.991 E14 38.071)

V uličce Pod Strání
(N50 54.883 E14 37.321)

V ulici Pohraniční stráže
(N50 55.453 E14 37.208)

Studánka - u hlavní silnice
(N50 54.485 E14 34.302)

Na Studánce u zdi kostela
(N50 54.531 E14 33.984)

Na konci ulice Závoznické
(N50 54.067 E14 36.330)
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Osud pohostinských zařízení na varnsdorfském vrchu Špičák
Ze sborníku Mandava
jsme pro vás vybrali stať
o historii restaurací na
Špičáku. Třeba jako námět
na sváteční vycházku za
krásným rozhledem - ač na
žádný hostinec tam dnes
nenarazíte... Z úsporných
důvodů je text asi o třetinu
zkrácen. Celý jej najdete
právě v Mandavě 2009.
Severně od Varnsdorfu,
přímo na hranici se Saskem se zvedá 544 m vysoká
hora Špičák (Spitzberg), jejíž vrchol je tvořen strmými
znělcovými útesy vulkanického původu. Na dřívějších
mapách z 18. století je tento
vrch označen také jako „Sattler“ (Sedlář). Už si nedokážeme ani představit, že tam
kdysi stála bouda s vyhlídkovou věží. Starší lidé si
však na to ještě dokážou
vzpomenout. Z historických
pohlednic se dá vytušit, jaký
čilý ruch tenkrát panoval na
tomto místě.
Kvůli nádhernému výhledu směrem do Čech i na
hornolužickou vrchovinu
postavil spolek v roce 1895
na znělcové skále vyhlídkovou plošinu. Ta se těšila
velké návštěvnosti, neboť
byla dobře dosažitelná jak
z Varnsdorfu, tak ze Seifhennersdorfu. Výhodnou
polohu Špičáku rozpoznal

Na svatodušní neděli,
5. června 1898, se konalo
slavnostní otevření „Restaurace na Špičáku“. Při
této příležitosti uspořádal
kapelník Alois Lischke se
svou městskou kapelou jeden ranní a jeden odpolední
koncert. Vstupné obnášelo
10 krejcarů. Zatímco odpolední koncert začal v hodinu
i dnes pro nás obvyklou, totiž
v 15.00 hod., ranní koncert
obdržel své označení více než
právem. Byl totiž ohlášen na
6.00 hod.(!) Návštěvníci byli
lákáni hned po katolické
ranní mši – jak jinak se dá
vysvětlit tato časná hodina.
Lidé na Špičák proudili
v zástupech ze všech směrů
a používali přitom často
různé zkratky přes louky
a obdělaná pole. Šest dní
po otevření restaurace,
11. června 1898, inzeroval
hostinský ze Špičáku ve
varnsdorfských novinách
„Abwehr“ (Obrana):
„Žádám vážené návštěvníky Špičáku co nejdůrazněji,
aby se pohybovali jen po
cestách, neboť si stěžovali
majitelé pozemků v okolí,
že jim byla bezohledně pošlapána pole a louky, a tím
způsobena značná škoda.
Jestliže nebude toto chování
odstraněno, cítí se majitelé
pozemků nuceni vymáhat

První restaurace na Špičáku (1898 - 1905)
i varnsdorfský uzenář Franz
Kühnel, který si od případné
výstavby horského hostince
sliboval dobrý obchod. Protože pozemek na Špičáku
patřil k Liechtensteinskému panství, sjednal si
Kühnel s liechtensteinskou
správou v Rumburku nájemní smlouvu na 12 let.
Hostinec byl postaven
varnsdorfským stavitelem
Wilhelmem Czechem ve
stylu hrázděné konstrukce.
Budova obdržela zasklenou
verandu, která nabízela
nádherný výhled, a rovněž
14 m vysokou dřevěnou rozhlednu. Za 80 krejcarů bylo
možné přespat v jednom
z hostinských pokojů.

náhradu ve formě peněžní
pokuty až do výše 50 korun
za osobu. Prosím tedy vzíti
tuto skutečnost na vědomí.
S úctou Franz Kühnel.“
Špičák se svým novým
hostincem se brzy těšil veliké oblibě nejen v Čechách,
ale i v sousedním Sasku.
Proto nechal Franz Kühnel
do roku 1900 přistavět ještě
dvě verandy. Restaurace
byla na tu dobu velice moderně vybavena. V budově
bylo instalováno acetylenové plynové zařízení pro
plynové osvětlení. Pohled
na světlem ozářený horský
hostinec v noci byla tenkrát
velká senzace a zároveň působivá reklama.

Druhá restaurace na Špičáku (1906 - 1915)
Pravděpodobně to bylo
právě toto plynové zařízení,
které se pro hostinec stalo
osudovým. V noci z 27. na
28. listopadu 1905, z neděle
na pondělí, začala budova
hořet. Naštěstí se v budově
nenacházely už žádné osoby. Po posledních hostech,
kteří se vydali k domovu po
22. hodině, opustili restauraci také hostinský
a kuchařka. Ve Spitzkunnersdorfu si všimli ohně krátce
před 24. hodinou. Kolem
0.15 hod. houkaly parní píšťaly varnsdorfských továren
na poplach. Varnsdorfští
dobrovolní hasiči, kteří existovali od roku 1863, vyrazili
s povozy, které ale museli
nechat stát pod vrcholem
Špičáku. Se sekyrami, motykami a háky běželi nahoru, aby alespoň zabránili
rozšíření požáru na okolní
les. Hostinec i rozhledna
hořely již jasným plamenem.
Uhasit požár bylo nemožné,
protože se na kopci nenacházela žádná voda k hašení
a s tehdejšími prostředky
ani nebylo možné žádnou
vodu nahoru dopravit. Tak
shořel oblíbený hostinec
do základů. Přesná příčina
požáru nebyla zjištěna,
předpokládala se porucha
na plynovém zařízení.
Pojištění zaplatilo velkou
část škody, takže již několik dní po požáru se Franz
Kühnel vyjádřil, že chce
znovu vybudovat hostinec.
Na jaře roku 1906 se začalo
se stavbou nové budovy,
která byla rovněž provedena Wilhelmem Czechem.
Byla zřízena prostá dvouposchoďová budova opět ve
stylu hrázděné konstrukce
s vnějším dřevěným obložením, ale už bez rozhledny.
Z varnsdorfské strany byla
připojena jednoposchoďová
veranda.
Po krátké době stavby
byla nová restaurace otevřena na svatodušní neděli
10. června 1906. Protože používání elektrického proudu
nebylo ve Varnsdorfu v roce
1906 pravidlem, obdržela

také nová restaurace opět
plynové osvětlení a k tomu
patřící acetylenové plynové
zařízení. Rodina Kühnelova
provozovala dobře navštěvovaný hostinec až do roku
1911. Poté ho pronajala
Petru Leskovarovi, který ho
vedl se stejným úspěchem.
Nový nájemce netušil,
že ho již za 4 roky potká
katastrofa. Restaurace byla
4. července 1915, v neděli,
jistě dobře navštívena. Půl
hodiny po půlnoci, to bylo již
5. července, opustili poslední
hosté restauraci. Leskovar
a jeho dcera se odebrali
k zaslouženému nočnímu
odpočinku. Kolem půl druhé
je vytrhlo ze spaní štěkání
psa. To už se kouř tlačil až
do obytných místností. Oheň
propukl v západní části budovy, která za krátkou dobu
stála celá v plamenech. Leskovarovi se sice stačili zachránit, ale museli přihlížet,
jak se restaurace a celá jejich
existence obrátila v popel.
Příčina požáru ani tentokrát
nemohla být zjištěna.
Kühnel tentokrát odmítl
postavit novou budovu, údaj-

Krásnolipský pivovar nechal roku 1930 na starých
znovuzřízených základech
vybudovat asi na 40 m2 dřevěnou stavbu s otevřenou
terasou, nazvanou „Kleine
Baude“ (Malá bouda). Byla
otevřena 10. srpna 1930.
Brzy se ukázalo, že prostory nepostačují, a tak došlo
po jistém váhání k rozšíření
Boudy. Stavbu zadala Berta Richterová z Varnsdorfu,
která potom také Boudu provozovala. Nová plochá budova s přistavěnou čtvercovou
věží byla navržena a její výstavba následně provedena
varnsdorfským architektem
a stavitelem Rudolfem Dinnebierem. Prostor pro hosty
zabíral nyní 100 m2, k tomu
přišly ještě šatny, kuchyně
a hospodářské prostory. Ve
věži se nacházelo několik pokojů pro hosty. Parní topení
se postaralo o příjemné teplo a pohánělo dynamo, tím
měla Bouda vlastní výrobu
elektrického proudu pro
osvětlení.
Dne 25. prosince 1933 konečně stála nová Bouda na
Špičáku a mohla přivítat své
hosty. Silnice pro automobily
vedla přímo na vrchol a pod
Boudou byla zřízena na stupňovitých terasách parkoviště.
Každou sobotu se zde konaly taneční večery s kapelou
Wenschuh-Luh z Varnsdorfu, které byly velice oblíbené. V zimě se stával Špičák
oblíbeným sportovištěm pro
lyžaře a sáňkaře. Špičák
se stal opět hojně navštěvovaným výletním místem
a turistickým cílem.
V roce 1945 se do Boudy
na Špičáku nastěhovali čeští
vojáci. Objekt byl obehnán

Třetí restaurace na Špičáku (1930 - 1949)
ně proto, že dovoz nahoru se
prodražoval. Jistě svou roli
hrála neblahá hospodářská
situace zapříčiněná 1. světovou válkou.
V roce 1925 byl provozován vedle starých základů
bývalého hostince letní kiosek. Jemu však dlouhé bytí
nebylo souzeno. Již po dvou
letech vyhořel.

ostnatým drátem, a tím se
znepřístupnil. Na podzim
roku 1949 vyhořela Bouda
na Špičáku potřetí. Zda se
v té době v Boudě ještě nacházeli vojáci a co bylo příčinou požáru, nemohl autor
tohoto článku zjistit.
Egbert Wünsche,
z němčiny přeložil
Karel Schreitter
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TELEVIZE (NEJEN) O VÁNOCÍCH
V blížících se svátečních
dnech nám jako každoročně
zbývá více času na sledování
televizních pořadů. Také
v letošním roce jich televizní
stanice připravily velké
množství. Aby požitek z jejich sledování byl co nejlepší,
nabízí se alternativa příjmu
televize po telefonním vedení. Tento způsob šíření
televizních signálů nabízí
u nás společnost Telefónica,
proto jsme se zastavili pro
odpovědi na několik otázek
na O2 Prodejně Rumburk
sídlící v budově rumburské
pošty.
Musíme platit při využívání televize po drátech také měsíční paušál za pevnou linku?
Telefónica již poplatek za
pevnou linku nevyžaduje,
uživatel platí jen zvolenou
službu.
V čem je tento způsob
příjmu televize výhodnější
než ostatní druhy (satelitní, pozemní)?
Základní výhoda oproti
bezdrátovému
příjmu
je v nezávislosti kvality
signálu na počasí. Víte, že

při těžkých sněhových či
dešťových mracích se satelitní obraz často rozpadá, až
mizí. To u kabelového rozvodu signálu nehrozí. Další
výhodou je nepřetržitý servis
na vyčleněném telefonním
čísle, kde v případě jakéhokoli problému odborník-profesionál poradí, případně
vyšle servisního technika.
Neovládám příliš cizí
jazyky, proto nechci sledovat cizojazyčné stanice.
Jak je na tom O2 TV?
V nabídce naší televize
je celkem 68 stanic televizních a 18 rozhlasových.
V češtině (a srozumitelné
slovenštině) můžeme sledovat více než 50 televizí
a všechny nabízené rozhlasy. Lahůdkou pro
fanoušky sportu je Eurosport 2 v češtině a přímé
přenosy ze všech extraligových hokejových zápasů
z kamer na stadionech.
Umí O2 TV ještě něco
zvláštního, jedinečného?
Používaný settopbox
umožňuje dvě unikátní
činnosti – přístup do videotéky s možností objednání vy-

braného filmu, takže nemusíte vážit cestu do půjčovny.
Další příjemnou funkcí je
odložené sledování pořadu,
například promeškaného
dílu oblíbeného seriálu, až
7 dní zpětně. Samozřejmostí
u každé stanice je zobrazení
stručného obsahu a dalších
základních informací o vysílaném pořadu.
Pokud budu chtít tuto
službu zřídit, na koho se
mám obrátit?
Pro Šluknovský výběžek
je určena specializovaná
O2 Prodejna Rumburk, kde
vám každý pracovní den od
8 do 17 hodin školené pracovnice zodpoví další dotazy,
na které v tomto článku nezbylo místo, a zprostředkují
na počkání bez další korespondence objednání této
(ale i dalších) služby. Jako
bonus k vybrané službě
si zákazník odnese hezký
vánoční dárek – značkovou
zimní čepici nebo elegantní
propisovací tužku Parker.
Na otázky za O2 Prodejnu Rumburk odpovídal
Ing. Vladimír Andrle.
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Od začátku roku 2010
se mýtné v Česku rozšiřuje
i na dodávky a malé kamiony
Povinnost platit mýtné na dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných komunikacích 1. třídy se od 1. ledna
2010 rozšiřuje na všechna vozidla, jejichž povolená hmotnost
přesahuje 3,5 tuny (u souprav je určující pouze hmotnost
tažného automobilu). Mělo by se jednat až o 80 tisíc malých
nákladních vozidel a dodávek z okolních zemí a z tuzemska,
které slouží především drobným a středním podnikatelům,
pro zásobování obchodní sítě a firem či expresní přepravu
zboží. Lehčí dodávky tak následují kamiony s hmotností 12
tun a výše, které platí mýtné již tři roky. Za tu dobu od nich
stát vybral 17 miliard korun.

Řidiči dodávek, v lednu pozor!
Některá vozidla s hmotností nad 3,5 tuny jsou dosud
vybavena dálničním kuponem z roku 2009, jehož platnost vyprší až v průběhu nebo na konci ledna. Aby
nedošlo k souběhu časového a výkonového zpoplatnění,
vzniká těmto vozům povinnost platit mýto na dálnicích
a rychlostních silnicích až po skončení platnosti jejich
dálničního kuponu. Nejpozději od 1. února 2010 musí
mýtné platit všichni uživatelé silnic s auty nad 3,5
tuny hmotnosti. Doporučuje se, aby si řidiči ponechali
druhý díl dálničního kuponu pro případnou reklamaci.

Užitečné rady, tarifní tabulky, mapy a dokumenty ke
stažení jsou připraveny na portálu www.mytocz.cz, k dispozici je také 24hodinová bezplatná infolinka 800 698 629.
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VZPOMÍNKA
Dne 7. ledna uplyne rok od chvíle,
kdy nás po krátké těžké nemoci opustil dlouholetý redaktor Hlasu severu
Robert Dausch.
Za celou redakci Romana Macová
a za rodinu družka Věra a syn Petr.

§
Život dal - osud vzal.
Dne 30. prosince to bude již 25 let, co
nás opustil pan Zdeněk Dvořák.
Tiše vzpomíná Táňa a dcery Marcela
a Lenka s rodinami.

§
Dne 22. prosince tomu bude smutný
rok, co nás navždy opustila naše maminka Berta Košumberská.
Stále vzpomíná rodina Košumberských.

§
Dne 28. prosince by se dožil 70 let pan
Helmut Hájek.
S láskou vzpomínají manželka Erika,
děti s rodinami, sestra s rodinou a ostatní
příbuzní.

§
Dne 15. prosince uplynulo 17 let od
okamžiku, kdy nás ve věku nedožitých
54 let po těžké nemoci opustil pan
Helmut Michel.
I po tak dlouhé době na něj s láskou
a rádi vzpomínají manželka Věra, děti
Věra a Marek a vnoučata Klára, Vojta
a Filip.

§
Vzpomínka vánoční i novoroční patří
naší mamince paní Alence Caltové,
v letošním roce již k desátému smutnému výročí. Stejně tak zavzpomínáme na
pana Miloslava Caltu, který s námi není
již více než tři roky. Oba stále zůstávají
v našich srdcích.
Kdo jste je znali, věnujte prosím tichou
vzpomínku s námi. Děkujeme. Rodina.

§
Vzpomínky plynou, bolest zůstává.
Dne 24. prosince uplyne dlouhých 5 let, co bez slůvka
rozloučení odešel můj syn Lukáš Petr.
S láskou vzpomíná mamka a bratr Michal s rodinou.
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NAROZENÍ
Romana Kolínská
Václav Halba (Michaela)
Olga Radová
(Monika a Nikola)
Zdena Králová
Pavel Schöterl

(Jiřík)

Blanka Oláhová
Stanislav Oláh (Blanka)
Blanka Oberreiterová
Michal Dubovecký (Michal)
Jana Kubrová
Dušan Kubr

(Michal)

Monika Zítová
Pavel Matička

(Radek)

Jaroslava Klingerová
Radek Horák
(Jakub)
Jana Korbová
Miloš Korba

(Jana)

Jana Pelikánová
Petr Pelikán

(David)

Kamila Šafářová
Tomáš Dušek

(Jakub)

Zdeňka Kirschnerová
Martin Danko
(Martin)

ZUBNÍ POHOTOVOST
19. - 20. 12. 2009
MUDr. Vladyslav
Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín IV
tel. 412 507 588
24. 12. 2009
MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23,
Děčín I, tel. 412 519 624
25. 12. 2009
MUDr. Olga Sudová
U Plovárny 1190/14,
Děčín I, tel. 412 502 213
26. - 27. 12. 2009
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10,
Děčín IV - Podmokly
tel. 412 532 216

VARNSDORF 2010
8.00 – 11.00 hod.

BLAHOPŘÁNÍ
Tento měsíc oslaví své krásné 80. narozeniny naše maminka Marie Dudášová.
Do dalších let Ti ze srdce přejeme dobré
zdraví a spokojenost. Dcera s rodinou.

ODEŠLI NAVŽDY
Listopad 2009
Jiří Sobotka
Zdeňka Kinčlová
Ernest Hikertsberger
Miloslav Mysík
Klára Kotlárová
Zdeněk Šinkora

81 let
77 let
77 let
78 let
78 let
62 let

Sňatky
Jaroslava Šišuláková
Jan Dvořák

SENÁTORSKÉ DNY
U Nádraží 1562/8, Varnsdorf

21. 12. 2009

Po 28. 12. 2009
MUDr. Zdenka Černá
Út 29. 12. 2009
MUDr. Anna Chvojková
St 30. 12. 2009
MUDr. Lubomír Svoboda
Čt 31. 12. 2009
MUDr. Eugen Peigznach
1. 1. 2010
MUDr. Lukáš Milič
náměstí 28. října 818,
Česká Kamenice,
tel. 412 511 482
2. - 3. 1. 2010
MUDr. Vladimír Vojtěch
U Plovárny 1190/14
Děčín I, tel. 412 502 216

Svatomikulášské vítání občánků
Letošní poslední vítání
nových občánků našeho
města, které pravidelně
pečlivě připravuje Aktiv pro
občanské záležitosti, připadlo na 5. prosince. A to
je den od nepaměti patřící
večerním obchůzkám Mikuláše a jeho party. A tak
si tentokrát ve Varnsdorfu
svatý muž trošku „přivstal“
a už dopoledne naděloval
v obřadní síni městského
úřadu. Přivítaní nejmladší
Varnsdorfští dostali pro
potěšení hračku a rodičům bylo určeno pár milých slov
a upřímná gratulace. Malou mikulášskou nadílku orámovalo
vystoupení dětí ze Základní školy Edisonova a divadelního
Klubadélka. Několik básniček a písniček navodilo příjemnou
atmosféru nadcházejících Vánoc a v ní pak působivě zněla
slova mikulášského přání nejmenším: „Milí človíčkové! Přeji
vám, aby cesta, na niž jste si vyšlápli, byla dlouhá, šťastná a plná radosti. Aby vaše krůčky brzy nabyly na jistotě
a vaše cíle, za nimiž půjdete, byly velké a krásné! Ať vám
mnohokrát svítí světélka vánočních stromů!“
-KAM-

VYSÍLÁNÍ MÍSTNÍ TV
Díky interpelaci na ZM se opět vynořila myšlenka na
místní vysílání TV. Vývoj mezitím velmi pokročil, a tak je
vysílání na tzv. kabelovce už většinou překonáno. Velký vliv
na to měla i digitalizace TV vysílání, díky níž se řada občanů
odpojila od přípojek kabelové TV a pořídila si vlastní digitální
příjem vysílání. Pokud by se obnovilo vysílání místního TV
zpravodajství (což je technicky možné), bylo by jím dotčeno
pouze 40 % z 3 400 domácností ve Varnsdorfu a 1 500 domácností sídliště v rumburském Podhájí, které mají kabelovou
přípojku. Pokud by se však mělo jednat pouze o přenosy ze
zasedání zastupitelstva města, nebylo by technicky složité
umístit na městské stránky audio záznam z jednání, který
se stabilně pořizuje a podobným způsobem by bylo možné
umísťovat i případné videozáznamy ve snížené kvalitě.
Pokud by se však mělo jednat o pravidelné vysílání, muselo by dojít k obnovení původního studia, které naposledy
zajišťovala VOŠ a SPŠ ve svých prostorách. Otázkou však
zůstává, kdo by studio financoval a zda by se alespoň část
jeho nákladů podařilo umořit třeba reklamou. Pokud by
se našel zájemce o provozování vysílání, a zejména jeho
investor, bylo by asi ideální případné relace přenášet nejen
prostřednictvím kabelové televize, ale také prostřednictvím
vysílání na internetu, tedy internetové TV. I tak by se většinou jednalo o připravené záznamy a přímé přenosy by byly
spíše výjimkou.
JS

KSČM je v povědomí občanů města
Na konferenci zhodnotila městská organizace KSČM
práci za dva uplynulé roky a zároveň nastínila směr své další
činnosti pro nadcházející období. Bylo konstatováno, že KSČM
je u občanů města trvale v povědomí, mj. díky akcím, kterými
oslovuje širokou veřejnost. K nim zejména patří tradiční oslavy
1. máje, úspěšné jsou plesy a také každoroční oslavy MDŽ.
Zdejší organizace úzce spolupracuje s Levicovým klubem
žen a s Klubem českého pohraniční. Ve spolupráci s těmito
organizacemi se podílí na zajištění oslav či připomenutí významných výročí jako jsou například výročí vniku samostatné
ČSR, osvobození naší republiky od fašismu a další.
Kladně byla hodnocena i práce všech čtyř zastupitelů zvolených v posledních komunálních volbách do zastupitelstva
města za KSČM (z nich jsou tři nestraníci). Ti v zastupitelstvu
patří k nejpracovitějším a představují v něm konstruktivní
opozici.
Pozitivně byla hodnocena i skutečnost, že se v rámci města
podařilo přijmout nové členy, i to, že několik členů organizace
úspěšně působí ve vyšších stranických orgánech. Konference také zvolila vedení oblastního výboru, v jehož čele bude
i nadále působit Ing. Vl. Reiber.
Ve své další činnosti se komunisté zaměří na přípravu
nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny a do zastupitelstva města. Ve volbách chtějí obstát tak, aby mohli účinně
hájit zájmy neprivilegovaných občanů. vvvvvvvvvvvvvvvvvv
Oblastní výbor KSČM

23/2009

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Neúspěšný podzim volejbalistů
Listopadové výsledky: TJ Slovan - TJ Sokol Malá Skála A
0:3, 0:3, TJ Turnov A - TJ Slovan 3:1, 3:0, TJ Slovan-TJ Spartak Smržovka 1:3, 3:1, TJ Vysoké nad Jizerou-TJ Slovan 3:2, 3:1. Na závěr domácího programu podzimní
části soutěže odehráli dva derby zápasy s TJ Rumburk.
V prvním varnsdorfské družstvo zvítězilo hladce 3:0, ve
druhém vedlo 2:1 na sety, ale pak se začala karta obracet.
Rumburk srovnal na 2:2, TJ Slovan měl ještě skvělý nástup
v posledním setu (vedl 4:0, 9:3 a 11:10). Jeho závěr už patřil
hostům a vyhráli druhý duel 2:3. Před posledními letošními
utkáními ve Stráži n. N. (5.) tak klesli muži Slovanu na
poslední místo tabulky.
ZdS
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VÝBĚR ÚSPĚCHŮ VARNSDORFSKÝCH
SPORTOVCŮ V ROCE 2009
V časovém sledu uvádíme stručně největší
úspěchy sportovců našeho
města v průběhu tohoto
roku. Nutno uvést, že další
hodnotné výkony zůstaly
nezaznamenány (např. dva
maratony V. Svobodové
či soutěže v silovém trojboji, kterých se zúčastnili
D. Pianka a J. Pianka). Prv-

stejném měsíci se skvěle
předvedly dívky Gymnázia
Varnsdorf a na krajském
Poháru rozhlasu v Bílině vybojovaly 2. místo. O 14 titulů
z oblastních přeborů plavců
se zasloužili Michal Švorc,
Karolína Špičková a její
bratr Martin. Na krajském
přeboru atletů Libereckého
kraje si zlato vybojovala

ní hodnou zaznamenání byla
na počátku roku informace
o „draftování“ Jana Strože
do profesionálního cyklistického týmu Rubena
Specialized cycling team.
Na krajském halovém
přeboru staršího žactva
v Jablonci n. N. se zaskvěl
třemi stříbrnými medailemi atlet Jindra Škorňa
a mezi mladšími žáky dvě vybojoval Matěj Brábník. Dva
národní rekordy v benčpresu
vytvořili na MČR v Trutnově Láďa Žítek a Luboš Šos.
Úspěšnou sezonu odehrál
v dresu prvoligového Ústí
nad Labem Ondra Havlíček
a v ČP v běhu do vrchu na
Jedlovou dosáhl na 4. místo
Jiří Podrazil. V rámci tenisového oddílu TJ Slovan
vznikl tým seniorů, který
dobrými výsledky dával
o sobě pravidelně vědět.
V ČR uznávaném bike maratonu MALEVIL CUP si
na krátké trati vyjel jeden
ze svých nejlepších životních výsledků Jan Novota,
když skončil mezi osmi sty
startujícími na 3. pozici.
Dobrou formu potvrdil
i na závodu AUTHOR Král
Šumavy. Tam se umístil na
stokilometrové trati pátý.
Úspěchy na tanečních soutěžích se prezentovala skupina
E-XTREME a výborně si vedl
David Richter, který na mezinárodní soutěži mezi 180
soutěžícími vybojoval dvě
1. příčky. Fotbalovou radostí
byl potom v červnu návrat
starších žáků SK Slovan do
krajského přeboru ÚK. Ve

dorostenka Eliška Křížová
(skok vysoký), stříbro dorostenec Jan Hejduk (100 m)
a stejnou medaili starší žák
Jindra Škorňa (100 m), když
pak na 150 m dokázal získat
zlato. E. Křížová navíc byla

zářijovém krajském přeboru
v judu brali varnsdorfští judisté dvě zlata. Mezi dorostenci v těžké váze Miroslav
Dítě a ve starších žácích
ve váze do 42 kg Jaroslav
Švíř. Do krajského finále
v přespolním běhu postoupilo družstvo mladších žáků
ZŠ náměstí E. Beneše. Mladší a starší žáci stejné školy
pak postoupili i do krajského
finále atletického čtyřboje.
Volejbalistky TJ Slovan
překvapily a po podzimu
jsou ve vedení skupiny 2B
krajského přeboru Libereckého kraje. Basketbaloví
žáci U14 se koncem měsíce
září probojovali až do kvalifikace o ligovou soutěž
a na krajském přeboru v judu mladších žáků a žákyň
získala Maruška Dítětová
zlato a Ondřej Hulán bral
bronz. V Austrálii na World
Masters Games (světové hry
seniorů), které se konaly
v říjnu, se v kategorii tenistů nad 35 let probojoval do
finále Ing. Michal Korecký.
NOVA AUTHOR CUP,
závod na horských kolech
v Josefově Dole přivítal

bronzová na 300 m překážek. Plavkyně K. Špičková
na MČR v Chomutově získala v krátkém bazénu dvě
stříbrné medaile (50 a 100 m
VZ). Varnsdorfští hasiči
Josef Kroupa a Jan Šeps
se společně s pěti kolegy
Ústeckého kraje úspěšně
zúčastnili Světových her
v kanadském Vancouveru.
Eliška Křížová na juniorské soutěži Mladá Evropa
v Jablonci získala třetí
místo ve skoku vysokém
a družstvo atletek TJ Slovan získalo titul Přeborník
Libereckého kraje. Fotbalisté SK Slovan se drželi ve
špici tabulky ČFL, ale opět
neprošli přes pro ně zakleté
3. kolo pohárové soutěže. Na

v říjnu tři tisíce cyklistů
a v absolutním pořadí zde
dojel Jan Strož na devátém místě, které je v tomto
sportovním odvětví velmi
ceněno. Na Mistrovství ČR
stopařů v Lounech získal
Adolf Heroš s německým
ovčákem Erem z Třešňáku
2. místo a kvalifikoval se tak
na mistrovství světa, které
se uskuteční na jaře 2010
ve Slovinsku. Na přeboru
České republiky mladšího
žactva v judu vybojovala
Maruška Dítětová také
2. místo. Všem úspěšným,
ale i těm dalším zde neuvedeným, lze jen blahopřát
a vyjádřit přesvědčení, že
na sportovní úspěchy bude
stejně bohatý i rok nadcházející.
Text a foto ZdS

ATLETICKÉ LOUČENÍ
Atletická hala CORNY
v Jablonci n. N. byla zkraje
prosince poslední letošní
příležitostí pro halové
závody atletického mládí. Využilo ji zhruba 500
vyznavačů atletiky ve věkovém rozmezí 8 až 15 let
a tradičně nejpočetněji byly
zastoupeny nejmladší ročníky. Zahraniční konkurenci
představovali závodníci
z více klubů Saska a Dolního
Slezska. Varnsdorfský atletický oddíl reprezentovalo
na Pomerančovém mítinku
osm nadějí. Pro polovinu
z nich to byla na této úrovni
první závodnická zkušenost
a radostným zjištěním je,

že právě ti „začátečníci“
se uvedli nadmíru dobře.
V kategorii starších žákyň
zaběhla Simona Paulová
300 m za pěkných 47,17 s,
což znamenalo celkové druhé místo, a Jirka Bali Šoltés
běžel 800 m mladších žáků
za 2:37,41 min., to stačilo
na třetí místo. Nejmladší
žáci bojovali mezi sebou
v atletickém trojboji (60 m,
dálka, hod). Devítiletý Jakub
Kuchta dosáhl mezi svými
vrstevníky na čtvrté místo,
jedenáctiletý Pavel Herman o kategorii výš skončil
v početném poli třináctý.
Trenéři všem jmenovaným
blahopřejí!
Skalický

Dvě prohry hokejistů

Na domácím ledě přivítal HC Varnsdorf Lomnici nad Popelkou a Frýdlant. S prvně uvedeným týmem prohrál 2:8
(0:2, 1:3, 1:3). Proti přednímu celku tabulky Krajské soutěže
Libereckého kraje neměl příliš šancí na úspěch. Góly dali
Quaizer a Nový. S Frýdlantem se očekával vyrovnaný zápas
a první výhra. Hosté však na rozdíl od domácích nastoupili
s početnějším kádrem hráčů a zápas rozhodli ve druhé třetině, když po první Varnsdorf vedl nejtěsnějším rozdílem.
Výsledek 6:9 (1:0, 3:7, 2:2), branky Nový 2, Balo, Bafia,
Koranda, Málek.
Zkraje nového roku 2. a 3. ledna uskuteční HC Varnsdorf
Novoroční turnaj starých gard za účasti týmů Slavie Praha, Liberce, České Lípy, Děčína, výběru Saska a domácího
HC. V pražském týmu je přislíben start populárního herce
Martina Dejdara.
J. H.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
NEJBLIŽŠÍ SPORTOVNÍ
TURNAJE VE MĚSTĚ
Volejbalový oddíl TJ Slovan pořádá tradiční ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ OPEN
smíšených dvojic (4 muži+2
ženy), který se koná v sobotu
dne 26. prosince od 9.00 ve
sportovní hale ve Varnsdorfu
a letos to bude jeho 13. ročník. Ve stejný den pořádá na
zimáku od 9.00 HC Varnsdorf Vánoční turnaj mužů,
kterého se zúčastní pouze
varnsdorfské týmy.
V neděli 27. prosince bude
varnsdorfská sportovní hala
patřit od 10.00 hod. fotbálku.
Turnaje, který tradičně mezi
svátky pořádají odchovanci
Slovanu Petr a Jindřich Novákové, se zúčastní výběry

současných i bývalých hráčů Jablonce, Teplic, Liberce, Děčína, německé Žitavy
a samozřejmě domácího
Varnsdorfu. V uvedených
týmech by se měli opět představit někteří známí hráči,
kteří v minulých letech na
turnaji startovali. Připomeňme např. Jana Bergera,
Pavla Horvátha, Ivana Čabalu, Petra Voříška a loni byl
zpestřením start Martina
Fenina. Čerstvým potvrzením účasti je start trenéra
Liberce Josefa Petříka
a kanonýra Josefa Obajdina, kteří oblékali i dres
varnsdorfského Slovanu.jhh
ZdS

Silvestrovský běh
a závod horských kol

Komise pro tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorfu a TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky srdečně zvou na
45. ročník Silvestrovského běhu a 14. cyklistický závod horských kol. Veškerá zápolení se uskuteční ve čtvrtek 31. prosince od 9.30 hodin na náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu. Přihlášky lze podat na místě od 8.30, nejpozději 10 minut před
vlastním závodem. Startovné činí dospělí 50 Kč, dorost a junioři 20 Kč, žactvo zdarma. Šatny budou k dispozici v jídelně
ZŠ náměstí, lékařskou službu zajišťuje ČČK Varnsdorf (závodící zodpovídají za svůj zdravotní stav). Ceny jsou určeny pro
první tři závodníky v každé kategorii, další startující obdrží
účastnický diplom. Vypsáno je 19 kategorií od předškoláků
narozených v roce 2005 a později, přes mládež žákovského
věku, dorostenky, dorostence až po ženy a muže různého data
narození. Délka tratí je jednotlivým kategoriím přizpůsobena od 50 m až po 5000 metrů. Chybět nebudou tradičně
přitažlivé vložené závody, jako jsou hod válečkem na nudle
a vlastní muže vypsaný pro ženy a vrh kládou z lesa českého
připravený pro muže. Cyklistický závod horských kol o pohár
TOSu VARNSDORF se pojede také v několika kategoriích.
Dvě jsou žákovské, dále juniorská, tři mezi muži a dvě veteránské. Pro ženy jsou určeny kategorie do 40 let a nad 40
let. Oceněna bude nejlepší maska či historické kolo. Každý
účastník startuje na vlastní náklady a ručí za svůj zdravotní
stav. V jídelně ZŠ náměstí bude pro závodníky k dispozici
teplý čaj a guláš.
KPTVS a OA TJ Slovan

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY ÁČKA A TŘETÍ
MÍSTA PŘÍPRAVEK V HALÁCH
Hladkou výhru 7:0 si připsali fotbalisté SK Slovan
v prvním ze dvou prosincových domácích přípravných
zápasů, tentokráte proti
pátému celku divize B, kterými jsou Brozany. Už do desáté minuty se trefili třikrát
a celý první poločas, v němž
přidali další dva góly, byl
v jejich režii. Po změně stran
se hrál vyrovnanější fotbal
a na konečný stav upravovali až nedlouho před závěrem.
Branky Procházka 4, Chod 2
a Formáček. O týden později prohrál v Kotlině Jablonec
B 3:0 (2:0) po gólech Hozdy,
Choda a Kabeleho. Sestava
SK Slovan: Macháček (46.
Vaňák) - Hyka, Ginzel,

Stehlík, Křemen (46. Čapek)
- Kabele, Jakobovský, Chod,
Hozda (46. Nagy) - Jordák,
Procházka (46. Formáček).
Trenér Zbyněk Busta.
Starší přípravka brala
bronz na českolipském halovém turnaji. Vyhrál domácí
Arsenál A. Výsledky: SK
Slovan – Luštěnice B 9:0,
- Benešov 6:0, - Arsenál
B 6:1, - Luštěnice A 2:3, Arsenál A 1:3. O branky se
postarali: nejlepší hráč turnaje O. Kramer 13, L. Lisý
5, J. Šindelář a M. Rybář
po 3 gólech. Turnaje pořádaného FC Hradec Králové
se zúčastnil celek FAŠV A.
Chřipková epidemie zkosi-

la kádr hráčů a brankový
post nakonec hájil kanonýr
O. Kramer. Výsledky ve
skupině: FAŠV A - Hradec
Králové 0:1, - Pardubice 2:1,
- Chotěboř 3:2. V utkání o finále prohrála FAŠV s Náchodem, vítězem druhé skupiny
0:3 a v boji o 3. místo porazila
Chlumec n. C. 3:0. Branky
FAŠV na turnaji: Štefan 7,
O. Kramer 1. Turnaj vyhrál
Náchod před Chotěboří.
Nejmladším hráčem turnaje byl hráč FAŠV P. Fitczu,
předávala se i cena pro
trenéra-sympaťáka a tu si
odnesl varnsdorfský „tréňa“
Z. Kramer, vedoucí družstva
byla L. Sorádová.
ZdS

Z výhry se radovali jen
basketbaloví kadeti
Basketbaloví muži TJ Slovan se před tradičně slušnou návštěvou proti družstvu BK Děčín-juniorka
snažili od začátku aktivně
kombinovat. To se dařilo,
ale handicapem zůstává
absence podkošových hráčů
a množství chyb jak v obraně,
tak při zakončení útoku. Konečný výsledek zněl 66:100
(30:48). Body Slovanu: Šišulák 22 (1x3), T. Doležal 9,
Horáček 8 (1x3), Vakulenko
6 (2x3), Relich a Schilling po
5, Beran 4, Janoušek 3 (1x3),
Špiroch 3 a M. Doležal 1 bod.
V dalším zápase na palubovce sportovní haly podlehli
basketbalisté družstvu BK
Real Roudnice 45:90 a sen
o prvním vítězství zůstává
nadále nenaplněn.
Celek dorostenců U18
hostil BK Baník Most.
Nekoncentrovaný výkon,
neproměněné střelecké
šance v úvodu a obrana, za
niž nelze chválit, pomohly
výhře soupeře 45:65 (7:14,
11:13, 18:15, 9:23). Jeho
vedení bylo stále kolem 10
bodů, ale závěrečná čtvrti-

na místo toužebného zvratu
přinesla po rychlých protiútocích ztrátu dvojnásobnou.
Body: Smrčka 17, Tomek 8,
Dat 5, Homan 4, Ondrejčík 4,
Šimák 3, Miloš 2 a Ticháček
s Lehrochem po 1 bodu. Ani
druhé domácí utkání nepřineslo hráčům U18 výhru
a z výsledku 71:76 (16:10,
21:22, 22:18, 12:26) se
radoval celek BK Teplice.
Domácím se dařila jak

KDO ZASTAVÍ BOWLINGÁŘE
TÝMU NIC-MOC?
Ani v devátém kole nenašli hráči družstva NIC-MOC přemožitele. V něm se utkali s druhými Spliťáky a očekával se
napínavý zápas. Ovšem už po půli vedoucí tým jasně vedl,
dotáhl zápas do vítězného konce a již vede o šest bodů právě
před týmy Spliťáků a TOSu A. Vyrovnanost VBL nadále
potvrzuje rozdíl dvou bodů mezi druhým a sedmým týmem
tabulky. Probudil se loňský vítěz v náhozu M. Neumann,
dosavadní nejvyšší nához vylepšil na 219 bodů a dotáhl tak
KILLERS ke třem výhrám v řadě a skoku z desátého místa
na osmé.
R. P.

postupná kombinace, tak
i zakončování z rychlého
protiútoku, přestože měli
tepličtí výraznou výškovou
a silovou převahu. Závěr pohledného utkání však vyzněl
pro zkušenější hosty. Body:
Smrčka 19 (1x3), Ticháček
18, Lehroch 11, Homan 10,
Šimák 9 a Tomek 4.
Kadeti U16 hostili BK Ústí
nad Labem. Kvalitní utkání
proti posílenému soupeři bylo
v první půli vyrovnané. Zlom
přišel ve 3. čtvrtině, kdy se
našim hráčům podařila šňůra
15:2, a získali tak uklidňující
náskok, který do konce zápasu ještě zvýšili na konečný
stav 76:46 (33:29). Body: Tomek 34, Lehroch 29, Sovák
7, Koktán 3, Houngbendji 2
a Kříž 1.
Mladší minižáci Slovanu
podlehli dvakrát BK Chomutov 48:99 a 39:104 a minižákyně TJ Zákupy 17:60
a 14:53.
Ing. Z. Strolený,
Ing. M. Novotný
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