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24hodinový maraton
gymnázia
se vydařil

čtěte na str. 2 čtěte na str. 10

Zápis do 1. tříd ZŠ
se koná 3. 2.
od 14 do 18 hod.

Bučení či frenetický potlesk se 16. prosince rozléhal od zasedačky 
Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Tleskali a bučeli studenti Vyšší 
odborné školy a Střední průmyslové školy Varnsdorf, kteří ve dvou 
autobusech přijeli, aby zastupitelům dali najevo, jak hodně nesouhlasí 
se sloučením tří škol v jejich městě. Kromě hlasitých projevů chtěli 
zapůsobit i transparenty. Nepovedlo se. Zastupitelé jednačtyřiceti 
hlasy dali sloučení škol zelenou. Vznikne tak jeden obří celek o více 
než dvou tisícovkách studentů. Promícháni budou číšníci se strojaři, 
kosmetičky se studenty informačních technologií, studenti vyššího 
odborného školství se žáky, kteří vyšli ze speciálních škol.

Alice Klaubenschalková

Komise pro tělovýchovu 
a sport Rady města Varnsdorfu 
a TJ Slovan Varnsdorf, oddíl 
atletiky pořádaly v poslední den 
uplynulého roku již 45. ročník 
Silvestrovského běhu a 14. 
cyklistický závod horských kol. 
V téměř dvou desítkách katego-
rií soutěžili předškoláci, mládež 
žákovského věku, dorostenky, 
dorostenci a dále ženy a muži 
různého data narození. Délka 
tratí byla přizpůsobena jednot-

Ježíšku, panáčku...
Koník nám onemocněl, a tak letos nepřišel. (Chřipka? Ať už 

cokoli, tak do nového roku mnoho zdraví!) Zato se tu vesele 
šmrdolila ovečka, kozel, králíci a sem tam nějaký pejsek. K na-
rozenému Ježíškovi ovšem doputovali také tři králové, sbor 
andělských hudebníků s žesťovou kapelou a nakonec i soubor 
„Náhodou“, který Svaté rodině a početné sešlosti dětí, rodičů 
a prarodičů zazpíval koledy. Tradice „živého betléma“ ve štěd-
rodenním odpoledni u starokatolického kostela se už pros-
tě vžila.                                                                                Text a foto ham

livým kategoriím od 50 m až po
5 000 metrů. Nechyběly opět 
ani vložené závody jako hod 
válečkem na nudle a vrh kládou. 
Cyklistický závod horských kol
o pohár TOSu VARNSDORF se 
jel rovněž v několika kategori-
ích. V mrazivém zimním počasí 
za přítomnosti sněhové nadílky 
přišlo soutěžící povzbudit
a také se patřičně občerstvit 
mnoho přihlížejících diváků. 
Stánky nabízely tradiční medovi-

nu, svařáček ohřál nejen tělo, ale 
i ruce. Letošním překvapením 
v maskách byl známý cyklista 
Jiří Švorc, který letošní závod 
pojal netradičním způsobem 
na historickém kole. Nálada 
silvestrovského dopoledne 
byla úžasná, přítomní si přáli do 
nového roku a zdravotníci byli 
naštěstí bez práce. V jídelně se 
snědlo 200 porcí guláše a vypilo 
60 litrů čaje. 

Hlavním rozhodčím závodů 
byl Rudolf Synek, akci modero-
val Martin Louka a ředitelování 
tentokráte převzal Jaroslav 
Frolík. Kompletní výsledky na 
sportovní straně.           ZdS, rm

Zasedání zastupitelstva města - 28. 1. v 15 hodin
Transparentnost při optimalizaci či

netransparentně získané informace?
Investiční akce města roku 2009 - fotogalerie
Organizátoři akcí, přijďte ke kulatému stolu! 
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TŘI UDÁLOSTI ZA JEDNU NOČNÍ SMĚNU
ZACHYCENÉ KAMERAMI

První dva úspěchy zaznamenané na nové kameře 
u multifunkčního centra v ulici Otáhalova.

• Ve večerních hodinách na výše jmenované kameře byl 
zjištěn mladík házející kameny směrem k budově. Na mís-
to byla vyslána hlídka MP, která prověřila totožnost osoby 
a provedla kontrolu, zda není poškozena budova a její okolí. 
Poškození zjištěno nebylo, a tak byl mladík hlídkou poučen 
o nevhodnosti svého chování a byl vykázán z místa.

• O dvě hodiny později byla kamerou na dětském hřišti 
zjištěna skupinka mládeže a jeden z mladíků rozbil sklenič-
ku, kterou pohodil na zem. Vyslaná hlídka městské policie 
na místě prověřila totožnost mladíka a přiměla ho k uklizení 
střepů do odpadkového koše. Za své počínání byl hlídkou 
MP potrestán blokovou pokutou za znečišťování veřejného 
prostranství.

• V brzkých ranních hodinách dozorčí směny městské 
policie na kamerovém systému zpozoroval, jak jeden muž 
postávající před nejmenovanou restaurací dopíjel sklenici, 
se kterou poté hodil o zem. Na místo byla vyslána hlídka 
městské policie, která provedla zjištění totožnosti mladíka 
a za znečištění veřejného prostranství mu dala blokovou 
pokutou.                                          Martin Špička, velitel MP

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

  

Rada města rozhodla: • Souhlasit s podáním žádosti 
na projekt „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“ 
do výzvy MŽP o poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu životního prostředí a doporučila ZM vyslovit 
souhlas se zajištěním financování projektu „Rekonstrukce 
zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“ - se spolufinancováním 
města ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projek-
tu a se zajištěním financování vlastního podílu vzhledem 
k celkovým výdajům na projekt z rozpočtu města, tj. ve výši 
465.118 Kč. • Udělit výjimku z grantu města plaveckému 
oddílu Varnsdorf na konání akce „Varnsdorfský kapřík“.  
Rada města rozhodla pověřit: • Starostu města uza-
vřením dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování PD „Re-
vitalizace veřejných prostranství – lokalita č. 2, Varnsdorf“, 
kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 3. 2010. 
• Starostu města uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na 
vypracování PD „Úpravy prostranství v okolí Věžičky ve 
Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla 
do 31. 3. 2010. • Starostu města uzavřením dodatku ke 
smlouvě o dílo na vypracování PD „Provedení inženýrských 
sítí a komunikace v lokalitě pro výstavbu RD – E. Thälmanna, 
Varnsdorf“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do
31. 3. 2010. • Starostu města uzavřením dodatku ke smlou-
vě o dílo na vypracování PD „Provedení inženýrských sítí
a komunikace v lokalitě pro výstavbu RD – Hradní, Varn-
sdorf“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do
31. 3. 2010. • Starostu města uzavřením dodatku ke smlouvě 
o dílo na vypracování PD „Úprava Zaječího potoka“, kterým 
se prodlužuje termín pro zpracování PD do 31. 3. 2010, resp. 
pro dokončení díla do 15. 5. 2010. * Starostu města Ing. Jose-
fa Poláčka jako člena rady města funkcí zástupce vydavatele 
Hlasu severu. Rada města rozhodla vzít na vědomí:
• Námitku k prodeji části p. p. č. 7106/2 v k. ú. Varnsdorf.  

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Upozornění pro žadatele 
finančního příspěvku

Uzávěrka pro podání žádostí do Grantového programu měs-
ta Varnsdorf pro rok 2010 je 22. 1. 2010. Podmínky Grantového 
programu města Varnsdorf a formuláře žádostí jsou k dispozici na 
webových stránkách města (www.varnsdorf.cz - Grantový program 
2010) a na odboru školství, kultury a tělovýchovy.                  OŠKT

Sazba místního poplatku za komunální odpad činí stejně jako 
v předchozím roce 500 Kč/osoba/rok.

Poplatek je možné zaplatit hotově v pokladně Městského úřadu 
Varnsdorf, poštovní poukázkou A, nebo bankovním převodem, a to 
buď ve dvou shodných splátkách, nebo jednorázově. První splátka 
nebo jednorázová splátka jsou splatné do 15. 2. 2010.

V případě jakéhokoliv dotazu se prosím obracejte na tel.
412 372 241/linka 124, nebo osobně na MěÚ, kancelář č. 9. 

Ekonomický odbor

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

letos proběhne ve všech základních školách 
ve Varnsdorfu

ve středu dne 3. února 2010
od 14 do 18 hodin

3D PROJEKCE 
NEZKLAMALA

Během prosincového a led-
nového promítání pomocí 3D 
technologie navštívilo Centrum 
Panorama více než 3 286 milov-
níků stříbrného plátna. Nejvíce 
se jich přišlo podívat na dlouho 
avizovaný film Avatar, který svo-
jí historicky největší návštěvou 
na jeden filmový titul překonal
o téměř dvojnásobek Román 
pro ženy, který měl 1 300 
diváků. Přesně na Silvestra 
tak mohl majitel Centra Pano-
rama p. Nejtek osobně přivítat
a popřát jubilejnímu dvouti-
sícímu návštěvníkovi tohoto 
filmu a předat mu drobný dárek
a poukázku na občerstvení. 
Smutnou památkou na digi-
tální promítání však je krádež 
3 kusů speciálních 3D brýlí, 
které způsobily kinu zbytečnou 
škodu a zlodějům stejně budou 
k ničemu.

V současné době v kině 
probíhá po pěti letech téměř 
nepřetržitého provozu první 
desetidenní odstávka provozu, 
během které dochází k údržbě 
zařízení a úpravě promítací 
kabiny v souvislosti s přípra-
vou trvalé instalace digitální 
3D projekce s ozvučením 7+1. 
V souvislosti s pátým výročím 
znovuotevření kina Panorama 
v únoru letošního roku se 
připravuje pro diváky speciální 
filmový program a počítá se 
i se dnem otevřených dveří. 
Provoz kina bude opět obnoven
21. ledna 2010 titulem Samet, 
Galimatyáš, Zombieland a Astro 
Bay.                                    JS

• K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou                                                                                            
    k letošnímu 31. srpnu věku šesti let.
• U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský 
   průkaz rodiče.
• Zápis na každé škole je předběžný. O zařazení žáka
   rozhodne ředitel školy.
• V případě, že se do některé školy dostaví více dětí než je                       
   kapacita otevíraných tříd, bude rozhodnuto o zařazení žáka na   
    jinou školu v souladu se školským zákonem a vyhláškou města  
   o školských obvodech.

Zápis se uskuteční v těchto školách:
ZŠ Bratislavská • ZŠ Edisonova • ZŠ náměstí E. Beneše

• ZŠ Seifertova – zápis proběhne pouze 
na pracovišti v ul. Východní • IZŠ Karlova

• Děti narozené od 1. září do 31. prosince 2004 budou 
  zapsány na žádost rodičů předběžně. O jejich přijetí bude 
   rozhodnuto dodatečně.
•  I ve školním roce 2010/2011 se počítá s přijímáním dětí do
  speciální třídy s upraveným vzdělávacím programem
   v ZŠ Bratislavská.        Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu

Místní poplatek za komunální 
odpad beze změn

Skupina Zdravé město 
Varnsdorf na svém posledním 
loňském pracovním zasedání 
vyhodnotila výsledky všech 
anket a hlasování a doporučila 
radě města k odsouhlasení 
vítězný návrh. Z 24 zaslaných 
návrhů vybírali občané celkem 
ve třech kolech - 16. září na 
fóru Zdravého města Varns-
dorf na Střelnici (57 hlasů), 
pomocí hlasovacích kuponů 
zveřejněných v časopise Hlas 
severu a v městském infocen-
tru v Otáhalově ulici (64 hlasů)

Soutěž o logo zdravého 
města má svého vítěze

a v internetové anketě na 
stránkách města (1 565 hlasů). 
Z celkových 1 686 hlasů získal 
vítězný návrh č. 22 nakonec 724 
hlasů, druhý návrh č. 24 získal 
630 hlasů a třetí návrh č. 8 získal 
116 hlasů. 

Autorem vítězného návrhu je 
Adam Tesař z Varnsdorfu. Vítěz 
získá slíbenou finanční odměnu. 
Ke slavnostnímu vyhlášení

a představení loga Zdravého 
města Varnsdorf dojde 27. led-
na. Vítězný návrh se bude po 
odsouhlasení městskou radou 
užívat na projektech, progra-
mech, propagačních materiálech 
a na dalších akcích týkajících se 
Zdravého města Varnsdorf.      JS

INZERCE
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Sázecí stroj Linotype.

Také v roce 2010 dostanete 
každý druhý pátek – s výjimkou 
prázdninové přestávky - do ru-
kou nové číslo varnsdorfského 
čtrnáctideníku Hlas severu. Co 
předchází tomu, než se 2 500 
jeho výtisků vydá na cestu 
z tiskárny ke čtenářům? 

Stručné seznámení s tech-
nologií výroby před dvaceti lety 
(kdy obnovený HS začal opět 
vycházet) a dnes připravila ta 
nejpovolanější osoba – grafička 
zodpovědná za vizuální podobu 
našich novin. Není náhodou, 
že její pohled pod pokličku 
polygrafického řemesla přichází 
s prvním vydáním HS v nové 
grafické úpravě. 

Knihtisk
Před 20 lety se tisklo tzv. hor-

kou sazbou - olovem a tiskem 
z výšky - knihtiskem. 

Sazba novin strojního sazeče 
probíhala na řádkovém sázecím 
stroji LINOTYPE, který byl 
ovládán sazečem a pracoval 
tak rychle, jak rychle stačil 
sazeč ovládat klávesnici. Stroj 
byl sestavou několika hlavních 
funkčně spojených mecha-
nismů: sázecího, odlévacího 
a rozmítacího. 

Olovo zavěšené v jehle pono-
řené spodním koncem v tavícím 

kotlíku se při teplotě cca 290°C 
roztékalo a po odlití řádku bylo 
chlazeno proudem vzduchu 
nebo vodou a vysunuto ze 
stroje na sazebnici. Sazeč byl 
schopný vytvořit až 6 000 znaků 
za hodinu. Po vytvoření sloupců 
vše odevzdal  ručnímu sazeči.

Nevýhoda knihtiskové saz-
by: přílišná hlučnost (při práci 
byly nutné tampony do uší), 
škodlivé výpary olova (sazeč 
musel denně vypít 2 litry mléka) 
a korektury - opravy nalezených 
chyb byly časově náročné. 
(V nouzi se i někdy použila na 
rozříznutí řádku elektrická pilka 
nebo dlátko).

Minulost a současnost tisku Hlasu severu

Ruční sazeč materiál přene-
sl na desku. Vyplnil zbývající 
prostor proložkami a výplněmi 
a svázal vše pevně motouzem. 
Následně vytvořil na lisu obtah 
ke korektuře. 

Po přečtení a opravě chyb 
si tiskař odvezl ke stroji jed-

notlivé stránky, které vložil do 
stroje, vyřadil a upnul do tisko-
vého rámu. Vytiskl další nátisk 
k náhledu a po jeho schválení 
spustil tisk na knihtiskovém 
rychlolisu.

Rychlolis: tisková forma se 
pohybovala na tiskovém vozítku 
vpřed a vzad. Nad formou byla 
barevníková soustava, která na-
valovala barvu a díky dalšímu 
tlakovému válci vytvářela tisk 
na papír.

Tiskař si musel hlídat tlak, 
protože při větším přítlaku by 
tiskovou formu i noviny poničil.

Kolem 90. let byl knihtisk 
vytlačen tiskem ofsetovým, 
a tudíž se změnila příprava
i technologie tisku HS. Ovšem 
dodnes vám každý „pan“ tiskař 
řekne: „Knihtisk je králem ve 

svém oboru, kvalita tisku se 
s jinou formou tisku nedá 
srovnat.“

Ofsetový tisk
Přechod na ofsetový tisk 

proběhl zhruba kolem r. 1992 
a nástup počítačů a později 
i internetu celkově ovlivnil chod 
novin. Základ procesu výroby 
HS zůstal stejný, nicméně 
veškerá příprava jak z pohledu 
redakce, tak i tiskárny se velmi, 
urychlila.

Redakce
Redakce HS se skládá zpravi-

dla z 5 členů, které momentálně 

tvoří R. Macová - vedoucí redak-
tor, dále redaktoři J. Sucharda,
Z. Sobota, M. Havlíček a M. Hoch.  

Jejich práce spočívá zejména 
v obsahové a technické přípravě 
článků do HS. Kolektiv redakce 
rozhoduje o zveřejnění příspěv-
ků, nicméně hlavní slovo má 
vedoucí redaktor.

Dále přijímá inzerci a příspěvky 
do společenské rubriky.

Grafická část
Po uzávěrce předává redakce 

data do grafické části tiskárny. 
Z větší části jsou v elektronické 
podobě a z menší v písemné.

Nastává nejtěžší část práce, 
kdy reprodukční grafici musí 
vytvořit grafický celek novin.

Fotograf ie, naskenované 
kresby a loga upraví pomocí 
programu Adobe Photoshop 
do požadované tiskové kvality. 
V programu Adobe InDesign 
zpracují budoucí zalamovací 
textovou část a v programu 
CorelDRAW vytváří plošnou 
inzerci, pozvánky, nová loga 
atd. Každý pracuje současně 

ve třech programech a vytvo-
řená a upravená data sloučí 
do stránky v programu Adobe 
InDesign. Poté vytvoří první 
nátisk z laserové tiskárny a do-
chází k hodnocení z hlediska 
typografického. 

V této fázi úzce spolupracují 
s redakcí. Články je často 
potřeba  krátit, měnit jejich 
názvy, dodávat další data do 
volných míst.

Po třech dnech „mravenčí“ 
práce celý časopis odevzdají  
ke korektuře. Po opravě ná-
sledují ještě další dvě vnitřní 
korektury.

Osvit a montáž HS
Vyřazené stránky se pře-

pošlou na osvitovou jednotku, 
která nasvítí litografie (filmy). 
Ty se poté překopírují na svět-
locitlivou tiskovou formu a po 
vyvolání upnou do ofsetového 
tiskového stroje.

Ofsetový tisk
Tisk z plochy, nepřímý tisk 

Tisková forma (deska) se upne 
na ofsetový válec, okolo něj se 
točí válce s barvou společně 
s vlhčícím roztokem (vodou). 
Př i tomto procesu dochází 

Montáž stránek Hlasu severu. Na snímku M. Retych.

k vzájemné odpudivosti mast-
ných tiskových barev a vody. 
Kresba z tiskové desky se 
přenese na válec, který je po-
tažený pryží. Pod tímto válcem 
se otáčí válec tlakový, mezi 
kterým prochází papír, a dojde 
k potisku archu. Tiskař musí 
neustále kontrolovat odběr 
barvy, stav vlhčícího roztoku 
(vody), kvalitu tisku a přesný 
soutisk kresby na archu. 

Po vytištění nastává fáze 
dokončovacího zpracování, 
kdy se jednotlivé archy oře-
žou, zkompletují a převezou 
na novinové stánky.

V současné době tiskne HS 
již 17 let M. Dvořák, z toho od 
r. 1996 soukromě pod hlavičkou 
Marek Dvořák - Tiskárna Trio.

A malá perlička závěrem: 
za dobu tisku HS spotřeboval 
820 kg barvy, 2 500 tiskových 
desek, 2 700 000 archů papíru 
a průchod strojem tisku byl 
6 300 000krát. 

Tiskárna Trio má za dobu 
svého podnikání již na trhu 
své stabilní místo. Tiskne ce-
lorepublikově, ale i do zemí EU, 
z nichž největšími odběrateli 
jsou Slovensko a Německo.

Iveta Dvořáková,
reprodukční grafik HS

I. Dvořáková, Š. Tesař - příprava novin v grafické části.

M. Dvořák při upevňování tiskové desky do ofsetového stroje.

Zalomený text s výplňkovým 
materiálem.

Knihtiskový rychlolis.
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Odbahnění a revitalizace 
rybníka Mašíňák

a deponie sedimentů
Provedení odbahnění vodní-

ho díla s rekonstrukcí manipu-
lačních zařízení, oprava hráze, 
úpravy koryt přítoku a odtoků. 
Cena za dílo  17.991.066 Kč, 
termín dokončení byl v srpnu. 

ZŠ náměstí E. Beneše -
opravy a úpravy 

suterénu
Celková rekonstrukce suteré-

nu zahrnuje vybudování nových 
šaten pro 400 žáků, kompletní 

sanaci zdiva, rekonstrukci všech 
instalací (voda, elektro, topení, 
kanalizace), úpravu hlavního 
vstupu pro žáky. Cena za dílo 
je 10.257.412 Kč s termínem 
dokončení v září.

Výměna oken a oprava 
fasády na objektu 

8. MŠ na Národní ulici 
Provedení opravy fasády 

a výměny oken za dřevěná 
EURO-okna s cenou za dílo 
2.249.027 Kč a realizací v září.

Dětský park u Městské-
ho centra kultury 

a vzdělávání
Jedná se o úpravy ploch 

a umístění herních atrakcí 
a prvků pro děti na venkovních 
plochách navazujících na Měst-
ské centrum kultury a vzdělávání 
v ul. Otáhalova. Cena za dílo 
2.385.355 Kč. Instalace herních 
prvků byla provedena v říjnu, 
konečná úprava hřiště proběhne
v jarních měsících.

Celoplošné opravy 
komunikací - 

ul. Pohraniční stráže

V ulici Pohraniční stráže byla 
provedena kompletní rekonstruk-
ce komunikace včetně podloží. 
Kamenná dlažba byla nahra-
zena asfaltovým povrchem. 
V komunikaci jsou osazeny nové 
dešťové vpusti, odvodňovací pás 
podél obrubníků je proveden 
z kamenné přídlažby. Cena 
za dílo - 3.750.000 Kč, termín 
dokončení září.

Celoplošné opravy 
chodníků - ulice T. G. M.

Provedení opravy chodníků
v úseku od křižovatky ul. Poštov-
ní x T. G. Masaryka po křižovat-
ku, ul. T. G. Masaryka x Východní 
ze zámkové dlažby „cihla - barva 
šedá“. Cena díla – 1.626.498 Kč,
termín dokončení srpen.

Oprava chodníků 
v ul. Legií 

Provedení opravy chodníků 
v ul. Legií ze žulové mozaiky, 
cena za dílo – 2.101.525 Kč, 
termín dokončení  listopad.

Autobusové zastávky
V listopadu byla provedena 

výměna autobusových za-
stávek za nové dřevěné v ul. 
Karlova, Československých 
letců a na Studánce. Cena za 
dílo 174.000 Kč.

Výměna oken v objektu 
ZŠ Edisonova, 

Jedná se o výměnu oken 
v budově 2. stupně ZŠ Edi-
sonova, celkové dokončení 
se předpokládá ukončením
IV. etapy v roce 2010. Cena 
za dílo - 1.207.671 Kč, termín 
dokončení srpen.

Místní komunikace 
a chodník 

v ul. Pod Špičákem
Provedení obslužné komu-

nikace s jednostranným chod-
níkem pro pěší v nově vzniklé 
zástavbě rodinných domů. Cena 

za dílo 2.130.120 Kč, termín ko-
laudace srpen. 

Veřejné osvětlení 
v ul. Pod Špičákem
Instalace a uvedení do pro-

vozu veřejného osvětlení na 
ulici Pod Špičákem, cena díla
225.800 Kč, termín dokončení 
srpen.

Rekonstrukce veřejného 
osvětlení – Studánka
Výměna veřejného osvět-

lení na Studánce, cena za
dílo 1.113.000 Kč. Termín do-
končení říjen.

Veřejné osvětlení – 
ulice Hradní

Provedení opravy veřejného 

S příchodem nového roku 
si dáváme nejen předsevzetí, 
ale také hodnotíme, co se po-
dařilo v roce minulém. A tak
i město Varnsdorf vám přiná-
ší přehled těch nejvýznam-
nějších investičních akcí, 
které byly zejména v druhé 
polovině letošního roku 
v našem městě realizovány, 
a zároveň stručný přehled 
toho, co město připravuje 
pro další období.

Pokračování na str. 5
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osvětlení ul. Hradní s přípojkou 
v Husitské ulici. Cena za dílo -
435.800 Kč, termín dokončení 
srpen.

Připojení objektu 
č. p. 1804 – Speciální 

ZŠ a MŠ Varnsdorf 
na soustavu CZT 

Varnsdorf
Cena za dílo 395.000 Kč, 

termín dokončení listopad.

Výměna rozvaděče 
a propojení ulic 

Kmochova a Střední
Výměna rozvaděče VO na 

ulici Kmochova a obnovení 
propojení mezi ulicí F. Kmocha
a Národní. Cena díla 395.004 Kč.
Termín dokončení listopad.

Oprava opevnění koryta 
vodního náhonu –

 ul. Pod Strání
Kompletní oprava zdí

a vyčištění části koryta po-
toka, lokální opravy dna po-
toka, terénní úpravy podél 
zdi. Cena díla 932.722 Kč,
termín dokončení prosinec.

Rekonstrukce střechy 
na objektu 16. MŠ 
v ulici Křižíkova 

Cena za dílo – 1.080.000 Kč, 
termín dokončení září.

Výměna oken v domě 
s pečovatelskou 

službou č. p. 2970
Výměna stávajících oken

a lodžiových sestav (okno
+balkonové dveře) dřevěných 
zdvojených za okna a balko-
nové dveře plastové v bytovém 
panelovém domě. Cena za dílo 
1.895.983 Kč, termín dokončení 
listopad.

Výměna oken 
v panelovém domě 

č. p. 3023, ul. Kmochova
Výměna netěsných dřevěných 

oken a lodžiových sestav za 
okna a lodžiové sestavy plas-
tové. Cena díla 1.833.052 Kč. 
Termín dokončení srpen.

Městské divadlo 
Varnsdorf

Úprava vzduchotechniky. 
Instalace soustavy uzavíracích 
klapek se servopohonem za 
účelem vytvoření recirkulačního 
okruhu, který umožní rychlý 
ohřev vnitřního vzduchu bez nut-
nosti přivádět a ohřívat venkovní 
vzduch. Cena díla 199.620 Kč,
termín dokončení září.

Horkovodní přípojka 
pro výrobní objekt ABX, 

ul. Dvořákova
Realizace stavby horkovod-

ního bezkanálového rozvodu 
z předizolovaného potrubí - 
horkovodní přípojky výrobního 
objektu spol. ABX, ul. Dvořákova, 
Varnsdorf, včetně vybavení 
sdělovacím kabelem s propo-
jením na dispečerský systém. 
Cena za dílo 712.301 Kč, termín 
dokončení prosinec.

Zpracování projektové 
dokumentace - 

Revitalizace veřejných 
prostranství - 
lokalita č. 2

Předmětem zpracování 
projektové dokumentace je 
rozsáhlé území, které je vyme-
zeno ulicemi Pražská - Západní-
- Husova. Stěžejními úkoly při 
revitalizaci řešeného území je 
zajištění maximálního počtu 
nových kapacit parkovacích 
a odstavných stání, které by 
co nejvíce snížily nadměrné 
deficity v daných lokalitách, 
a rekonstrukce stávajících 
komunikací. S tím souvisí
i obnova chodníků a zpevněných 
ploch. Dále se v území řeší kon-
cepce zeleně (ošetření stávající, 
nová výsadba). Další problema-
tikou zpracování PD je umístění 
prvků drobné architektury
v území (lavičky, odpadkové 
koše, rozcestníky, zábrany, 

přístřešky atd.) a podstatným 
návrhem je také řešení atrakcí 
a zařízení pro každodenní 
aktivní i pasivní odpočinek 
všech věkových vrstev obyva-
tel (dětská hřiště, dráha pro 
kolečkové bruslaře, veřejný 
park). Cena za dílo 999.600 Kč. 

Úpravy přístupových 
ploch parkoviště

ke hřbitovu
Na financování projektu bylo 

požádáno o spolufinancování 
z Regionálního operačního 
programu, ale žádost o dotaci 
nebyla podpořena. Možnost fi-
nancování z vlastního rozpočtu 
města, eventuelně z dotačních 
zdrojů bude pro příští rok 
zvažována.

PD - Rozšíření 
soustavy CZT 

Varnsdorf – oblast ulic 
Mariánská, 

Seifertova, B. Krawce
PD ke SP – rozšíření 

soustavy CZT Varnsdorf pro 
připojení 8 objektů (2,05 MW) 
v oblasti ulic Mariánská – Seifer-

tova – B. Krawce, cena za dílo -
322.490 Kč. 

PD - Provedení 
inženýrských sítí 
a komunikace v 

lokalitě pro výstavbu 
RD - 

ul. Ernsta Thälmanna
PD k ÚR, SP – obslužná ko-

munikace, veřejné osvětlení, 
dešťová kanalizace, rozšíření 
el. distribuční sítě a plynovodu 
v lokalitě pro výstavbu RD, cena 
za dílo 362.950 Kč.

PD - Provedení 
inženýrských sítí 
a komunikace v 

lokalitě pro výstavbu 
RD - 

ul. Hradní
PD k ÚR, SP – obslužná ko-

munikace, veřejné osvětlení, 
splašková a dešťová kanali-
zace, rozšíření el. distribuční 
sítě, plynovodu a vodovodu
v lokalitě pro výstavbu RD. 
Cena za dílo 642.600 Kč.

Modernizace zimního 
stadionu 

Na financování projektu bylo 
požádáno o spolufinancování 
z Regionálního operačního 
programu, ale žádost o dotaci 
nebyla podpořena. Možnost fi-
nancování z vlastního rozpočtu 
města nebo z dotačních zdrojů 
bude opět v následujících 
letech zvažována.

Ing. Jaroslav Beránek, 
vedoucí OSMI

A co město připravuje
v dalších letech? Zpracované 
projektové dokumentace 
budou sloužit jako podklad
k hledání zdrojů finan-
cování.

INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2009

Dokončení ze strany 4
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Po přečtení příspěvků v dis-
kuzi, která probíhá na www 
stránkách města pánů Hodni-
čáka a Bartoně mne napadá 
následující: 

Je jen dobře, že tito dva pá-
nové volají po transparentnosti 
v procesu při optimalizaci škol 
ve Varnsdorfu:

- p.Hodničák – „…v procesu 
neproběhly analýzy, nákladové 
křivky, indikátory, odborná 
diskuze pro optimální řešení, 
konkurz na ředitele…“

- p. Bartoň – „…uspokojo-
vání osobních ambicí, bývalé 
animozity, zneužití politické 
moci, manipulovatelnost, ne-
kompetentnost, rozhodování 
bez rozboru…“

Ona totiž transparentnost 
při rozhodování ve věcech 
veřejných se v tomto státě jaksi 
nenosí, ba právě naopak. 

Jenom je mi líto, že takto 
tito pánové nečinili v dobách, 
kdy zasedali v městském za-
stupitelstvu. Dnes se například 
podivujeme nad tím, že nikdo 
z krajských politiků nebral na 
vědomí petici s 5 000 podpisy. 

Vstoupili jsme do nového roku 
2010, který by se také dal nazvat 
rokem volebním. Tudíž chápu 
i to, že se svými prohlášeními 
chce pan Petr Heinrich zviditel-
nit pro nadcházející komunální 
volby. Rozhodně ho v jeho tak-
to vedené předvolební kampani 
prostřednictvím Hlasu severu 
nemíním podporovat.

a) Optimalizace SŠ ve Varns-
dorfu v roce 1998 vznikla z popu-
du MŠMT ČR a každý ředitel 
školy byl vyzván k předložení 
optimalizačních návrhů, z kterých 
byl ministerstvem vybrán projekt 
na sloučení naší školy (332 
žáků) se SPŠ v Otáhalově ulici 
(149 žáků);

b) o žádné petici k údajnému 
rušení není nikomu nic známo;

c) zatím každá petice doručená 
zastupitelům či vedení města byla 
řádně přijata a řešena;

Transparentnost při optimalizaci 
našich středních škol dostala opět na frak

Vzpomene si ale někdo dnes, 
jak se zacházelo s peticí, která 
se podepisovala při rušení naší 
průmyslovky a na prosazování 
transparentnosti zastupitelů 
p. Hodničáka a pí Vajsové při 
tomto rozhodování? Vzpomene 
si dnes někdo na transparent-
nost těchto zastupitelů při roz-
hodování co dál s touto budovou 
a jak financovat výstavbu naší 
nové „knihovny“?

Vzpomene si dnes někdo na 
transparentnost při rozhodování 
jak řešit problémy u městské po-
licie ze strany bývalého starosty 
p. Bartoně, jakožto jejího pána 
a „velitele“?

Sloučení středních škol je dle 
mého názoru 50 % na 50 %.
Sloučily se 3 dobře fungující 
firmy v jeden těžkopádný mo-
loch. Ale kdo ví, možná to bude 
nejlepší řešení pro přežití v době 
krize. Nyní bude záležet na tom, 
jak se vedení škol mezi sebou 
DOMLUVÍ, pokud to ještě jde. 

Přeji všem do nového roku 
chladnou hlavu a rozum při 
jednání.               Petr Heinrich

NETRANSPARENTNĚ ZÍSKANÉ A ŠÍŘENÉ 
INFORMACE O ZCELA TRANSPARENTNÍCH VĚCECH

d) co dál s touto budovou 
(Otáhalova 1260) bylo zcela 
transparentně řešeno v rámci 
optimalizace školství ve Varns-
dorfu v roce 2004 na několika 
ZM (předcházelo jednání se 
školskými radami, radami 
rodičů, pedagogy, řediteli 
ZŠ i pracovní zasedání ZM 
jen k tomuto jedinému bodu) 
a konečné rozhodnutí bylo 
přijato 18. 3. 2004 na ZM;

e) financování rekonstrukce 
objektu Otáhalova 1260 bylo 
zcela transparentně a podrobně 
rozebráno 2. 3. 2006 na jednání 
ZM (15 zastupitelů pro);

f) následně se financování 
probíralo s každým připravovaným 
rozpočtem nejenom na pra-
covních zasedáních ZM, ale i na 
řádných, kdy se přijímal rozpočet 
pro daný rok, a taktéž v rozboru 
financování, který je zastupitel-
stvu předkládán pololetně.

Vaše informace zřejmě 
pocházejí z netransparentních 
zdrojů o zcela transparentních 
věcech a záměrně je šíříte 
v zájmu poškození jmen tří 
uvedených lidí, včetně mě.

Oproti Vám vidím za Ing. Barto-
něm kus práce pro město: zří-
zení gymnázia, nemocnice 
Varnsdorf, teplofikace města, 
kanalizace a rekonstrukce 
objektu na Národní 512 (ZUŠ 
a ČSOB) atd., samozřejmě za 
spolupráce všech zastupitelů 
a následně úředníků MěÚ. Za 
Ing. Hodničákem taktéž vidím 
velký kus práce pro město 
v podobě prosperující školy 
VOŠ a SPŠ s nadregionální 
působností, která má v současné 
době cca 900 studentů z 12 
krajů ČR, což svědčí i o dobré 
práci pedagogického sboru 
a zaměstnanců školy, dále zřízení 
konzultačního střediska UJEP 
Ústí nad Labem s možností 
bakalářského studia. Významně 
se podílel i na vzniku gymnázia 
ve Varnsdorfu.

Za Vámi vidím jen jistou 
trpkost, jež přerůstá do podoby 
kverulantství. To znamená kritiky 
všeho, i toho, co může být dobré 
a prospěšné. Jen Váš konkré-
tní přínos pro město Varnsdorf
a region nevidím.         

Zdeňka Vajsová 



1/2010  INZERCE                                                                                                   strana 7

Salon pro psy - kou-
pání, stříhání, tr imování, 
drápky, čištění uší. Možnost 
úpravy také u vás doma. 
H. Matoušková, Jiříkovská 99, 
Rumburk. Tel. 412 333 365, 
604 854 748.

SKZ NORD, s.r.o. ...smy-
sl pro reality nabízí pronájem
2 kanceláří o celkové ploše
36 m2 v 1. PP  v centru Varns-
dorfu, ul. Národní (včetně ná-
bytku). Nájem: 4.165 Kč/měs. 
Bližší info na tel. 603 536 548.   

Pronajmu prostory vhodné 
na malý obchůdek 5 x 8 m + zá-
zemí. Centrum Varnsdorfu. Tel.
606 229 606.

Nehtové studio Romana 
vás zve do sportovní haly na 
úpravu vašich rukou. Telefon 
728 683 276.

Pronajmu podkrovní gar-
sonku (70 m2), po rekonstruci, 
s kuchyňskou linkou, zahra-
dou a parkovacím stáním
v rodinném domku ve Vdf., ul. 
Dvořákova. Kauce! Telefon 
602 104 610.

Pronajmu byt 1+4 po 
rekonstruci a s kuchyňskou 
linkou, v panelovém domě
v Pražské ul., Vdf. Kauce! Tel. 
602 104 610.

Prodám truh. lit. pilu, fréz-
ku s čep. vozíkem, srovná-
vačku 30 cm, dlabačku. 
Komplet 30 000 Kč. Možno
i jednotlivě. Tel. 777 824 275.

Pronajmu byt 1+3+L
a garsoniéru. Obojí na Pod-
hájí, Rumburk, cca od 1. února 
2010. Kontakt: 728 176 637 
po 17. hod. 

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

Pronajmu byt 1+1 1. ka-
tegorie ve Varnsdorfu. Tel. 
602 803 720.

Prodám větší garáž v uli-
ci Chmelařská. Telefon
721 209 003.

SKZ NORD, s.r.o. ...smysl 
pro reality nabízí prodej dr. 
bytu 4+1 po rekonstrukci ve 
Varnsdorfu, ul. Karlova. 4.n.p./
69  m2, vyzděné koupelnové
jádro, nové WC, nové odpady, 
rozvody vody, nový rozvod ply-
nu 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. 

Pronajmu byt 1+1+L, 
ul. Karolíny Světlé. Nájem
5.000 Kč + energie. Zájemci
tel. 728 683 276.

Pronajmu 1+1 ve Vdf, zaří-
zení po dohodě, k nastěhování 
ihned, max. pro 3 osoby, ná-
jem 3 000 Kč + poplatky. Tel.
606 740 390.

Nemovitosti

Služby

Ostatní

Řádková inzerce

Koupím starožitnosti 
- kvalitní i chalupářské - též 
mince, pohledy, známky, 
celé sbírky. Rychlé a slušné 
jednání. Tel. 606 388 495, 
607 662 178.
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Prosinec 2009
Jan Schejbal                          69 let
Karel Šaffek                          80 let
Miroslav Riedl                        87 let
Svatopluk Cvrček                  65 let
Milada Hospodková              84 let
František Košek                    95 let
Ursula Zíková                        56 let
Milan Černoš                         77 let
Marie Rousková                    64 let

Eva Miloschewitschová
Ervín Miloschewitsch 
(Jakub)

Markéta Holubová
Václav Holub
(Eliška)

Andrea Benecová
Torben Alex Rohde
(Sebastian)

Alena Málková
Hynek Nejedlý
(Vendulka)

SENÁTORSKÉ DNY
U Nádraží 1562/8, Varnsdorf

18. 1. 2010

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem na poslední 
cestě, ze které není návratu, a též p. Fundovi za obřad a personálu 
restaurace Střelnice za menu.                             Božena Šaffková

16. - 17. 1. 2010
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín IX - Bynov,
tel. 412 544 539

23. - 24. 1. 2010
MUDr. Eva Křížová
U Plovárny 1190/14, Děčín I,
tel. 412 502 210

Dne 6. ledna uplynulo již 10 smutných let, 
co nás opustil drahý manžel, náš tatínek, 
dědeček a pradědeček Ing. František Jílek.

S láskou vzpomíná manželka Jarmila
a dcery Daniela a Jarmila s rodinami.

Dne 2. ledna to byly 4 roky, kdy nás opustil 
můj manžel Michal Michauk. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manželka Vlasta, dcera, 
syn a vnoučata.

Jen láska zůstane, ta smrt nezná.
Dne 18. prosince uplynulo dlouhých 5 let, 

co nás opustila naše maminka, babička a teta
Ludmila Neumannová.

Za příbuzné syn Petr Heinrich s rodinou.

Dne 7. ledna oslavila své krásné 80. naro-
zeniny paní Hana Vaňoučková.

Do dalších let hodně zdraví a štěstí přejí 
synové a dcera s rodinami.

Pacienti z nemocnice LDN děkují za prosincová vystoupení dětí 
z místní školy v Edisonovově ulici, za příjemné posezení s píšťalkami 
a kytarou dětí z DDM, za překvapivé zpívání žáků z biskupského 
gymnázia a přímo štědroodpolední koledování varnsdorfských tru-
bačů na chodbách nemocnice. Děkujeme sestřičkám, které byly po 
celé svátky zvláště usměvavé a milé. Děkujeme, byli jste úžasní!

Pacienti z LDN a H. C.

Děkujeme hasičům za obětavou a profesionální pomoc 
dne 2. ledna.                                                        Zemanovi

Blahopřání

Vzpomínka

Poděkování

Úmrtí Narození

Zubní
pohotovost

Velmi významného úspěchu 
dosáhla studentka tercie Gym-
názia Varnsdorf, která obsadila 
1. místo v celorepublikovém 
projektu Dětský čin roku 2009 
příspěvkem nazvaným Třídění 
odpadu. Z celkem 1 400 dětmi 
napsaných dobrých činů z celé 
ČR si Anička Šebestiánová 
zajela 1. prosince do Prahy pro 
cenu nejvyšší v kategorii číslo 
pět - POMOC PŘÍRODĚ. Opět tedy máme možnost zaradovat 
se ze šikovnosti a soutěživosti našich studentů. Těší nás výrazný 
celorepublikový úspěch, aktivita, kreativnost, spolupráce a podpora 
ostatních studentů i veřejnosti a v neposlední řadě i skromné a kul-
tivované vystoupení Aničky při předávání cen ve světlech filmových 
kamer a mediálních hvězd.

Ještě jednou blahopřejeme a držíme palce i do budoucna. Blíže 
o Dětském činu 2009 na www.detskycin.cz

Mgr. Jana Petrová, třídní učitelka, foto BGV

ANIČKA ŠEBESTIÁNOVÁ 
ZÍSKALA 1. MÍSTO 

Dvě vánoční hudební lahůdky 
od Tomáše Flégra 

Tomáš Flégr sice už několik let 
působí v nizozemském Utrechtu, 
ale jeho bývalí spoluobčané ve 
Varnsdorfu se čas od času mo-
hou těšit z jeho umění varhanní 
hry. Pro sváteční příležitost 
vánočního koncertu 27. prosin-
ce ve starokatolickém kostele 
vybral převážně Bachova díla. 
Hlavním „tahákem“ na programu 
byla Bachova kantáta „Jauchzet 
Gott in allen Landen“. Ke spo-
luúčinkování si varhaník přizval 
sopranistku Janu Kouckou
a trumpetistu Jana Pohořalého. 
Zima v kostele nebyla tentokrát 
tak drsná - a bylo to mile znát
i na návštěvnosti. 

Náš rodák ovšem letos přišel 
ještě s jednou, a to obzvláště 
zajímavou hudební lahůdkou. 
Nabídl předvedení KLAVI-
CHORDU, nástroje, který je 
jedním z předchůdců dnešního 
klavíru. Byl oblíbeným nástrojem 

v 18. století a dnes je muzejní 
vzácností. Tomáš přivezl ze 
svého holandského působiště
v úhledném pouzdře novodobou 
kopii jednoho z těchto staroby-
lých nástrojů. Tichý zvuk nástroje 
vyžaduje intimní prostor v užším 
okruhu posluchačů. Z nemnoha 
vhodných variant nabízejících 
se v našem městě bylo nako-
nec ke koncertování zvoleno 
divadelní jeviště, které se tak 
29. prosince po delší době opět 
stalo „divadlem za oponou“.
S hudbou starých mistrů se 
tam prostřídaly verše Jaroslava 
Seiferta, Vladimíra Holana, Ser-
geje Jesenina a dalších básní-
ků. „Vánoční Doteky tentokrát
s klavichordem“ spolu s Tomá-
šem Flégrem připravili Milan Hra-
bal a Martin Louka. Publikum do-
syta využilo možnosti si nástroj 
zblízka prohlédnout a poučit se
o jeho fungování.      text a foto ham

V neděli 13. prosince  se ve 
sportovní hale konala již tradiční 
akce Vánoční kometa, kterou po-
řádala taneční skupina STARS 
Varnsdorf. Vlivem chřipkové 
epidemie se málem neuskuteč-
nila, řada účinkujících odhlásila 
svá vystoupení. Záchranou byla 
účast taneční skupiny manželů 
Richtrových, která s velkou 
vervou a vypětím všech sil 
vystupovala v několika číslech.  
Starsky se tentokrát představily 
v disciplínách kik denc, ponpon 
denc, čeríci, Kleopatry, havajan-
ky, opět nechyběl „Babča“ tým, 
který nacvičil číslo Mimové. Kaž-
dé vystoupení mělo své kouzlo
a šarm.                text Bělíková,

foto Stars

Českokrumlovsko-pražská 
kapela alternativního feeling-roc-
ku Abigail svým předvánočním 
koncertem v městské knihovně 
nadchla. Baskytara Jana Škopka 
a bicí Josefa Nováčka (premiéra 
v kapele!) hutně tvrdily muziku, 
saxofonista Tomáš Brandejs 
exceloval stejně jako za kláve-
sami motor i duše kapely Pavel 
Čermák. Největší pozornost 
svým expresivním vokálem za-
slouženě poutala neodolatelná 
Skippy Tvrdíková. 

Foto: Ilona Martinovská, 
text: gr

Kometa

ABIGAIL
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Družstvo HC Varnsdorf ukončilo sezonu v Libereckém přeboru bez 
výhry (naposled porážka ve Frýdlantě 3:2), ale naprostou většinu 
týmu tvořili dorostenci ve věku 16-17 let, a tak je tento fakt příslibem 
pro sezony příští.

Vánoční turnaj mužů vyhráli varnsdorfští junioři před týmem GEZ, 
Horním Podlužím a celkem TOSu. Turnaj starých gard se stal kořistí 
Děčína, Varnsdorf byl druhý, třetí Liberec, čtvrtý Rumburk a pátá 
Česká Lípa. Nejlepším střelcem se stal s pěti góly domácí Tomáš 
Lukeš.                                                                                        ZdS

Informace z hokeje

Účast startujících z pře-
dešlého ročníku nebyla sice 
zdaleka překonána, ale celkově 
se přiblížila té z roku 2007, 
kdy se na starty běžeckých 
tratí postavilo 92 běžců a 37 
běžkyň. Potěšitelné může být, 
že přibývá mimovarnsdorfských 
startujících. Pokud není uvede-
no jinak, jedná se ve výsledcích
o varnsdorfské soutěžící a jsou 
uvedena jen nejpřednější umís-
tění. Souhrnné výsledky lze najít 
na www.varnsdorf.cz. 

VÝSLEDKY SILVESTROVSKÝCH BĚHŮ 2009 
Dívky nar. 2005 a později -

50 m: 1. Jelenčiaková K. 12,1 s, 
2. Kochová M. 12,4, 3. Venclo-
vá J. 13,1 s. Dívky nar. 2002 až 
2004 - 100 m: 1. Babíková V. 
16,9, 2. Neubauerová  N. 21,5, 3.
Kopecká A. 21,8. Dívky nar. 
2000 až 2001 - 300 m: 1. On-
drášková A. 57,5, 2. Košínová T.
59,1, 3. Ježková Š. 1:08,7. 
Dívky nar. 1998 až 99 - 600 m:
1. Veselá K. 2:04,6 min.,
2. Poláčková  A. 2:10,6, 3. Šinde-
lářová S. 2:27,1, 4.-5. Venclová V.

a Venclová N., obě 2:30,6. Mlad-
ší žákyně nar. 1996 až 1997 -
 - 600 m: 1. Váňová M. 1:55,6, 2. 
Špičková K. 1:57,7, 3. Lánská B. 
2:01,2. Starší žákyně nar. 1994 
až 1995 - 800 m: 1. Řeháková P. 
2:50,2. Mílařky OPEN - 1 650 m:
1. Loubková K., Cykl. Cvikov 5:
41,4, 2. Drahotová A., 5:49,9, 
3. Drahotová E., obě TJ Rum-
burk 5:52,1. Ženy  vytrvalkyně 
OPEN - 5000 m: 1. Černá K., 
Kladno 26:34,8. Ženy nar. 1974 
a dříve - 1650 m: 1. Jínová V.
8:20,2, 2.  Reinová M., Rumburk 
9:00,3. Celkem se zúčastnilo 42 
běžkyň. Hod válečkem - vlože-
ný závod žen: 1. Buršíková M. 
15,21 m, 2. Kučerová N. 14,36, 
3. Procházková M. 13,67, 4. 
Jelenčiáková P. 13,27, 5. Pro-
cházková M. 12,67.

Chlapci nar. 2005 a později 50 
m: 1. Denigr M. 11,8 s, 2. Janda 
M. 12,2, 3.  Dvořák A. 13,6. 
Chlapci nar. 2002 až 2004 - 100 
m: 1. Mann O. 18,2, 2. Vencl 
Š. 18,5, 3. Šťovíček T. 20,7. 
Chlapci nar. 2000 až 2001-
- 300 m: 1. Janků M. 54,8, 2. 
Linhart D. 57,8, 3. Neubauer J. 
59,1. Nejmladší žáci nar. 1998 
až 1999 - 600 m: 1. Kolár K.
2:04,7 min., 2. Brabec A.
2:09,3, 3. Šimčík F., Lipová 2:11,1. 
Mladší žáci nar. 1996 až 1997 -
800 m: 1. Brabník M. 2:24,2, 2. 
Burger D. 2:43,5, 3. Švorc M. 
2:45,1. Starší žáci  nar. 1994 
až 1995 - 1 650 m: 1. Motl O., 
TJ Rumburk 5:46,2, 2. Husár I.
5:46,8, 3. Lánský R. 6:10,7, 4. 
Skalický J. 6:23,2. Mílaři OPEN 
- 1650 m: 1. Louda P., AC Turnov 
5:09,8, 2. Hrdina J., AC Č. Lípa 
5:16,7, 3. Hochmut J., Swohil 
Beer 5:22,4, 4. Smrčka M.
5:27,4, 5. Kokta M. 5:30,2. Muži 
do 39 let - 5 000 m: 1. Bartoš D., 
LIAZ Jablonec 17:00,1. Muži do 
49 let - 5000 m: 1. Louda P., AC 
Turnov 18:00,1, 2. Kašparec P., 
AC Č. Lípa 19:42,5, 3. Šrachta 
V., Cykl. Cvikov 20:20,8, 4. 
Richter P. 25:54,6. Muži do 59 
let – 5000 m: 1. Bufka Z., AC 
Č. Lípa 19:17,1, 2. Kalvoda B., 
Cykl.Cvikov 21:50,5, 3. Plavec 
T., Heřman. Městec 28:43,4. 
Muži 60 let a starší – 5000 m:
1. Sládek K.. Krásná Lípa
23:57,8, 2. Krupa V. st., Rum-
burk 29:12,1. Běhů se zúčastnilo 
71 startujících. Hod kládou - vlo-
žený závod pro muže: 1. Ineman 
J., Rumburk 7,76 m, 2. Jelenčiak 
J. 7,40, 3. Galbavý J., Horní Pod-
luží 7,14, 4. Jelenčiak L. 7,12, 5. 
Řičica H., Praha 6,99.

Stanislav Skalický

Výsledky horských kol - hlavní kategorie – závod na 6 okruhů:  
Muži do 30 let: 1. T. Podrazil 31:02 min., 2. J. Novota 31:04, 3.
T. Marek 31:10, 4. V. Šimonek ml., 5. A. Vohanka, 6. P. Zoser. Muži 
do 40 let: 1. J. Svoboda 31:03 min., 2. D. Nejedlý 31:17, 3. P. Suchý 
31:31, 4. M. Stádník, 5. H. Schwartz, 6. R. Javůrek, 7. Z. Suchý. 
Muži do 50 let: 1 .V. Zemler 31:16, 2. M. Vohnout 31:20, 3. M. Marczi
31:22, 4. V. Šimonek, 5. L. Pietschmann. Junioři: 1. J. Kalivoda
31:14, 2. D. Kubík 31:26, 3. M. Hofman 33:15. Celkovým vítězem 
se stal T. Podrazil, nedojel J. Mádl.

Závod vložený – 3 okruhy: Ženy do 40 let: 1. K. Růžičková
16:26 min., 2. K. Loubková 16:44 3. V. Koktová 16:51. Ženy nad 40 
let: 1. J. Prescher 17:59 min., 2. O. Koktová 18:22, 3. S. Schütze 
18:55. Žáci mladší: 1. M. Švorc 18:10 min. Žáci starší: 1. J. Švorc 
16:24 min., 2. J. Spurný 17:04. Veteráni  do 60 let: 1. J. Řezníček 
15:02 min., 2. A. Prescher 17:03, 3. J. Juda 17:05, 4. P. Retych, 
5. P. Novák, 6. O. Pietschmann, 7. B. Loubek, 8. K. Rudiger, 9.
J. Ryznar. Veteráni nad 60 let: 1. H. Michel 16:50 min., 2. J. Kučera 
19:41, 3. Z. Barborík 20:19. Nejlepší maskou se prezentoval Jiří 
Švorc, závod nedojeli J. Podlešák a K. Rendl.       Václav Zemler

Výsledky silvestrovské 
cyklistiky 2009 

Vítězství si odvezla 
Stráž nad Nisou

O svátcích pořádal volejbalový oddíl TJ Slovan Varnsdorf
13. ročník Štěpánského turnaje pro smíšená družstva (4 muži + 2 
ženy). Poprvé v jeho historii bez finanční podpory města Varnsdorf, 
a to i přes fakt, že turnajem volejbalový oddíl reprezentuje naše 
město v celé ČR. Akce je prezentována nejen na webu oddílu (http:
//slovanvdf.webpark.cz), ale také v pravidelném periodiku Českého 
volejbalového svazu a v kalendáři volejbalových turnajů na strán-
kách ČVS. Turnajového klání se zúčastnilo 12 družstev a i přes 
„truc podnik“ některých „taky volejbalistů“ se opět zvedla úroveň
a dramatičnost zápasů (ve 42 utkáních 18 remíz 1:1). Přijela tradičně 
družstva z Liberce, Jablonce nad Nisou, Nového Boru, Stráže nad 
Nisou, Rumburku, potřetí z Lázní Toušeň, podruhé z Prahy a jako 
nováčka jsme přivítali družstvo z Litoměřic. Nechyběla i tři domácí 
družstva. Všechna byla rozdělena do tří divizí, kde se hrálo systémem 
každý s každým na dva hrané sety, avšak pouze do 20 bodů.

Ve Vinklárkově divizi se s loňským vítězem Aqua teamem  Nový 
Bor potkala Kamasútra Liberec, Ježci Varnsdorf a Prahouni Praha. 
Vítězem se zde stali k radosti domácích Ježci před Aqua teamem. 
V Nedvědově divizi se utkala družstva Lázně Toušeň, Unterwas-
sermanni Rumburk, Dadánci Jablonec a Litoměřická směs. Nejlépe 
si vedlo družstvo Toušně a díky lepšímu rozdílu míčů  byli druzí 
Unterwassermani. V Dudkově divizi na sebe narazila Stráž n. N., 
Parisvolley Varnsdorf/ÚL a varnsdorfské týmy Notor team a Máničky. 
Tuto divizi vyhrála Stráž před Parisvolley. Prvá dvě družstva z divizí 
šla do Labunkovy divize, kde se bojovalo o 1. až 6. místo, třetí
a čtvrtá družstva pak hrála v Hrstkově divizi o 7. až 12. místo.
A jak vše nakonec dopadlo? Na 12. místě se umístily Máničky (v této 
divizi neuhrály jediný set). Na 11. místě skončil Notor team (4 body)
a o jeden více získala Litoměřická směs v konečném umístění 10. 
Pořadí na 7. - 9. místě při  shodném počtu bodů (7) určil rozdíl míčů. 
Nejhorší měli Prahouni (+21 ) a zůstali 9., příčku 8. obsadili Dadánci
(+22 ) a 7. byla Kamasútra (+26 ).Ve finálové Labunkově divizi připadlo 
6. místo týmu Parisvolley (2 body), 5. Aqua teamu (3) a 4. Toušni (4, 
rozdíl míčů -22). Na pomyslnou bednu dosáhl zástupce varnsdorfské-
ho volejbalu, družstvo Ježci (4, -16) a 2. příčku získali Unterwasser-
manni (8). Celkovým vítězem se stalo družstvo Stráže n. N., když ve 
finálové divizi ztratilo pouhý  set. Nutno vyzvednout sponzory turnaje, 
kteří přes nepřízeň ekonomické situace přispěli na ceny. Jedná se
o Vitanu, a.s., GE Money Bank, a.s. - pobočka Varnsdorf, Elite, a.s., 
LCD OBY Varnsdorf a Realitní a finanční společnost BIB, a.s. Pardu-
bice - pobočka Varnsdorf.                                                    Petr Damnitz

Na sklonku roku 2009 
futsalisté JK Trans neuspěli 
v pohárovém turnaji v Libou-
chci, když jej pro zranění
a nemoci absolvovali pouze
v šesti hráčích. Bilance dvou 
proher (Vilémov 2:3, Arsenál 
Děčín 3:5) a jedné výhry (He-
zouni Děčín 4:1) znamenala 
vyřazení. Vyhrál Snopek Děčín. 

BODOVÉ HODY JK TRANS

Vánoční turnaj odválelo 19 hráčů, což byla nečekaně vysoká 
účast. Každý odehrál čtyři kola a vítěze určil nejlepší průměr. Po-
řadí: 1. Jiří Trojan, průměr 178 bodů, 2. Michal Knap 170, 3. Martin 
Langer 169.                                                                              R. P.

BOWLING VYVOLAL ZÁJEM

Chuť si zpravili v prvním letoš-
ním turnaji Krajské ligy ÚK, když 
dovezli plný počet devíti bodů a 
poskočili průběžně na 3. místo 
tabulky. Napodobilo je i jejich 
béčko, které v dalším turnaji 
okresní ligy získalo šest bodů. 
Bližší informace z obou turnajů 
uvedeme v příštím čísle HS. 

ZdS
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Z deníku městské policie

• Toto heslo obchodníků 
jsem si připomínal v sobotu 25. 2. 2006 dopoledne při nákupu 
v marketu PLUS Varnsdorf, když jsem stál po nákupu od 9,00 
do 9,20 ve frontě na to, abych mohl zaplatit zakoupené zbo-
ží. U dvou, posléze u tří pokladen stály fronty nakupujících 
dlouhé téměř na celou délku prodejny. Bylo nás tam několik 
desítek.  Šel jsem se optat paní vedoucí směny na důvod tohoto 
stavu. Bylo mi sděleno, že si to tak přejí majitelé a že s tím 
prodavači nic nenadělají. Namítl jsem, že tímto jednáním si 
odradí zákazníky, odpovědí mi bylo pouze pokrčení ramen. 
Mé jednání s paní vedoucí směny bylo sledováno několika 
spolunakupujícími a všichni se mnou souhlasili, že se jim 
také nechce tak dlouho čekat.  

• Domnívám se, že v sobotu 
dopoledne bývá v obchodě téměř nejvíce nakupujících a 
že my, zákazníci, přinášíme obchodníkům výdělek, který 
je velmi dobře živí a že by se podle toho měli k nám chovat. 
Měli by zajistit hladký chod bez zbytečného zdržování u po-
kladen. Takovýto stav je v několika posledních týdnech téměř 
trvalý. Samotných prodavačů a prodavaček si vážím a proti 
jejich práci  a chování nemám výhrady. Já a moje rodina zde 
nakupujeme několikrát v týdnu a myslím si, že zde utrácíme 
poměrně slušné sumy peněz a že nemáme zapotřebí trávit svůj 
volný čas stáním ve zbytečných, dlouhých frontách.
Ptám se našich městských zastupitelů na to, co s tímto stavem 
hodlají udělat a jak se zastanou svých spoluobčanů  svých 
voličů.

Jaroslav Chyba
Varnsdorf
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Z deníku městské policie

• Toto heslo obchodníků 
jsem si připomínal v sobotu 25. 2. 2006 dopoledne při nákupu 
v marketu PLUS Varnsdorf, když jsem stál po nákupu od 9,00 
do 9,20 ve frontě na to, abych mohl zaplatit zakoupené zbo-
ží. U dvou, posléze u tří pokladen stály fronty nakupujících 
dlouhé téměř na celou délku prodejny. Bylo nás tam několik 
desítek.  Šel jsem se optat paní vedoucí směny na důvod tohoto 
stavu. Bylo mi sděleno, že si to tak přejí majitelé a že s tím 
prodavači nic nenadělají. Namítl jsem, že tímto jednáním si 
odradí zákazníky, odpovědí mi bylo pouze pokrčení ramen. 
Mé jednání s paní vedoucí směny bylo sledováno několika 
spolunakupujícími a všichni se mnou souhlasili, že se jim 
také nechce tak dlouho čekat.  

• Domnívám se, že v sobotu 
dopoledne bývá v obchodě téměř nejvíce nakupujících a 
že my, zákazníci, přinášíme obchodníkům výdělek, který 
je velmi dobře živí a že by se podle toho měli k nám chovat. 
Měli by zajistit hladký chod bez zbytečného zdržování u po-
kladen. Takovýto stav je v několika posledních týdnech téměř 
trvalý. Samotných prodavačů a prodavaček si vážím a proti 
jejich práci  a chování nemám výhrady. Já a moje rodina zde 
nakupujeme několikrát v týdnu a myslím si, že zde utrácíme 
poměrně slušné sumy peněz a že nemáme zapotřebí trávit svůj 
volný čas stáním ve zbytečných, dlouhých frontách.
Ptám se našich městských zastupitelů na to, co s tímto stavem 
hodlají udělat a jak se zastanou svých spoluobčanů  svých 
voličů.

Jaroslav Chyba
Varnsdorf
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Varnsdorfská plavkyně 
Karolína Špičková, jedna ze 
svěřenkyň trenérů Z. Šimáka
a V. Tvrdé, se probojovala se 
sedmi zlatými medailemi z ob-
lastních (krajských) přeborů na 
zimní Mistrovství České republi-
ky starších žáků, které se konalo 
v polovině prosince uplynulého 
roku v Kladně. Do této vrcholné 
soutěže se nominovala v disci-
plínách 50 m kraul, 100 m kraul, 
200 m kraul, 100 m polohový 
závod, 200 m polohový závod
a 100 m prsa. Před mistrovstvím 
ji postihla chřipka, která zapříči-
nila týdenní tréninkové manko. 
Její zdravotní stav se však pár 
dní před závody zlepšil natolik, 
že bylo přece jen rozhodnuto
o její účasti na této vrcholné sou-
těži. O to cennější  je fakt, že ze 
všech uvedených startů si Karo-
lína odnesla po jedné z medailí. 
Největší úspěch zaznamenala 
na 200 m polohový závod, kde 
po urputném boji získala zlatou 
medaili, a tudíž i titul mistryně 
České republiky. V disciplínách 
100 m prsa, 50 m kraul, 100 m 
polohový závod a 200 m kraul 
se jí podařilo vybojovat druhá 
místa, a tedy 4 stříbrné medai-
le. V královské disciplíně 100 m 
kraulem si však vybrala smůlu 
plnými doušky. Před startem 
se jí roztrhly závodní plavky, 
a tak skončila na „pouhém“ 

CELÁ SADA MEDAILÍ Z MČR
PUTOVALA DO VARNSDORFU

třetím místě. Završila však své 
působení na mistrovství ziskem 
bronzu a má tímpádem celou 
sadu medailí z MČR staršího 
žactva pro rok 2009. Mladší žáci 
Lenka Bendová a Michal Švorc 
se zúčastnili MČR v Prostějově. 
Lenka tam skončila v prsařských 
disciplínách 5. na 200 m a 8. na 
100 m. V dalších třech disciplí-
nách (VZ) se umístila vždy ve 
třetí desítce konečného pořadí. 
Michal měl vyrovnanější výkony. 
Na 200 m VZ bral 8. místo, za 
100 m PZ 7., za 50 m VZ 9., 
za 200 m Z  10. a na 100 m 
VZ byl na 5. místě. Posledním, 
kdo se probojoval na MČR, byl 
dorostenec Martin Špička. Ten 
v nabité konkurenci skončil
v Plzni na uspokojivém 12. místě 
na 200 m Z a byl dvakrát 13. na  
50 m VZ a 100 m PZ. Dále 15. 

v závodech 50 m Z a 200 m PZ, 
16. a 17. na 100 m VZ a 100 m 
Z. Martin tajně myslel na finále 
ve znaku, ale bohužel to nevyšlo, 
tak snad příště. Těmito závody 
ukončil plavecký oddíl TJ Slovan 
Varnsdorf sezonu 2009. Uznání 
za reprezentaci města patří čle-
nům oddílu, a to ať už Karolíně 
Špičkové či ostatním plavcům. 
V současné době trénujeme 
v Rumburku, za což vděčíme 
plaveckému oddílu Rumburk
a vedení plaveckého bazénu, že 
nám umožnili trénovat. Vážíme 
si i přispění Ústeckého kraje za 
podporu přípravy formou grantu. 
Nelze opomenout podporu spon-
zorů: firma GEZ - pan Gerhát
s manželkou, Sparkasse Neu-
gersdorf, pan J. Novák – Klem-
pířské práce a firma Interdata. 

Zbyněk Šimák

Jedním z varnsdorfských 
svátečních turnajů byl opět 
fotbalový, který organizují 
odchovanci Slovanu Petr a Jin-
dřich Novákové. Před rokem byl 
zpestřením hlavně start repre-
zentanta Martina Fenina a nyní 
se to v jednotlivých družstvech 
známými fotbalisty jen hemžilo. 
Za Teplice se představili třeba
F. Franke (bývalý ligový hráč), 
M. Dlouhý (kapitán reprezenta-
ce ve futsalu), L. Voňková (re-
prezentantka), v dresu Liberce 
Libor Macháček, J. Lexa, oba 
Šíslerové, Kudláček a z kádru 
současného varnsdorfského 
Slovanu také Pavel Čapek. Za 
Děčín hráli např. K. Ženíšek, 
P. Voříšek (Teplice, Sparta, 
Austria Vídeň), K. Hanzálius, 
V. Vašák (dříve hráč Plzně, nyní 

Sváteční fotbálek vyhrály Teplice,
domácí neuspěli

trenér Děčína), za Jablonec
P. Kulhánek, T. Huber, I. Majsto-
rovič, L. Janáček (dříve Liberec, 
Bohemians) nebo M. Pulpit 
(nový trenér druholigového 
Mostu). V domácím dresu se 
představili Martin Liebl, Karel 
Knitl, Jan Berger, Jindra Novák, 
Petr Novák ml., Jan Hemmer, 
Jarda Němec ml., Vlasta Šmalcl 
a nehrající kouč Petr Novák st. 
Turnaj se hrál za naprosté svá-
teční pohody nejdříve ve dvou 
skupinách, pak přišel na řadu 
dle umístění týmů zápas s jed-
ním soupeřem z druhé skupiny, 
výsledek se započítal do tabulky 
ve skupině a následovaly zápasy 
o konečné umístění. Domácímu 
výběru se vítězně nevedlo, 
remízoval s Libercem 1:1 (Ně-
mec – Čapek), s Jabloncem 0:0

a prohrál s Teplicemi 2:0, což je 
odsoudilo na třetí místo skupi-
ny. Zápasy o konečné umístění:
O 5.–6. místo: Žitava – Varnsdorf 
2:2, 2:1 na penalty. O 3.–4. mís-
to: Děčín – Jablonec 3:1. Finále 
Teplice – Liberec 2:1. Nejlepší 
střelci turnaje: 5 – Dlouhý (Tep-
lice), 4 – Kulhánek (Jablonec), 
3 – Schlenz (Teplice), Dornbach 
(Děčín). Všechny zápasy turna-
je v roli sudího odpískal Zdeněk 
Maščuch, komentáři i reprodu-
kovanou hudbou akci divákům 
zpříjemňoval Hynek Michel
a fotodokumentaci do archivu 
pořizoval Kamil Soldán. Zajíma-
vému průběhu přihlíželo kolem 
poledne až 200 diváků a závě-
rečné vyhodnocení s posezením 
účastníků  proběhlo v restauraci 
Siesta.                      H. M., ZdS

V tělocvičně na Národní ulici se uskutečnil 3. ročník Vánočního 
turnaje základních škol v basketbale určený družstvům ze 4. a 5. 
tříd varnsdorfských škol. Konal se za podpory Grantového pro-
gramu města Varnsdorf a pod patronací domu dětí a mládeže. 
Hrálo se systémem každý s každým a prvenství opět obhájila
ZŠ Edisonova. Výsledky: Východní - Bratislavská 48:0, Edisonova 
- E. Beneše 40:12, Bratislavská - E. Beneše 6:22,Východní -
- Edisonova 10:18, Edisonova - Bratislavská 40:6, Východní -
E. Beneše 34:2. Pořadí: 1. Edisonova, 2. Východní, 3. E. Beneše, 4. 
Bratislavská. ZŠ Karlova se turnaje nezúčastnila z důvodu chřipko-
vých prázdnin. Rozhodčími turnaje byli Ing. M.Novotný a J. Bartl st. 
Vítězná družstva obdržela poháry, diplomy, sladké odměny, věcné 
ceny a předávala je ředitelka DDM Varnsdorf Ivana Jägrová.        ZdS

TURNAJ V BASKETU OVLÁDLA 
OPĚT ZŠ EDISONOVA

Také stolní tenisté každoročně pořádají svůj vá-
noční turnaj a na sklonku uplynulého roku to byl jeho 
37. ročník. V herně technických služeb se na něm 
sešlo 25 hráčů, ti byli rozlosováni do skupin a dle 
pořadí pak hráli na dvě porážky. Sítem mnoha utkání 
prošel překvapivě vítězně Antonín Krejčí. Druhé místo
a rovněž nečekané získal nejmladší účastník, teprve 
dvacetiletý student Martin Charouzek. Teprve za nimi 
následovali favorité, 3. místo si zajistil V. Chlán, 4.
V. Strnad a 5. obsadil L. Žítek. Turnaj útěchy vyhrál
M. Dubovecký před J. Charouzkem, následoval třetí A. Ondrá-
ček, čtvrtý Č. Charouzek a pátý byl R. Novotný. Sehrán byl
i turnaj čtyřher a zajímavostí bylo, že se losovali do dvojic 
hráči registrovaní s neregistrovanými. Zvítězila dvojice
L. Žítek – Č. Charouzek před J. Gerbocem s P. Šimkem
a třetí skončili A. Krejčí s J. Svrateckým. Všichni jmenovaní ob-
drželi ceny a diplomy, které sponzorovali M. Vohnout, P. Šimek
a L. Žítek. Občerstvovací stanici ke spokojenosti všech řídil St. 
Michálek, celkovou organizaci a hladký průběh turnaje zajistil 
jeho ředitel V. Chlán.                                                    Miroslav Exnar 

Překvapivý vítěz za
zelenými stoly

Nevídaný 24 hodinový maraton ve stolním tenise spojený
s doprovodným programem, ve kterém si mohli studenti i příchozí 
zahrát v multimediální učebně také tenis virtuální, dále „piškvorky“, 
logické a další společenské hry, pořádalo varnsdorfské gymnázium. 
To bylo otevřeno všem rodičům, přátelům školy a celé veřejnosti. 
Všichni příchozí si mohli do sytosti zahrát stolní tenis, který začínal 
ve čtvrtek 10. prosince ve 12.00 hodin slavnostním zahájením ředitele 
školy Mgr. J. Čunáta s místostarostou města Mgr. P. Šmídem. Končil 
pak v pátek 11. prosince ve 12.00 hodin. Součástí tohoto maratonu 
byl i pokus bývalého studenta školy J. Franka odehrát nepřetržitě 
sám celých 24 hodin. A to se mu podařilo! Maratonu se zúčastnilo 
257 hráčů, kteří na 6 stolech odehráli 372 zápasů, 2076 setů
a 36 479 míčků. Soutěžilo se také v nejdelší výměně, která dosáhla 
cifry 926 (Čunát, Frank). Nejmladším účastníkem byl  J. Beytler (5 
let), nejstarším pak pan Marek (63). Školu během akce navštívilo 151 
zájemců. Za nevšední a netradiční akci patří uznání nejen vedení 
školy, organizátorům, ale i všem učitelům a především studentům, 
jejich rodičům a všem příznivcům školy. V roce 2010 opět na shle-
danou, ale už zase u něčeho jiného.                    Romana Dvořáková

PINGPONGOVÝ MARATON
GYMNÁZIA 


