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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

DALŠÍ ZASTÁVKA FOTOROKU

Fotoklub KPMV zřídil další zastávku na cestě za dobrou
fotografií: soutěž Fotorok 2009 určenou všem fotografům,
kteří stojí o srovnání se svými kolegy a o názor odborníků
na svou tvorbu. Došly od nich téměř dvě stovky prací.
Úvodní metaforu se „zastávkou“ jsem zvolil úmyslně.
Vítězným snímkem se podle sedmičlenné poroty totiž
stala „Zastávka“ od Petra Novotného z Třeště. Vítězných
snímků v kategorii „volné téma“ bylo vlastně víc. Na pomyslném nejvyšším stupínku se spolu s výše jmenovaným
ocitnul Ladislav Čech z Klatov se souborem snímků „Vize
apokalypsy“. Naopak v kategorii „reportáž“ žádný výtvor
neohromil porotu natolik, aby mu přiřkla první místo.
Pořadatelé se letos poprvé museli obejít bez Galerie na
ochozu v muzejních prostorách, které – doufejme – budou v blízké době procházet rekonstrukcí. Pomocnou
ruku jim naštěstí podala městská knihovna. 70 fotografií
doporučených porotou do výstavního souboru si tak můžete prohlédnout na chodbách 1. patra knihovny cestou
k dětskému a hudebnímu oddělení. Další zajímavé soutěžní snímky krášlí vestibul ČSOB na Národní ulici.
Soutěž od ryze místních počátků postupně přerostla
v celorepublikovou záležitost. Pravidelně ji obesílá i několik Moravanů. Má to ale i své stinné stránky. Mnozí autoři
cestu na vernisáž a vyhlášení výsledků zpravidla oželí. Na
té letošní, v pondělí 18. ledna, si dokonce odměnu osobně
nepřevzal ani jeden z oceněných autorů!

VELKÝ ÚKLID SNĚHU
VE MĚSTĚ
Vzhledem k velkému množství sněhu ve městě byl zajištěn
jeho hromadný úklid.
Byl proveden ve dnech 15.,
18. – 22. ledna v ulici Edisonova, Křižíkova, Národní, Legií
a T. G. Masaryka. Velký noční
úklid proběhl i na parkovišti
u LIDLU, kde parkují nejen návštěvníci marketu, ale i občané bydlící v této lokalitě. Proto
vedení města zajistilo náhradní
noční parkování u PENNY se
souhlasem firmy.
Průběžně se dle možností
odklízela další místa. Plně byly
využity i síly z veřejné služby
tak, jak finance a možnosti
města dovolily. Místostarosta
Karel Dubský uvedl: „Děkujeme všem občanům, kteří
městu i nadále pomáhají při
náročném odklízení sněhu
kolem svých nemovitostí i přesto, že to jejich povinností již
není. Vše kolem úklidu města

je spojeno mnohdy s velikými
emocemi občanů, kterým se
tímto vedení města omlouvá
- za zdržení s úklidem sněhu.
To, že musí chodit v hlubokém

sněhu neuklizenými chodníky,
tlačit kočárky s malými dětmi
ve sněhu a ničit svou obuv
v prosolených vrstvách sněhu.
Věřte, že ani nás taková situace
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nenechává klidnými a snažíme
se zajistit vše tak, aby se následky zimy zmírnily. Přesto je
třeba na obranu podotknout,
že město se svým rozpočtem
na zimní i letní údr žbu ve
výši čtyři miliony korun dělá
maximum a tyto prostředky
účelně vynakládá. Nemá víc
finančních prostředků než

schválené zastupitelstvem.
Aktuální prioritou je odvoz sněhu z centra, od zdravotnických
zařízení, škol a mateřských
školek. Snahou vedení města
je, aby další přívaly sněhu nezpůsobily zácpy vozidel v centru, kde je provoz nejsilnější, aby
neochromily městskou dopravu
a neomezily život ve městě.
Úklid sněhu a zimní údržbu
zajišťují TSm Varnsdorf, s.r.o.,
které se starají o zimní údržbu
komunikací. Na základě objednávek provádějí práce, které
město zpětně proplácí, avšak
je limitováno rozpočtem. Za
prosinec bylo z rozpočtu uhrazeno 650 tis. korun a v lednu
2010 je vyčerpaná částka za
úklid sněhu kolem jednoho
milionu korun. Někteří občané
mají mylné představy o tom, že
Pokračování na str. 3

Parkování
u restaurace
Praha bez
poplatku.
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ - 3. ÚNORA
EKOSERVIS ZAJIŠŤUJE SBĚR BIOODPADU

Futsalový oddíl
JK TRANS
není jen
ÁČKO
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ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Zima láká nejen lyžaře

Zima v ybízí nejen k zimním spor tům, ale
i krádežím zimního vybavení. To dokládá případ vloupání do sklepní kóje na Varnsdorfsku
ze dne 12. ledna. Po překonání petlice si odtud
neznámý pachatel odnesl jeden pár lyží i s hůlkami. Svým skutkem se dopustil přečinu krádeže
a porušování domovní svobody, za které mu
v případě dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí
svobody. Majiteli vznikla škoda 10.000 Kč.

• Do sklepa vlezl náruživý cyklista

Dvě jízdní kola ukradl ze sklepa panelového
domu v Lesní ulici neznámý pachatel. Do sklepa
se pravděpodobně dostal za použití shodných
klíčů, protože vstupní dveře nebyly nijak poškozené. Neznámý zloděj se dopustil trestného činu
krádeže, a pokud bude dopaden, hrozí mu až
dvouletý pobyt ve státním nápravném zařízení.

• S kradeným zbožím daleko neutekl

Ostraha jednoho z varnsdorfských obchodů
zadržela při krádeži jednadvacetiletého mladíka,
který odtud ukradl alkohol a sladkosti za více
jak šest set korun. Přivolaní policisté kontrolou
dokladů mladíka zjistili, že byl v posledních třech
letech za krádeže souzen a trestán. Nyní mu hrozí
až dvouletý trest.
nprap. Petra Kubátová

MAS Šluknovsko může podpořit
i projekt města
2. výzva Místní akční skupiny Šluknovsko k předkládání
žádostí o dotaci umožnila městu Varnsdorf předložit žádost
na projekt „Příjezdová komunikace na Hrádek ve Varnsdorfu“.
Výzva i projekty jsou realizovány v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR.
Projekt s celkovými výdaji 727.052 Kč navrhuje rekonstruovat příjezdovou komunikaci na Hrádek včetně turistické stezky
(rozšířit a vyměnit povrch, u turistické stezky doplnit zábradlí
a drobný inventář).
PeVPeV
PeV

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Doporučit ZM schválit v rámci
rozpočtu města na rok 2010 přímou podporu sportu ve
výši 400.000 Kč. • Doporučit ZM schválit změny Zásad
prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf.
Rada města rozhodla schválit: Zvýšení provize na správu
bytových a nebytových jednotek. • Dohodu mezi městy
Rumburk, Varnsdorf, Seifhennersdorf a obcí Großschönau.
Rada města rozhodla pověřit: • Starostu města uzavřením mandátní smlouvy s firmou Allowance, s. r. o.,
na poskytování činností spojených s přípravou a realizací
projektu Kanalizace a vodovod Varnsdorf. Rada města
rozhodla jmenovat: Oldřišku Jiřištovou do funkce náhradního člena Grantové pracovní komise pro rok 2010.
Rada města rozhodla vzít na vědomí: • Nabídku na
výstavbu sociálních bytů a považuje nabídku sociálních
bytů ve městě Varnsdorf za dostačující. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
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Město zaznamenalo další úspěch z OPŽP
Operační program Životní
prostředí tentokrát podpořil
realizaci energetických úspor
na objektu mateřské školy
v ul. T. G. Masaryka 2180 ve
Varnsdorfu. Vedle Mašíňáku
a parku v ul. Barvířská se jedná o třetí projekt, který bude
v rámci tohoto programu spolufinancován.
Podpora z OPŽP byla
schválena ve výši 1.395.900 Kč
a bude použita na zateplení
obvodového pláště, střechy
a výměnu oken a dveří.
Město musí nyní splnit další
podmínky programu před uza-

TERMÍNY SVOZU
NÁDOB NA
KOMUNÁLNÍ ODPAD
U RODINNÝCH DOMŮ
Nádoby pro komunální odpad
s periodou svozu jednou za 14
dní (tedy se žlutou známkou)
se sváží vždy jen v sudý týden,
tj. v měsíci únoru 6. týden
(8. 2. – 14. 2.) a 8. týden (22. 2.- 28. 2.) atd.
Žádáme občany, kterých se
toto oznámení týká, aby své
nádoby na komunální odpad
v sudé týdny zpřístupnili svozové společnosti (vyvezli/vyndali
před dům), a tím si zajistili
vyvezení nádob. Vývoz nádob
s týdenní periodou (zelená
známka) zůstává beze změn.
OŽP

PARKOVÁNÍ
BEZ POPLATKU
Vzhledem k ukončení nájemní smlouvy s firmou To & Mi
k 31. 12. 2009 je parkoviště - prostranství v ulici Národní
u restaurace Praha opět spravováno městem Varnsdorf. Tímto
sdělujeme, že plocha bude
sloužit jako prostranství k parkování vozidel nebo k pořádání
městských akcí. Parkování je
bez stanoveného poplatku,
tedy zdarma. Prosíme řidiče,
aby toto prostranství k parkování využívali a omezili tak parkování v ulici Národní. Stánky na
předmětném prostranství jsou
povoleny jako stavby dočasné
a pozemky pod nimi jsou radou
města řádně pronajaty za účelem provozování občerstvení.
Ing. Jaroslav Beránek,
vedoucí odboru
správy majetku a investic

vřením smlouvy o poskytnutí
podpory. Přesná výše poskytnuté dotace a celkový podíl
města bude znám po uzavření

smluv o dílo a po stanovení
výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů.
PeV

Ekoservis Varnsdorf, a.s.
zajišťuje sběr bioodpadu
Ekoservis počínaje rokem 2010 zavádí novou službu,
kterou pro občany města zajišťuje nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem. Za biologicky rozložitelný odpad
je považován odpad ze zahrad, tedy tráva, plevel, listí,
zbytky ovoce a zeleniny. Bioodpad musí být vytříděn bez
nežádoucích nerozložitelných příměsí (plast, papír, jiné
zbytky komunálního odpadu). Přijímány nebudou silné
a velké větve, kořeny stromů a kuchyňský odpad.
Občané budou mít možnost odevzdat tento bioodpad firmě
EKO servis Varnsdorf, a.s. ve sběrném dvoře ve Varnsdorfu.
Příjem odpadu bude zpoplatněn, město nakládání s těmito
odpady nehradí. Bude vyčleněn velkoobjemový kontejner,
kam tento odpad budou moci občané uložit. Následně bude
odvážen do komoditní kompostárny k dalšímu využití.
Provozní doba sběrného dvora je pondělí až pátek v době
7 - 16 hod. a v sobotu 7 - 11 hod.
rm

BIOODPAD je surovina
Sběrný dvůr jako bioodpad
přijímá:

Sběrný dvůr jako bioodpad
nepřijímá:

• Travní hmotu
• Spadané listí
• Drobný odpad ze zahrádek
• Drcené (štěpkované) větve
• Spadané ovoce ze zahrad
• Zbytky zeleniny ze zahrádek
• Plevel

• Komunální odpad
• Živočišné zbytky

• Hobliny, piliny

(maso, kůže, kosti)

• Kořeny stromů, keřů
• Větve ze stromů a keřů
• Kuchyňský odpad
• Exkrementy domácích zvířat
• Papír, sklo, plasty, textil, kovy
• Nebezpečné odpady

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

• 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 - zápis
proběhne do 1. třídy a přípravné třídy
Ve Speciální základní škole T. G. Masaryka 1804
proběhne zápis do 1. třídy a přípravné třídy
od 14 do 16 hodin

• 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

2/2010 DOPISY, NÁZORY, POLEMIKA
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NETRANSPARENTNĚ O TRANSPARENTNÍCH Netransparentně o transparentních informacích? SDĚLENÍ ČTENÁŘŮM
(nejen k panu Heinrichovi)
HLASU SEVERU
INFORMACÍCH?
Reakce pí Vajsové na můj příspěvek v HS č. 1/2010 „Transparentnost při optimalizaci…“ mě nutí následně reagovat. Činím tak
na základě mé jisté trpkosti, kverulantství a zviditelnění se před
komunálními volbami. Vážená dámo, již tak činím pomalu osm
let a čas od času přispívám svými názory do Hlasu severu. Nyní
k Vašemu dopisu.
A) Vyhlášení optimalizace (zrušení) dřívější „průmyslovky“
a následné vybrání projektu z vyšších míst bylo tehdy, podle Vás,
správné. Nyní se jedná o další optimalizaci (zde se ale nic neruší)
z popudu vyšších míst a také na základě (snad) lepšího projektu.
Ale nynější postup z pohledu Vašeho a „Vaší“ školy VOŠ a SPŠ je
špatný – dost zvláštní přístup, nemyslíte?
B) Petici ve věci optimalizace (zrušení) bývalé „průmyslovky“
v té době podepsalo 1.306 občanů a pracovníků ve školství. Vám to
není známo. A to je možná důvod mého kverulantství a jisté trpkosti.
Možná se ta petice někde ztratila na cestě k zodpovědné osobě.
Jak se tomu již několikrát stalo na MěÚ například ve věci žádosti
o finanční příspěvek z městského rozpočtu. Ale možná si vymýšlím
s úmyslem někoho poškodit.
C) Jsou mi známa jednání školských rad, rad rodičů, pedagogů,
ředitelů ZŠ a zastupitelů města ve věci co dál s budovou bývalé
„průmyslovky“. Ale seznámilo je vedení města (Vy jste byla místostarostka) v rámci transparentnosti jednání s doporučením přizvaného
odborníka, aby se po rekonstrukci v této budově projekt knihovny
nerealizoval. Osobně jsme s ním komunikovali. Tento pán mimochodem celou svoji kariéru přednášel o výstavbách a rekonstrukcích
knihoven a byl členem mnoha komisí, kde hodnotil tyto procesy.
Jestli mne paměť neklame, tak se jmenoval PhDr. Vít Richter
a pracoval také jako ředitel útvaru služeb NK. Věděli výše jmenovaní
o tomto doporučení? Ale možná jsem si to celé vymyslel s úmyslem
někoho poškodit. Pokud ano, tak se rád veřejně omluvím.
D) Je pravda, že 15 zastupitelů hlasovalo pro způsob financování
rekonstrukce budovy – platby formou úvěrů. Bohužel tento smutný
fakt musím přijmout. Já osobně bych je nechal celý projekt realizovat z vlastních prostředků. Pak by rádi celý projekt financovali
formou spoluúčasti na grantu. Je ale otázkou, zda jsme v té době
uměli takový projekt připravit a ne býti pouze: „…optimistou pro
získání grantu…“(jak tvrdil pan Poláček v tisku). Ale také nemusel
být žádný projekt v té době vyhlášen a budova by nám chátrala
a chátrala. Ve všech okolních obcích forma spoluúčasti fungovala.
Například v Rumburku.
P. S. Ještě dva dny před hlasováním tři z těchto zastupitelů byli
kategoricky proti, proč najednou takový obrat? To vědí jenom oni
a ten, kdo je k tomu přesvědčil. Samozřejmě mají právo na změnu
názoru a mým úmyslem je pouze někoho poškodit.
O panu Bartoňovi jsem se vyjádřil pouze v otázce městské
policie. A vím, o čem mluvím. Sám jsem byl účastníkem soudního
jednání, které vzniklo na základě vztahů v MP, kterou on řídil,
a dle mého názoru špatně. Výčet jeho úspěchů je Váš názor. Názor
můj, posléze i názor voličů, byl a je diametrálně odlišný.
O úspěších školy VOŠ a SPŠ jsem se nevyjadřoval už vůbec.
Výčet zásluh pana Hodničáka je pouze Vaše zavádějící taktika.
Dovolte mi použít Váš slovník. Jde o Vaše zviditelnění se před
komunálními volbami. Ač to tak nevypadá, myslím si, že tato škola
by dál měla fungovat samostatně. Její výsledky hovoří jednoznačně
v její prospěch.
Víte, já mám kolikrát pocit, že pokud ve Varnsdorfu někdo někdy
prokázal jiný názor na věc, nebo pokud prokázal větší fundovanost,
a nechci snad ani říkat, že i chytrost, tak je označován za kverulanta,
co si neváží kvalitní práce jiných. A nebo v horším případě je tzv.
„odejit“. Vzpomene se někdo dnes na bývalou ředitelku knihovny
pí. Mgr. Olgu Domorázkovou. Já osobně jsem s touto paní tenkrát
hovořil, a ona ač tuto práci u nás měla ráda, raději kvůli výše uvedeným důvodům odešla. Světe div se, odešla pracovat jako knihovnice
do Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Ale třeba si
opět vymýšlím s úmyslem někoho poškodit.
Ještě malou poznámku na úplný závěr. Hodnocení mé osoby,
především co do povahy, přičítám Vašemu „profesionálnímu zaměření“ a nezlobím se za to na Vás. A přínos ve věcech veřejných
vidíme každý úplně, ale úplně někde jinde.
S úctou Petr Heinrich

Protože mám také odpovědnost za přípravu projektu a realizaci
rekonstrukce budovy bývalé „průmyslovky“, musím připomenout
fakta, která mnoho našich občanů nezná nebo nechce znát.
K tomu několik čísel: Za roky 1994 – 1998 (moje volební období)
byly investice města celkem 273 mil. Kč a k tomu dotace ve výši
70 mil. Kč, čili podíl 25,5 %. V období 2002 – 2006 (starosta
Ing. Poláček) byly investice města celkem 361 mil. Kč s podílem
dotací 125 mil. Kč, čili podíl 34,5 %. Nehodnoťte, pane Heinrichu,
jednotlivé akce izolovaně, ale jako celek, pak nemůžete prohlašovat, že se vedení města málo snažilo. Před rekonstrukcí knihovny
proběhlo mnoho jednání, bohužel bez patřičného výsledku.
Mým osobním přínosem je zajištění dotace cca 60 mil. Kč
v mém volebním období (CZT a plynofikace kotelen Střelecká)
a dotace 67 mil. Kč v období působení ve funkci tajemníka MěÚ
(postavení bytového domu v Kostelní a rekonstrukce kasáren
– celkem 108 bytů). Čím se můžete pochlubit vy? Máte pravdu,
že jsem nebyl nikdy více zvolen ani do zastupitelstva města, ale
nevypovídá to spíše o tom, že se ve Varnsdorfu nehodnotí skutečný přínos jednotlivců, ale to, co se o nich vede v hospodách?
K poznámce o městské policii snad jen tolik, že ji starosta neřídí,
má k tomu vedoucího strážníka s jeho zástupcem, kteří jsou za
chod odpovědní. K aféře, kterou připomínáte; možná někdy uznáte, že jsem nemohl akceptovat vaše amatérské detektivní výkony
a musel svěřit celou záležitost kompetentnímu orgánu – Policii ČR.
Ta nakonec věc odložila jako bezdůvodné podezření.
Ing. Vladimír Bartoň

ROK TŘÍKRÁLOVÝ
Jednu věc si člověk nevybere,
a to jsou rodiče. Je však mnoho věcí, které můžeme vlastním rozumem ovlivnit. Jedním,
a dost zásadním je výběr školy,
kde chceme dále pokračovat ve
vzdělání.
Chtěl bych být kuchařem
v Alcronu, zedníkem, managerem, či asistentem ředitele
velké firmy. Báječný je holič,
který nás kluky kartáčoval
s velkou zálibou po stříhání.
Velmi dobrý je makléř, bankéř,
malíř pokojů. Politik je dobré
zaměstnání, nic nevytvoří, ale
je dobře ohodnocen za to, že
všem nejvíce rozumí. Tunelář
není špatná práce, akorát je
člověk stále v holinách a díře.
Časem odejde zrak, proto je
krtek slepý. Je stále pod zemí,
nepotřebuje vidět. Sportovec je
dobrý, koníček se stane prací.
Někdo vystřelí a všichni utíkají
dokola, nebo někam pryč. Boxer
by mě nebavil, vždy dostane do
nosu. Plavci mají výhodu, po
vykonané činnosti se nemusí
koupat.
Věřím tomu, že naše školství
umí ze všech udělat maturanty,
jejichž počet je nadprůměrný
a dokazují, jak je národ Čechů
vzdělaný. Čísla jsou to ohromující. Jenom stále nikde nečtu, kdo
mi bude dělat na důchod. Snad
to nebudou dělníci ze zemí EU.
U nás by rád každý něco řídil,

něco mi říká, že za pár let toho
na řízení nebude moc. Někdo
musí dělat manuálně a vytvářet
hodnoty. Nevím, jak se uplatní
absolvent „mamuta“, který ve
Varnsdorfu vznikl. Všem ze
srdce přeji, aby práci dostali.
Mamut je veliký, silný, přesvědčivý, jde z něj strach, ale také
těžkopádný, snadno zranitelný,
má špatnou mobilitu, reakci...
I já jsem byl pro sloučení
škol ve Varnsdorfu, jelikož
hrozilo nebezpečí pohlcením
či roztroušením oborů do škol
v regionu či okrese. Skutečně
je mnoho takových příkladů,
kdy muselo dojít ke sloučení
z důvodů přežití před velkými
školami. Myslím, že se mnoho
nezmění, školy zůstanou školami se svými obory, žáky a
státním personálem. Změní se
snad pouze struktura vedení
školy, či škol. Pevně věřím, že
se vše povede tak, jak bylo
občanům Varnsdorfu vysvětleno i na stránkách HS. Vážení
Tři králové, dejte dohromady
své zkušenosti a dokažte
dostat školství ve Varnsdorfu
na krajskou, či republikovou
úroveň. Držím Vám palce.
Vychovejte takové absolventy,
kteří se v praxi uplatní, a já budu
v klidu spát, protože mi na poště vyplatí důchod. Mnoho štěstí
v další práci.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Milan Hindrák

Vážení čtenáři, jsem přesvědčena, že chcete prostřednictvím
stránek Hlasu severu jiné informace, než diskuzi Heinrich versus Vajsová. Nebudu se proto již
rozepisovat k jeho zavádějícím
tvrzením v článku „Netransparentně o transparentních informacích?“ V podstatě svým článkem potvrzuje má slova, která
již byla otištěna v minulém čísle.
A jak sám uvádí: „Nezlobím
se za to na Vás.“ Důkazem
by mohla být i nepřekvapující
reakce doktora Víta Richtera,
který uvedl: „Ve Varnsdorfu
jsem byl vícekrát, ale že bych
posuzoval nějakou budovu z hlediska vhodnosti či nevhodnosti
pro knihovnu, toho si opravdu
nejsem vědom. Je to zřejmý
nesmysl. Vlastně ani nevím, jak
bývalá „průmyslovka“ vypadá
a kde je umístěna.”
Dialog mezi mnou a panem
Heinrichem ukončím citátem
od Henryho Forda: „Většina
lidí spotřebuje více energie na
mluvení o problémech než na
jejich řešení.“
Zdeňka Vajsová

VELKÝ ÚKLID SNĚHU
VE MĚSTĚ
Dokončení ze str. 1

se vše „nějak“ udělá a „někdo“
vše zaplatí. I úklid města musíme zaplatit z městské pokladny,
ta není bezedná a pomoc nezaměstnaných, tzv. „veřejná služba“ má také svá pravidla a ne
všichni nezaměstnaní se chtějí
zapojit do této činnosti. Přesto
i s jejich pomocí se podařilo
uklidit převážnou část chodníků a jejich „servis“ bude město
využívat i nadále.
Je stále co zlepšovat a není
pravdou, že podceňujeme
názory a náměty lidí, tak jak se
to dozvídáme z diskuzí na webových stránkách města. Podařilo
se nám, na rozdíl od jiných měst,
poměrně dobře zajistit sjízdnost
vozovek a schůdnost chodníků.
To, že se tak nestalo ihned,
anebo podle představ některých
občanů, je věcí druhou. Máme
omezené finanční možnosti
a ne vše jde tak, jak bychom si
my všichni přáli.
Ještě jednou poděkování
těm občanům, kteří pomáhají
s úklidem sněhu, bez ohledu na
to, že jim nikdo nic nenařizuje,
i těm, kteří chápou, že město je
jejich a přimhouří oko nad tím,
že neumíme kouzlit!“
rm
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Zaměstnání
Ovdovělá družka se 4letým dítětem bez místa ve
školce shání domácí práce
(prostory mám), roznos
letáků, hlídání dětí, úklid,
pomoc v domě. Ne práce na
PC, katalogový prodej. Pouze
Varnsdorf. Tel. 606 133 196.

Nemovitosti
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.
Převod družstevního bytu
3+1+L, v 5. patře nově opraveného panelového domu
ve Varnsdorfu. Velmi dobrý
stav. Snížená prodejní cena:
650.000 Kč. Info Lužická
R. K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.
Prodej dvougeneračního
rodinného domu v Rumburku, v klidné části nedaleko
centra. Snížená prodejní cena: 2,3 mil. Kč. Info Lužická
R. K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.
Pronájem
nebytového
prostoru v centru Varnsdorfu.
Vhodné na kancelář, salon,
prodejnu. Výměra: 55 m2.
Nájem: 6.500 Kč/měs. + služby. Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.
Prodám slunný dr. byt
3+1/L ve Varnsdorfu. Byt
má 67 m², je po celkové
rekonstrukci. Zděné jádro,
nová koupelna i WC, nová
kuchyň včetně zabudovaných
spotřebičů, vestavěné skříně,
plovoucí podlahy, zasklená
lodžie, sklep, komora. Byt
je v menším panelovém zatepleném domě s plastovými
okny. Cena: 750.000 Kč/cena
k jednání. Tel. 606 862 410.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy
vyhovíme
a poradíme.
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 412 372 241.

VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Rok 1945 rokem

převratných změn – 28. část
Již 8. května 1945, tedy
v den kapitulace německé říše,
byl ve Varnsdorfu ustaven Československý revoluční národní
výbor (ČRNV), který převzal
správu města po uprchnuvších
nebo zatčených německých
úřednících. O den později se
vstupem prvních jednotek Rudé
armády byl také do Varnsdorfu
dosazen sovětský vojenský
velitel. Prvořadým posláním
těchto dvou orgánů bylo zajištění klidu a bezpečnosti ve městě.
To předpokládalo především
zneškodnit poslední zbytky německých ozbrojených skupin a ihned
zajistit veškerý vojenský materiál. Za tímto účelem byl do Varnsdorfu
vyslán oddíl čsl. armády. Neméně důležitým úkolem bylo i zabránit
rozkrádání a ničení zařízení zdejších průmyslových podniků (včetně
zásob materiálů a hotových výrobků) a okamžitě v nich obnovit
výrobu pro mírovou potřebu.
Podmínky k tomu však byly nadmíru těžké a složité. V mnoha
firmách došlo přes veškerá opatření k sabotážím a ničení výrobních strojů. Nemálo strojního zařízení také odvezla sovětská armáda
v rámci poválečných vyrovnání. Jen v několika málo podnicích (jako
např. u firmy Kunert) bylo možné v podstatě okamžitě a bez větších
potíží rozjet civilní výrobu. Nejtěžší bylo zajištění dostatku zkušených a zapracovaných dělníků a techniků. V době války pracovala
v místních továrnách velmi početná skupina totálně nasazených
lidí a válečných zajatců z obou front (okolo 4.000 cizinců!). Ti však
toužili po návratu do své vlasti, a jak jen to bylo možné, odcházeli.
Ve Varnsdorfu na konci války žilo 25 000 Němců a pouhých 120
Čechů. Němci se do práce pro novou republiku pochopitelně zrovna
moc nehrnuli. Navíc bylo ihned po ukončení války (na základě mírových dohod vítězných mocností) zahájeno jejich vysídlování. Tuto
svízelnou situaci se začalo dařit zvládat až dosídlováním pohraničí
lidmi z vnitrozemí. V údajích z prosince roku 1945 se tak již uvádí
necelých 11 tisíc Němců na 8 tisíc Čechů.
Většina místních textilních firem (s počtem nad 500 zaměstnanců)
byla již v roce 1945 na základě Benešových dekretů znárodněna.
V samém počátku byly tyto podniky dány pod národní správu
a v závislosti na nově vznikajících potřebách obnovovaného národního hospodářství pak byly začleňovány do národních podniků.
Ty největší varnsdorfské bavlnářské firmy zabývající se výrobou
sametů a manšestrů byly spolu s některými dalšími bavlnářskými
firmami začleněny na základě § 12 dekretu prezidenta republiky
ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., do nově vytvořeného národního
podniku „Továrny na samety a plyše, n. p. se sídlem ve Varnsdorfu“
(TSP). Tento podnik byl zřízen k 1. lednu roku 1946. Byly to firmy
G. A. Fröhlichs Sohn, Weberei-, Samt- und Druckereifabrik, A. G.
Varnsdorf, dále Brüder Richter, Spinnerei und Weberei, Varnsdorf,
Ignatz Richter, Weberei Dolní Podluží a Johann Liebisch & Co.
Varnsdorf. První období po vzniku n. p. TSP byla veškerá výroba
prováděna na strojích a zařízeních, které se podařilo zachovat
z původního vybavení začleněných firem a na strojích svezených
s obdobných provozů firem rušených. I tak se podařilo v sortimentu
a kvalitě, byť s prvotními obrovskými potížemi, navázat na úspěchy
a tradice předválečných výrobců sametů a kordů ve Varnsdorfu.
Mnohé z menších textilních firem se zastaralým a nevyhovujícím
strojním vybavením také byly předány jiným nově vznikajícím podnikům. Tak například byly objekty firem Max Schnitzer (čp. 606), F. & R.
Löwy (čp. 898) převedeny pod nově vzniklý n. p. SPOTOS Varnsdorf
(dnešní TOS). Nemálo z těchto malých firem skončilo jako sklady
nebo zanikly docela.
-mk-
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Nezapomeňte se přijít na krásné a zajímavé fotografie
podívat. Výstava trvá do poloviny března. Snad by vás
i mohla inspirovat. Nebylo by od věci vylepšit v příštích
ročnících zatím poněkud chabou účast místních fotoamatérů.
ham
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽE FOTOROK 2009
I. kategorie - reportáž
1. cena: neudělena
2. cena: Martin Votava (Liberec) za fotosoubor „Visit
Tacheles“
3. cena: Josef Čermák (Svitavy) za fotografii „Balonové
létání č. 3“
Čestné uznání: Jiří Durdík (Praha) za fotografii
„Armatura“
II. kategorie – volné téma
1. cena: Petr Novotný (Třešť) za fotografii „Zastávka“
a Ladislav Čech (Klatovy) za fotosoubor
„Vize apokalypsy“
2. cena: Arnošt Bartoš (Otrokovice) za fotografie
„Zátiší 2 a 3“
3. cena: Martin Votava (Liberec) za fotografie „Jinovatka 1 a 2“
Čestná uznání: A. Bartoš za fotografii „Jaro“, Jiří Durdík
za fotografie „Listy“ a Ladislav Čech
za fotografii „Hravé kostky“

Od Dolní Poustevny po
Ústí nad Labem
aneb nová mapa regionu

Obecně prospěšná společnost REGIOcentrum slaví
čtvrté výročí svého vzniku a působení v oblasti šetrné turistiky.
Jako dárek připravila pro své
návštěvníky novou turistickou
mapu širšího regionu České
Švýcarsko. Jedná se v pořadí
už o třetí česko-německou
mapu, tentokrát v měřítku
1: 50 000. Mapa obsahuje
aktuální turistické, cyklistické
i jezdecké stezky. Najdete na
ní kompletní návštěvní řád
Národního parku České Švýcarsko, tipy na ubytování, ale
čím mapa především zaujme,
je široký mapový záběr. Na
kvalitním mapovém podkladu

turista nalezne území od Dolní
Poustevny po Ústí nad Labem.
Jedná se tak rozsahem o zcela
unikátní mapu, která nemá
v současné době mezi mapami konkurenci. Obálce mapy
dominují romantické fotografie
známých fotografů Zdeňka
Patzelta a Václava Sojky.
Mapa byla prvně představena na knižním minitrhu ve
Varnsdorfu na stánku KČT
Krásná Lípa. V současné době
je možné mapu zakoupit také
ve všech infocentrech regionu
Českého Švýcarska, je možné
si ji objednat v děčínském
infocentru na e-mailu decin@
ceskosaskesvycarsko.info. -r-

Nové formuláře k agendám
ISDS v Czech POINT
Od 1. ledna 2010 mohou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby do své datové schránky povolit doručování
datových zpráv od jiných fyzických osob, podnikajících fyzických
osob nebo právnických osob - tzv. komerčních zpráv.
Tento fakt vyplývá z § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a doručování
tohoto typu zpráv je podle odst. 3 téhož paragrafu zpoplatněno dle
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s touto změnou budou k agendám ISDS v systému
Czech POINT přidány dva nové formuláře Povolení PO/PFO/FO
dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO a Zrušení PO/PFO/FO
dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO.
Formulář „Povolení“ slouží k rozšíření komunikačních kanálů
prostřednictvím datové schránky a to tak, že bude možné přijímat
komerční datové zprávy do datové schránky žadatele. Formulářem
„Zrušení“ se datová schránka přepne do standardního režimu, kdy
bude možné přijímat zprávy pouze od orgánů veřejné moci.
zdroj: czechpoint.cz
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Nemovitosti
Prodám dr. byt 3+1+L zařízený, v ulici K. Světlé. Tel.
725 556 311.

Prodej vily s šesti bytovými jednotkami na klidném místě v centru Varnsdorfu. Pozemek: 1.455 m2.
Prodejní cena: 2.850.000 Kč.
Více informací na mob.
602 108 404.
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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 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.

Koupím zahradu (pozemek) ve Varnsdorfu. 500 - 700 m². Tel. 731 218 048.
(po 18. hod.)

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: 4.200 Kč/měs.
Bližší info na tel. 603 536 548.

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

Prodám větší garáž v ulici Chmelařská. Telefon
721 209 003.

Pronajmu garsoniéru za
5 tis. Kč, Varnsdorf, Čelakovická ul., 2. patro panel. domu.
Tel. 731 190 461.

Pronajmu byt 3+1+L
a garsoniéru. Obojí na Podhájí, Rumburk, cca od 1. února
2010. Kontakt: 728 176 637
po 17. hod.
Prodám pěkný družstevní byt s balkonem ve
Varnsdorfu po částečné
rekonstrukci. 2+1 řešeno na
3+1 62 m². Cena dohodou.
Tel. 606 272 295.

Koupím byt ve Varnsdorfu. Platím hotově. Tel.
731 190 461.
Pronajmu byt 4+1 po
rekonstruci a s kuchyňskou
linkou, v panelovém domě
v Pražské ul., Vdf. Kauce! Tel.
602 104 610.

Prodám dr. byt 1+1 36 m2.
Cena dohodou. Tel. 733
604 365.

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

Služby
Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma.
H. Matoušková, Jiříkovská 99,
Rumburk. Tel. 412 333 365,
604 854 748.
Nehtové studio Romana
vás zve do sportovní haly na
úpravu vašich rukou. Telefon
728 683 276.

Ostatní
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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Vzpomínka
Dne 8. února uplynou 2 roky od chvíle,
kdy nás po krátké těžké nemoci opustil
náš drahý otec, dědeček, strýc a kamarád
Josef Školník.
Tiše vzpomíná syn Mirek s rodinou a ostatní
příbuzní.

Dne 4. února to budou 2 roky, co nás navždy
opustil můj manžel Miroslav Doležal.
S láskou stále vzpomíná manželka a dcera
s rodinou.

VYMĚŇTE SI
ŘIDIČÁK
Řidičské průkazy vydané od
1. ledna 1994 do 31. prosince
2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené
doby pro jejich výměnu řidičské
průkazy pozbývají platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských
průkazů:

Za tvou lásku k nám nemůžeme Ti dnes nic už dát, jen v našich
srdcích vzpomínku na Tebe zachovat.
Chtěli bychom Tě tady mít, za ruku Tě vzít a tolik Ti toho říct.
Nikdy se nevrátí, co osud vzal, nám zůstala vzpomínka jen, ale
v našich srdcích žiješ dál.
Dne 19. ledna by se dožil osmdesáti tří let pan Květoslav
Pospíšil z Varnsdorfu. Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně s námi.
Stále vzpomínají manželka Alena a syn Květoslav s rodinami
a syn Petr s dcerou Ilonkou.

Blahopřání
Oznamujeme všem přátelům a známým, že se naše přítelkyně
paní Katy Burgerová z Horního Podluží dožívá dne 10. února s Boží pomocí 100 let svého života. Všichni jí přejeme hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let. Při této příležitosti děkujeme
MUDr. Václavu Járovi z Neurologie, s.r.o. - následná péče z Jiřetína
pod Jedlovou a celému kolektivu dobrých lidí, kteří se v ,,Kláře‘‘
starají o naše zdraví s příkladnou péčí.
Za přátele a známé z léčení O. Buriánková.

P oděkování
Skautské středisko Lužan Varnsdorf funguje v našem městě už
řadu let a jeho existence je od samého začátku spjata se jmény
vedoucích, kteří týden co týden, řady víkendů, svátků a prázdnin
obětavě a nezištně věnují svůj volný čas malým světluškám, vlčákům
i větším a velkým skautkám a skautům.
Činnost oddílů je pestrá, zajímavá, poučná i veřejně prospěšná,
o čemž svědčí stále se rozšiřující základna členů.
Proto bych chtěla ústy rodičů co nejsrdečněji poděkovat všem
vedoucím, jejich zástupcům i rodinným příslušníkům. Moc si vážíme
Vaší práce - díky.
Za kolektiv rodičů Jana Petrová.

Narození
Monika Stysińská
Přemysl Bér

(Eliška)

Svozy pytlového
tříděného odpadu

4. února 2010

Kino začíná šestou sezonu
Kino Panorama slaví pět let od svého znovuotevření a vy
můžete být u toho! V úterý 4. února to bude přesně pět let, co
jsme mohli poprvé usednout do zrekonstruovaného a znovuotevřeného kina Panorama. Centrum Panorama ve svých prostorách
při této příležitosti připravuje malou oslavu, v rámci které bude
promítán nový český film Pouta. V jednání je možnost uvést
předpremiéru nové české pohádky Dešťová víla. Součástí oslav
v následujících dnech bude i den otevřených dveří a další zajímavý program. Sledujte proto nový program kina a webové stránky
www.centrumpanorama.cz.
JS

AUDIOKNIHOVNA

ANEB O ČEM SE MOC NEVÍ

Letos uplynulo 5 let, co nás navždy opustil
bez rozloučení Petr Žucha.
Stále vzpomíná Marcela.

Dne 29. ledna si připomínáme smutných 6 let od úmrtí mého
manžela Ladislava Houžvičky.
Stále vzpomíná celá rodina. Manželka Anna.
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Kde si mohu vyměnit ŘP? Na
určeném pracovišti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností (městský úřad), příslušného podle místa trvalého pobytu
na území České republiky - více
na www.vymentesiridicak.cz.
Co musím mít s sebou?
• „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu
obce s rozšířenou působností
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
• průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
• ŘP, který podléhá povinné
výměně.
Kdy mi bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od
podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti
po úhradě správního poplatku
500 Kč.
Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena
od správního poplatku, vyjma
vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do
5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek
500 Kč).
zdroj: www.vymentesiridicak.cz

Z ubní

pohotovost
30. - 31. 1. 2010
MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín IV
tel. 412 507 588
6. - 7. 2. 2010
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7
Děčín VI - Letná
tel. 412 535 930

Pro čtenáře, kteří mají rádi
literaturu a z nějakých důvodů
nemohou nebo nemají čas číst
tištěné knihy, vytvořila Městská
knihovna Varnsdorf v hudebním
oddělení fond takzvaných zvukových knih nebo dramatizací.
To znamená, že na CD nosičích
(a částečně ještě i na LP nosičích) jsou zvukové záznamy
umělecké interpretace knih, případně jejich dramatizace nebo
zvukové záznamy divadelních
inscenací.
Při výběru titulů jsme vycházeli z potřeb různých věkových
i zájmových skupin. Ve fondu
jsou klasické i moderní pohádky
pro děti, prozaická i básnická
díla významných českých i světových autorů, ale také zvukové
nahrávky „jen tak pro zábavu“.
V nabídce jsou více než tři
stovky titulů.
Především dětem jsou určeny
desítky pohádek od klasických
autorů jako je třeba Božena
Němcová, Karel Jaromír Erben
nebo Hans Christian Andersen,

ale také moderních – od Hurvínka, Krkonošských pohádek přes
Kocourka Modroočka, Hajaju,
Rumcajse až po vodníka Žblabuňku, Malou mořskou vílu,
Rumburaka, žížalu Jůlii nebo
pohádky o mašinkách.
Pro žáky základních škol,
středoškolské studenty a dospělé čtenáře je několik desítek
titulů (většinou zařazených do
seznamů tzv. povinné četby!),
mezi jinými od autorů S. Čecha,
Eduarda Basse, Karla Čapka,
K. J. Erbena, K. H. Máchy,
A. Jiráska, bratří Mrštíků,
J. Nerudy, V. Vančury, O. Pavla,
B. Hrabala, ze zahraničních
jmenujme alespoň A. P. Čechova, R. Fulghuma, U. Eca,
Stendhala, B. McDonaldovou,
S. Zweiga, G. Maupassanta,
P. Coelha a další.
Spíše pro kratochvilný poslech jsou určeny legendární
hry o Járovi Cimrmanovi, Šimkovy povídky, Jirotkův Saturnin,
Deník Ostravaka nebo třeba Izerova Policejní akademie. mhra

Střípky z mikroregionu
Tolštejn
Zásobování Chřibské pitnou vodou bude nově řešeno rekonstrukcí
vodojemu v Krásném Poli a novým výtlačným řádem z úpravny vody
v Horní Chřibské. V Chřibské se také pustili do rekonstrukce ambitu křížové cesty u kostela sv. Jiří. Havarijní stav objektu způsobila
porucha dešťové kanalizace již před několika desetiletími. Nové
podoby náměstí si jistě povšiml každý, kdo Chřibskou v poslední
době projížděl: záliv pro stání autobusů, nové parkovací plochy,
generální oprava mostu, nové chodníky... Město převzalo do svého
majetku zchátralou budovu Sokolovny, hodlá zabezpečit její opravu
a najít pro ni vhodné využití.
Větrný mlýn na Světlíku, který je významnou technickou památkou
na katastru Horního Podluží, se opět pyšní svými charakteristickými
pěti lopatkami, novou střechou i ozubeným soukolím, díky němuž se
střecha otáčí stejně jako dřív. To vše díky snaze nynějších majitelů
o zachování a obnovu původního technického vybavení.
Na podzim byla v Horním Podluží dokončena regulace nejvíce
problémového úseku potoka Lužničky, kde jednou až dvakrát ročně
docházelo k záplavám. Na území obce je 15 mostků, které obec
postupně nechává opravovat.
Městský úřad v Krásné Lípě vyslal za čtyřiceti notorickými dlužníky
exekutory. Ke krajnímu způsobu řešení přistoupil u dlouhodobých
dlužníků, kteří s úřadem nekomunikují a neprojevují zájem dostát
svým závazkům. Největší podíl na pohledávkách tvoří dluhy na
poplatcích za likvidaci komunálního odpadu.
ham
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DOBRÉ VÝSLEDKY ÁČKA
S LÍDRY VYŠŠÍ SOUTĚŽE
Tenista Slovanu vyhrál
další turnaj
Začátkem ledna se v hale
areálu tenisového oddílu
v Hrádku nad Nisou konal tradiční celostátní turnaj tenisových
nadějí do 9 let. Varnsdorfský
oddíl tenisu reprezentoval
Matyáš Černý, žák 2. třídy
ZŠ Slovanka z České Lípy,
a bez jediné prohry turnaj vyhrál.
Matyáš je jedním z mnoha talentů tenisové líhně z České Lípy
a jedním z mnoha mladých,
kteří jsou registrováni ve Slovanu Varnsdorf, za který hrají,
a tím na sportovním poli reprezentují město Varnsdorf.
Při dobré práci „bafuňářů“
z Varnsdorfu se podařilo získat
několik hráčů z České Lípy
a jsou členy TJ Slovan Varnsdorf. Úsilí trenérů, vytvoření
podmínek a tréninková práce
s mládeží v tenisovém oddíle
pomalu přináší své ovoce.
V sezoně 2010 budou žákovský

tenis na soutěžní úrovni zastupovat již dvě žákovská družstva
v kategoriích mladší a starší.
O mládežnický tenis ve Varnsdorfu je obrovský zájem,
o čemž svědčí i 8 nově registrovaných žáčků v průběhu
měsíce ledna. Práce s mládeží
je v oddíle tenisu prioritou. Toto
je také umožněno za finančního
přispění města Varnsdorf v rámci
grantové politiky. Jsme rádi, že
prostředky vložené do oddílu
tenisu jsou zcela prokazatelně
promítnuty ve výsledcích naší
mládeže. Bez podpory města
by bylo velice obtížné zajistit tréninkové podmínky hráčům v zimních obdobích. Výbor TO si cení
usilovné a obětavé práce trenérů
při výchově nových šampionů
a taktéž podpory města Varnsdorf mládežnickému tenisu.
Ing. Milan Hindrák,
předseda TO

BOWLINGÁŘI VÁLÍ
ZA HRANICEMI MĚSTA
V Českolipské amatérské bowlingové lize (ČLABL) a jejím 10. ročníku (podzim 2009) skončil tým Bowling bar Varnsdorf na 3. místě. Po jarní baráži, kdy se podařilo udržet soutěž, dosáhl tým na
podzim pěkného úspěchu. Každý půlrok zahajuje nový ročník a o titul
bojuje osm týmů. Pořadí nejlepších: 1. HAWKS Česká Lípa 20 bodů,
2. SPORTLIFE Rumburk 20, 3. BOWLING BAR Varnsdorf 18 bodů.
Další úspěchy: na Mistrovství regionu severní Čechy obsadila
S. Mišková 2. místo a postoupila do finále ČR v Pardubicích. Ve SPORTLIFE CUPu 2 v Rumburku obsadil ve čtvrté
sérii turnajů M. Král 2. místo. V páté sérii byl J. Vašut 1. a R. Pácha bral 2. místo. V Silvestrovském turnaji v Rumburku skončil R. Pácha třetí.
ZdS

O Vánočním turnaji
basketbalistů
Na první vánoční svátek se
sešlo více než šedesát příznivců
basketbalu na palubovce sportovní haly ve Varnsdorfu, aby
změřilo své síly v zápasech,
ve kterých vlastně o nic nejde.
Přihlásilo se celkem 10 družstev,
která byla rozdělena do dvou základních skupin, ze kterých se
poté druhá dvě v pořadí utkala
o třetí místo a první dva o celkové prvenství v turnaji. Závěrečné

zápasy: o 3. místo: Rosenberg
Ústí n. L. - Šimkáči Varnsdorf 6:5,
o 1. místo: Gumídci Ústí n. L.
– RedTubes Rumburk 12:17.
Tradičně se před finálovými zápasy konaly soutěže ve střelbě
trestných hodů a trojek. Trestné
hody vyhrál Vakulenko před Markem a o třetí místo se dělili Kříž
a Smrčka. Trojkám dominovala
Charvátová (TJ Rumburk), druhý
byl Strolený a třetí Šimák. Z. S.

Áčko SK Slovan zahájilo
přípravu již 4. ledna. Jeho kádr
opustili pouze gólman Kunc
a útočník Formáček, do přípravy naskočili bývalý varnsdorfský
obránce Martin Zachariáš (62
utkání, 5 branek) a po půlroce
chytání v Modré také brankař
Vaňák, zkoušen je záložník
Král z Nové Paky a z dorostu
přišel L. Nagy. Úvodní zápas
zimní přípravy v Čáslavi vyzněl
výsledkově pro domácí po hrubých chybách naší obrany 3:0
(1:0). Sestava:Macháček (46.
Vaňák) - Hyka, Ginzel, Stehlík
(46. Zachariáš), Čapek - Kabele (46. Ježdík), Jakobovský (60.
Nagy), Chod, Hozda (46. Král)
- Jordák (46. Kotiš), Procházka.
V jabloneckých Břízkách hrál
Slovan s Hradcem Králové.
S pětičlennou zálohou si vytvářel příležitosti a po chybách
hráčů soupeře se dvakrát trefil
a připsal si výhru. SK Slovan FC Hradec Králové 2:1 (1:1).
Branky 32. Kabele, 65. Grubhoffer - 10. Dvořák. V Ústí nad
Labem pak Varnsdorfští remizovali 2:2 (2:1). Góly dali ve 43.
Procházka a v 74. Hyka z PK.
Varnsdorfský dorost se
v úvodním utkání zimní přípravy střetl s muži Rumburku.
Po chybách obrany inkasoval

dvě branky a nedlouho před
poločasem se trefil z více jak
třiceti metrů Schmidt. DOROST- FK Rumburk MUŽI 1:3 (1:2).
Branky: Schmidt - Pácha 2, Bedrich. Hodnocení trenéra Zdeňka
Heinzela: „Zápas měl svou kvalitu. Rumburk bude na jaře silným

skončila sedmá. SK Slovan
- Niesky 0:2, - Görlitz 0:2, Oderwitz 3:3 (Šindelář 2, Lisý).
Skupinu vyhrál tým Görlitz,
SK Slovan skončil čtvrtý.V zápasech o umístění prohrál náš
výběr s Obercunnersdorfem 0:4
a porazil domácí výběr v utkání

týmem, pokud vydrží trénovat.
Obě strany postavily do první
půle kvalitnější týmy. Ve druhé
půlce se u nás na hřišti objevili
vesměs kluci ročníku 1993-94
a musím je pochválit. Zápas
zvládli a dohráli jej důstojně.“
Starší přípravka SK Slovan
hrála na halovém turnaji OLUTEX - CUP 2010 v sousedním
Seifhennersdorfu a mezi osmi
týmy po špatných výkonech

o 7. místo 2:0 (Lisý 2). Nejlepším brankařem byl vyhlášen
gólman Burda. Konečné pořadí:
1. Görlitz, 2. Zittau, 3. Hirschfelde, 4. Liesky, 5. Oderwitz,
6. Obercunnersdorf, 7. Varnsdorf, 8. Seifhennersdorf. Více
informací z fotbalu SK Slovan
nejen výsledkových lze najít na
www.skslovanvarnsdorf.cz
ZdS

FUTSALOVÝ ODDÍL JK TRANS
NENÍ JEN ÁČKO
O výsledcích druhého týmu futsalistů JK Trans v 1. lize Autocentrum Jílové jsme v této sezoně informovali pouze jednou,
a tak se béčku v tomto čísle věnujeme více. Také ono sehrálo na
sklonku roku 2009 a v tom novém dva turnaje s těmito výsledky:
JK Trans B – Františkov 2:3 (M. Mikolášek, L. Peleška), - Turbo B 4:2
(J. Galbavý, T. Jägr, A. Sommerschuh, M. Mikolášek), - Hezouni 4:4
(T. Jägr 3, T. Skotnica), - RAFani 5:4, - Dumbo 3:2, - Jílové B
3:4. V zápasech se prostřídali tito hráči: J. Petrásek - M. Mikolášek,
A. Sommerschuh, L. Čapičík, T. Skotnica, J.Galbavý, Jiří Novák,
L. Peleška, M. Damnitz, M. Koubek a T. Jägr. Zajímavost: na posledním turnaji musel zaskakovat jako gólman T. Skotnica. Jestliže
po dvou turnajích bylo béčko mezi deseti týmy soutěže 8., tak po
čtyřech se vyšplhalo na 5. příčku a toto místo by mu ještě zaručovalo
hrát play-off o postup. Pro béčko i oddíl je jistě také dobře, že se daří
získávat a zapojovat do hry mladé hráče, i když jich asi nikdy nebude
dostatek.
ZdS
INZERCE

INZERCE
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ÚSPĚŠNÉ VÝSLEDKY SÁLOVKÁŘŮ JK TRANS
Těsně před vánočními
svátky a zkraje ledna se hrál
4. a 5. turnaj Krajské ligy ÚK ve
futsalu. Áčko JK Trans na nich
odehrálo pět zápasů vesměs
s děčínskými týmy, neokusilo
hořkost porážky a jen jednou
remizovalo, když inkasovalo
vyrovnávací gól s Bumikem
v poslední minutě zápasu. Sebralo navíc „skalp“ i vilémovským
sálovkářům. Výsledky 4. turnaje:
JK TRANS - BUMIKO 3:3 (T. Jägr
2, P. Svoboda,), - DeCe COMPUTERS 6:0 (P. Lisý, T.Jägr
a P. Svoboda po 2, Petrák chytil
2 penalty). Zápasy odehráli
R. Petrák – M. Fritzsche,
T. Skotnica, M. Mikolášek, T. Jägr,
P. Svoboda, P. Lisý a L. Peleška.
Po tomto turnaji byli Varnsdorfští
čtvrtí s odstupem bodu na Jílové, šesti na Vilémov a devíti na
FK Snopek Děčín. Výsledky 5.
turnaje: SKP CIZINA - JK TRANS
1:6 (P. Svoboda 3, L. Peleška, Jiří
a Jar. Beránkové). DEPORTIVO - JK TRANS 2:5 (M. Fritzsche

zpomínka

První výhry
basketbalových mužů

B lahopřání

Basketbalisté odehráli další tři zápasy soutěže a připsali si první
výhru v zápase s Českou Lípou. Před ní však měli za soupeře Litoa Jiří Beránek po 2, Jar. Be- T. Jägr a P. Lisý. Trenér Alba:
měřice a byla to více než jednoznačná záležitost vedoucího celku
ránek). SC STAP Vilémov - „Kluci makali jako tým, a proto
tabulky, který vyhrál 115:37 (54:17). Body Horáček 8 (2x3), Beran
- JK TRANS 1:5 (Jiří Beránek bych nerad někoho vyzdviho7 (1x3), Schilling 7 (1x3), Vakulenko 4 (1x3), Janoušek 4, Šimák
3, P. Svoboda, Jar. Beránek). val. Přesto výjimku udělám.
4 a M. Doležal 3 (1x3). Zápas s Českou Lípou rozhodl excelentní
Varnsdorfský celek plně bodo- Jirka Beránek se stal hráčem
výkon Jiřího Voráčka a chyba v obraně hostí v posledních dvaceti
val, a protože mužstva z čela kola, a to hovoří za vše. Do
tabulky body ztrácela, přeskočili
vteřinách zápasu. Po vyrovnaném poločase se domácí dostali do
konce soutěže je daleko,
Varnsdorfští v tabulce Jílové,
vedení až o téměř dvacet bodů, které ale soupeř dirigovaný expravdou však je, že nás čekají
přiblížili se Vilémovu na tři body
-prvoligovým rozehrávačem Důrou otočil v poslední minutě na svoji
a na vedoucí tým FK Snopek příjemnější starosti než boj
stranu. Pak Českolipští nechali trestuhodně pod košem volného
pak ztráceli bodů šest. Pátý o záchranu.“ Ze sobotního turnaVoráčka, a ten po přihrávce dobře hrajícího kouče Berana zaoturnaj odehráli R. Petrák - je dovezlo áčko 3 body (Turbo A
krouhlil svůj střelecký účet na 40 bodů a poslal do vedení o jediný
M. Fritzsche, M. Mikolášek, 6:3, Jílové 2:4, Slopek 4:5).
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(1x3), Schilling 6 (2x3), Horáček 5, Šišulák 2 a Unger 2. Slovan
vyhrál i poslední duel v Teplicích 70:81 (podrobnosti uvedeme
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voličů.
Jaroslav Chyba
(první čtvrtina 7:24). Změna obrany a přestávka v půli přinesly obrat.
Zlepšila se střelba a bylo otázkou času, kdy bude ztráta smazána Varnsdorf
a zda hráči téměř ztracený zápas vyhrají. To se podařilo a po dramatickém utkání (poslední čtvrtina 17:5) úspěch znamenal i posun na
HLAS SEVERU
- časopis pro
varnsdorfské
3. místo tabulky. Varnsdorf - Klášterec
53:48 (19:34).
Body
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kadetům úspěch nepřinesly. V Klášterci rozhodl výpadek ve 3. části
hry (26:7), hráčům navíc po celý zápas chyběla větší bojovnost
a přesná střelba. Výsledek byl 73:39 (30:22). Utkání v Mostu bylo
z naší strany vydařenější. Hráči bojovali, dařila se lépe i střelba
a domácí museli o vítězství 78:62 (35:27) bojovat až do konce.
Ing. Z. Strolený, Ing. M. Novotný

Blahopřání

V Řádková inzerce

Řádková inzerce

Z deníku městské policie
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