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Cena tepla pro rok 2010
 Na základě provedené kalkulace ceny tepla na rok 2010 vám 

oznamuji, že cena tepla z horkovodu zůstává na úrovni roku 2009.
Cena tepla z horkovodu na patě objektu bude činit i v letošním 

roce 440,50 Kč/GJ (resp. 385,30 Kč/GJ u objektů, kde je vlastníkem 
stanice majitel). K uvedené ceně bude dále připočtena DPH ve výši 
10 %.

Uvedená cena byla odsouhlasena vedením a.s. Teplárna Varnsdorf, 
a Radou města  Varnsdorf  28. 1. 2010 a vstupuje v platnost dnem 
1. 1. 2010.                                                      Ing. Miroslav Novotný,

                                                                              ředitel teplárny

Na prvním lednovém za-
sedání zastupitelstva ve Stu-
dentském klubu Střelnice byl 
hlavním bodem rozpočet města. 
Jeho projednávání předcházelo 
standardní jednání o převodech 
majetku města, schvalování 
změny zřizovacích listin škol-
ních jídelen, návrh projektů 
v rámci prevence kriminality 
včetně jejich spolufinancování. 
Schválením smlouvy o poskyt-
nutí dotace na zabezpečení 
ambulantní pohotovostní péče 
byl zajištěn provoz pohotovosti 
stejně jako v roce předchozím. 
Naopak žádost obyvatelky 
o prominutí nedoplatku na 
dávce sociální péče nebyla ak-
ceptována. Zastupitelé ve třech 
případech prodloužili termín 
splatnosti kupní ceny, ve čtyřech 
případech vyhověli zájemcům
o prodej pozemku, a naopak 
v jednom případě převzali do 
vlastnictví města pozemky od 
státu. Vysloven byl souhlas se 
zajištěním financování projektu 
energetických úspor v MŠ v ulici 
T. G. Masaryka (HS informoval 
v čísle 2) a projektu EMIX (více 
na str. 2). Na závěr jednání 
o majetkových záležitostech 
přijali návrh na změnu cen za 

prodeje a pronájmy pozemků 
z majetku města Varnsdorf 
(podrobný přehled cen na str. 
2). Zvýšení ceny za pozemky 
dle územního plánu jako 
obytná zástavba nízkopodlažní 
a středopodlažní na 200 Kč/m² 
a za pozemky dle ÚP jako louky, 
pastviny, zahrádkářské kolonie 
na 100 Kč/m². Dále se zvýšila 
cena za pronájem pozemků v k. ú.
Varnsdorf a v k. ú. Studánka na 
300 Kč/rok v případě, že celkový 
pronájem nepřesáhne částku 
300 Kč/rok. Ceny za pronájem 
pozemků v k. ú. Varnsdorf a v k ú.
Studánka za účelem sekání 
trávy, užívání zahrad, pozemků 
pod objekty a prodejní terasy se 
nemění.

Na úvod finančních záležitostí 
vzalo zastupitelstvo na vědomí 
zprávu o plnění příjmů a výdajů 
k 31. 12. 2009. Následovalo 
projednávání rozpočtu města. 
Z vystoupení zástupců spor-
tovců a majitele kina Pano-
rama včetně jejich příznivců 
a z následné bouřlivé diskuze 
zastupitelů s vedením města 
bylo patrné, že jediným sporným 
bodem schvalování rozpočtu je 
dodatečné zařazení příspěvků 
na digitalizaci kina ve výši 

1,6 mil. Kč a přímá podpora spor-
tu navýšena o dalších 2,6 mil. Kč.
Finanční výbor předložil návrh 
s následujícími změnami:

1. Příspěvky – přímá podpora 
sportu navýšit o 2,6 mil. Kč, tj. na 
celkovou výši 3 mil. Kč. Toto řešit 
navýšením na straně příjmů kap. 
211 – příjmy z vlastní činnosti 
o 1,4 mil. Kč a čerpáním na stra-
ně výdajů rezervní resp. investiční 
fond – 1,2 mil. Kč.

2 Příspěvek na kino Panorama 
– investiční na digitalizaci navýšit 
o 1,6 mil. Kč, tj. na celkovou výši 
1,6 mil. Kč. Toto řešit čerpáním 
na straně výdajů rezervní resp. 
investiční fond – 1,6 mil. Kč. 

Další, tedy třetí návrh pak 
požadoval od  všech  pří-
spěvkových organizací města
a městského úřadu snížit nákla-
dy na provoz o 5 % a tuto část 
nákladů čerpat v případě potřeby 
po projednání a schválení v radě 
města. Tuto částku přesunout do 
rezervního resp. investičního 
fondu. Poslední předložený 
návrh finančního výboru, tedy 
čtvrtý, řešil nerealizovatelný 
přesun zůstatku z financování 
2009 do rezervního resp. inves-
tičního fondu.

Zastupitelé byli vedením měs-
ta opakovaně upozorňováni na 
špatnou ekonomickou prognózu 
naplňování rozpočtu v letošním 
roce a letech příštích i na řadu 
úsporných opatření, která prová-
zela přípravu rozpočtu. Po dvou 
přestávkách, během nichž 

                 
Vážení spoluobčané,
jako starosta města bych se rád vyjádřil 

k poslednímu jednání zastupitelstva. Do jed-
nání zastupitelstva předložil finanční výbor 
návrh změn rozpočtu, který upravuje pří-
mou podporu sportu s navýšením o dalších 

2,6 mil. korun, tj. na celkovou výši 3 mil. korun, a příspěvek 
na digitalizaci kina o 1,6 mil. korun, tj. celková výše příspěv-
ku na kino Panorama 1,76 mil. korun.

Pokračování na str. 3

SLOVO STAROSTY

Schválen byl příspěvek na modernizaci kina 
a další podporu sportu, rezervní fond je na nule

K ZÁPISU PŘIŠLO 178 DĚTÍ
Letošní zápis dětí do prvních tříd, kam přišlo o 18 předškoláků 

více než v loňském roce, proběhal na všech základních školách 
zřizovaných městem ve středu 3. února. Výsledky jsou zatím před-
běžné, přesný počet prvňáčků bude dořešen se žádostmi o odklad, 
kterých bylo letos asi 30.

Přijímání dětí do základních škol probíhá v souladu se školským zá-
konem a s obecně závaznou Vyhláškou města Varnsdorf č. 14/2005, 
o školských obvodech základních škol zřizovaných městem Varnsdorf. 
rmrmrmrmrm                                                                 rm, foto LiJu                      
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Kontroly pokračují
• Dne 29. ledna byla v nočních hodinách uskutečněna 

další společná akce městské policie a Cizinecké policie 
ČR se zaměřením na cizí státní příslušníky pohybující se 
na území našeho města. Při této akci bylo kontrolováno 
celkem 25 cizinců a ti byli v řešení cizinecké policie. Dále 
byla akce směřována na kontrolu celkem 8 podniků s nočním 
provozem, ve kterých byla provedena kontrola na podávání 
alkoholu mladistvým a podezřelých osob.

Zadržení osoby v pátrání
• Na služebnu MP bylo v odpoledních hodinách oznámeno, 

že po ul. 5. května se pohybují dva muži a nesou velké trubky. 
Vyslaná hlídka MP provedla kontrolu totožnosti obou mužů 
a zjistila, že na jednoho z nich byl vydán Policií ČR příkaz 
k zatčení. Proto byl předveden na služebnu Obvodního od-
dělení Policie ČR a tam byl předán k dalším úkonům. 

Krádeže v obchodech
• Od počátku roku 2010 stoupl mnohonásobně počet krá-

deží v obchodech a marketech našeho města.  Pracovníci 
bezpečnostních agentur působících v marketech předali za 
první měsíc letošního roku hlídkám městské policie celkem 
24 osob zadržených při krádežích. Tyto osoby byly řešeny 
v blokovém řízení, nebo předvedením na Obvodní oddělení 
Policie ČR.                                        Martin Špička, velitel MP

Solární elektrárna ve Varnsdorfu
Město Varnsdorf spolu s dalšími českými a saskými partnery se 

bude v dalších 2 letech podílet na zavádění obnovitelných zdrojů 
energií v pohraničí. Koncem minulého roku byla totiž v Drážďanech 
podepsána smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu, který 
nese název EMIX 3. 

Celkem bude z prostředků programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu 
přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko uvolněno přes 400 tisíc eur na aktivity, 
které by měly přinést nejnovější znalosti ve využívání obnovitelných 
zdrojů energie, inovací a postupů, jak optimálně kombinovat nové 
technologie v budovách a objektech obcí a veřejných organizací. 
Projekt EMIX 3 sleduje současný evropský trend usilující zejména 
o snižování nákladů na energie a postupné zvyšování podílů energií 
z obnovitelných zdrojů. 

Na střeše jednoho pavilonu základní školy ve Varnsdorfu bude 
jakožto součást projektu instalována i malá sluneční elektrárna. 
Takto vyrobená elektřina bude přímo spotřebována v budově školy. 
Pro žáky školy budou pořízeny v rámci projektu i některé výukové 
předměty a pomůcky. Město Varnsdorf se podílí na projektu poskyt-
nutím střechy školy a položením nové izolační krytiny na pavilonu 
školy. Sluneční elektrárna by měla první kilowatty začít dodávat do 
června 2010. 

Leadpartnerem projektu je občanské sdružení Via Regia z Liberce,  
dalšími partnery jsou společnost KEGL ze Žitavy, město Varnsdorf 
a občanské sdružení Venkovské projekty.                                  

 JZ

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

Když v lednu roku 2008 
otevírali příslušníci vietnamské 
menšiny v Žitavské ulici první 
buddhistický chrám na území 
České republiky, přijímala ve-
řejnost tuto informaci s rozpa-
ky. Dnes, po dvou letech jeho 
úspěšného fungování, už máme 
jistotu, že naše společnost 
prokázala svoji multikulturnost 
a toleranci a dokázala zcela 
nové a neznámé zařízení 
v České republice  přijmout. 
Toto prvenství dnes významným 
způsobem pomáhá k propagaci 
dobrého jména našeho města 
stejně jako třeba na začátku 20. 
století první katedrální chrám 
starokatolické církve. V neděli 
21. ledna se za účasti zástupců 
města Varnsdorf v chrámu ko-
nala oslava dvouletého výročí 
otevření. Na slavnosti na rozdíl 
od předchozích let chyběl pou-

v kuloárech proběhla řada ne-
formálních jednání a diskuzí, 
byly v následném hlasování 
většinou zastupitelů schváleny 
pozměňující první dva návrhy, 
návrhy č. 3 a 4 nebyly přijaty.

Následně byl schválen i upra-
vený rozpočet. Příjmy byly schvá-
leny v celkové výši 263.792.400
Kč, výdaje v celkové výši 
313.792.400 Kč. Rozdíl mezi příj-

ZASTUPITELÉ ZMĚNILI 
PŘEDLOŽENÝ NÁVRH ROZPOČTU

my a výdaji ve výši 50.000.000 Kč
a splátky úvěru na rok 2010 ve 
výši 2.500.000 Kč budou uhra-
zeny z finančních prostředků 
minulých let.

Na závěr jednání ještě za-
stupitelé schválili varnsdorfské 
nemocnici celoroční finanční 
výpomoc a vzali na vědomí zprá-
vu starosty města o činnosti rady 
města a kontrole plnění usnesení 
ZM.                              JS, rm

Statistika obyvatel 
k 31. 12. 2009
CELKOVÝ POČET 

OBYVATEL  
Dolní Podluží           1.214
Horní Podluží              787
Chřibská                   1.498
Jiřetín p. J.                   589
Rybniště                        730
Obce celkem             4.818
Varnsdorf                 15.925
CELKEM  OBYVATEL 
VARNSDORF + SPRÁVNÍ 
CELKY –   20.743

Dokončení ze str. 1

BUDDHISTICKÝ CHRÁM VE VARNSDORFU SLAVIL 2 ROKY
ze velvyslanec Vietnamu, který 
končí své funkční období v ČR,
a zaslal proto pouze blahopřejnou 
zdravici s velkou kyticí. Naopak 
účast zástupců vietnamské ná-
rodnosti byla téměř z celé Čes-

ké republiky. Po oficiální části 
přišla na řadu modlitba, kterou 
se buddhisté připravují na nad-
cházející oslavy nového roku, 
ten letos připadá na 14. úno-
ra.         JS, foto archiv chrámu

Ceny za prodej pozemků v k. ú. Varnsdorf
Druh pozemku                                           Funkční využití dle ÚPNSÚ Varnsdorf   Cena/m2

Trvalý travní porost, zahrada,                     Obytná zástavba nízkopodlažní,                    200 Kč
ostatní plochy                                              Obytná zástavba středopodlažní    
Trvalý travní porost, zahrada,                      Louky, pastviny, zahrádkářské kolonie          100 Kč 
ostatní plochy, ovocný sad   
Zastavěné plochy a nádvoří                                                               200 Kč
Ostatní plochy                               Silnice, ostatní komunikace                       105 Kč
Trvalý travní porost, zahrada,                     
ostatní plochy, zastavěné plochy
a nádvoří                                              
Trvalý travní porost, zahrada,                     
ostatní plochy, zastavěné plochy
a nádvoří atd.                              

Dle regulačního plánu města                        min. 300 Kč
(střed města)

Občanská vybavenost, komerce,                  stanoví RM
sklady                                                    individuálně

Druh pozemku
Trvalý travní porost, zahrada,                     
ostatní plochy
Trvalý travní porost, zahrada,                     
ostatní plochy, ovocný sad
Zastavěné plochy a nádvoří
Ostatní plochy
Trvalý travní porost, zahrada,                     
ostatní plochy, zastavěné plochy
a nádvoří atd.                                            
 

Obytná zástavba nízkopodlažní,                    200 Kč
Obytná zástavba středopodlažní
Louky, pastviny, zahrádkářské kolonie          100 Kč

                                                                        200 Kč
Silnice, ostatní komunikace                            105 Kč 
Občanská vybavenost, komerce,                   stanoví RM
sklady                                                     individuálně

Funkční využití dle ÚPNSÚ Varnsdorf       Cena/m2

Ceny za prodej pozemků v k. ú. Studánka

Cena za pronájem pozemků v k. ú. Varnsdorf a v k. ú. Studánka se stanoví ve výši 300 Kč/rok v pří-
padě, že celkový pronájem nepřesáhne částku 300 Kč/rok.

Ceny za prodej a pronájem pozemků, o které bylo požádáno před schválením nových zásad, budou 
stanoveny dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf ze dne 31. 5. 2007.

NOVÝ CENÍK PRODEJE 
A PRONÁJMU POZEMKŮ

Účel pronájmu
Sekání trávy
Užívání zahrady a ostatní
Pozemky pod objekty
Prodejní terasy
Jiný než uvedený                         

Cena/m2

0,20 Kč
3 Kč
10 Kč
100 Kč
stanoví RM individuálně 

Ceny za pronájem pozemků v k. ú. Varnsdorf a v k. ú. Studánka



MNOZÍ BEZDOMOVCI V MRAZECH 
HRÁLI AUTOMATY

Letošní zima se nám všem ukázala ve svém pravém já. Nejenže 
stále „překvapivě“ přibývá sněhové pokrývky, ale uhodily i velké 
mrazy. I ve Varnsdorfu se tak naskytla otázka, kam se schovali 
bezdomovci, kteří jsou bohužel vidět všude kolem nás - v parcích, 
v obchodních centrech…prostě všude tam, kde mohou požádat 
kolemjdoucí o peníze. 

O bezdomovce je však v našem městě postaráno. Bohužel 
právě v těch nejsilnějších mrazech nevyužili toho, co město 
nabízí. Byl totiž termín výplaty sociální dávky, a tak bezdomovci 
trávili noc v nonstop barech, aby tradičně utratili vše, co dostali. Při 
20stupňovém mrazu přišli do noclehárny jen 2 bezdomovci z od-
hadovaných 12, kteří v našem městě žijí. Přesto byla noclehárna 
otevírána na požádání i mimo otvírací dobu, aby se mohli ohřát 
a případně si připravit stravu.

Město Varnsdorf poskytuje v současné době 3 sociální služby 
registrované podle zákona č.108/2006 Sb., a jednou z nich je i noc-
lehárna. Ta poskytuje lůžko k přenocování,  podmínky pro přípravu 
stravy a pro osobní hygienu. Nabízí využít kuchyňku, sociální zařízení 
a koupelnu. Zároveň zprostředkuje kontakt s terénním pracovníkem 
za účelem dalšího řešení klientovy sociální situace. Existuje i mo-
tivační program a klientovi je umožněno za odpracování 3 hodin 
veřejně prospěšných prací pro Centrum přespání v noclehárně, která 
je otevřena celoročně v době od 19.00 do 8.00 hodin.

V loňském roce byla noclehárna hojně využita, navštívilo ji 835 
osob. Ty musely dodržet pravidla a uhradit poplatek 30 korun za 
nocleh. V těchto dnech (kdy mrazy trochu polevily) je noclehárna 
plně obsazena! 

A kdo je vlastně bezdomovec? Osoba bez vlastního přístřeší, 
osoba, která má obecně problém s dodržováním ubytovacích řádů na 
ubytovnách. Často jsou jimi osoby závislé na alkoholu, drogách a ti, 
jimž vyhovuje volnost, nevázanost a život  ze dne na den. Problémem  
těchto osob je, že musí samy chtít změnit svůj způsob života!

rm

Lednové  jednání Sdružení 
pro rozvoj Šluknovska se 
tentokráte konalo v jednom 
z nejsevernějších míst výběžku 
v Dolní Poustevně. Starostové 
usedli ke stolu v bývalém kos-
telíku, který byl zrekonstruován 
na Centrum setkávání. Hlavním 
bodem jednání bylo schválení 
rozpočtu pro rok 2010. Předse-
da sdružení Ing. Milan Kořínek 
vysvětlil: „I nadále platí naše 
zavedené zásady. Sdružení 
přispěje na akce regionálního 
významu jako je závod Tour de 
Feminin, jízda historického vlaku 
na Severní stopu nebo Stezka 
odvahy KČT. Zůstává i osvědče-
ný příspěvek na dílčí záležitosti 
mikroregionů Tolštejn a Sever. 
Zvažujeme ještě příspěvek na 
dopravu do Městského divadla 
ve Varnsdorfu.“

Informace úřadu práce o ak-
tuálním stavu nezaměstnanosti 
přednesl PhDr. Jiří Král, ředitel 
ÚP v Děčíně. Situace však 
nebyla příliš potěšující, neza-

Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
zasedalo v Dolní Poustevně

městnanost se stále zvyšuje 
a opravdu už není kde zaměst-
nat. Lidé odcházejí za prací 
mimo výběžek. Nezaměstna-
nost ve výběžku vyšplhala na 
16,92 %. Ve Varnsdorfu je 1 444 
evidovaných uchazečů s 16,99% 
mírou nezaměstnanosti. Nejhůře 
si stojí Chřibská s 25,24% neza-
městnaností, naopak nejlépe je 
na tom Vilémov s 10,64 %. 
Vážný je fakt, že před pěti lety 
bylo mezi nezaměstnanými 
47 % lidí se základním vzdě-
láním, dnes je to pouze 35 %. 
Stoupá tedy počet nezaměst-
naných se středním a vyšším 
vzděláním. O strategickém 
plánu sociálního začleňování pro 
Šluknovsko informovala Hana 
Volfová a záměr MAS Šluknov-
ska prezentovala Ing. Hamplová. 
V diskuzi starostů padly návrhy 
na ocenění práce jednoho ze 
starostů Milanovou cenou. Za 
rok 2009 ji získal starosta Jiří-
kova Michal Maják.

rm

Toto bylo řešeno navýšením na straně příjmů
z vlastní činnosti o 1,4 mil. korun a čerpáním na straně 
výdajů z rezervního resp. investičního fondu. Rezervní 
fond (rezerva běžných výdajů) byl v návrhu rozpočtu 
předložen ve výši 2,3 mil. Kč. Jeho použití bylo na-
vrhováno pro finanční podíly k dotacím, které získají 
příspěvkové organizace, finanční podíly k dotacím
v oblasti prevence kriminality, na rezervy nákladů 
(hlavně energií) příspěvkových organizací a na veške-
ré havárie a nepředvídatelné výdaje. Na tento rok bylo 
počítáno 450 tis. Kč rezervního fondu na spolupodíly 
k dotacím, 160 tis. Kč na provozní výdaje nové příspěv-
kové organizace DDM a rezerva běžných výdajů pro 
příspěvkové organizace (na nutné stavy a havárie) dle 
předchozího roku s 1 mil. korun. 

Investiční fond (rezerva kapitálových výdajů) byl v ná-
vrhu rozpočtu předložen ve výši 11,5 mil. Kč. Slouží pro 
financování vlastních podílů investičních akcí s dotací. 
Na investiční akci „Vodovody a kanalizace Varnsdorf“ 
již bylo schváleno přidělení dotace. Pro rok 2010 je po-
třeba pro krytí vlastního podílu částka ve výši 10 mil. Kč
dle stávajícího harmonogramu, který určuje termín 
zahájení akce počátkem října 2010. Dále je investiční 
fond navržen na akce schválené zastupitelstvem, které 
jsou částečně schváleny a částečně v hodnocení: MŠ 
T. G. Masaryka - energetické úspory, rekonstrukce 
ubytovny T. G. Masaryka, EMIX 3, Městská knihovna 
Varnsdorf - „Setkávání přes hranice“ a rekonstrukce 
zeleně Varnsdorf. Na všechny investice je potřeba jak 
vlastní podíl, tak prostředky na předfinancování.

Jelikož je nereálné v letošním roce navýšit příjmy 
z vlastní činnosti o 1,4 mil. korun, postihne investiční 
fond další krácení a na rezervy běžných a kapitálových 
výdajů zbude 9,6 mil. korun. Toto číslo je alarmující 
a povede k potřebě dalších rozpočtových změn. 
V souvislosti s rekordní sněhovou nadílkou lze očeká-
vat i jiné zvýšené náklady, například na zimní údržbu 
silnic, které se promítnou do kapitoly „doprava“, kdy 
přečerpání přidělených finančních prostředků bude mít 
následně dopad na letní údržbu. Při pracovním semináři 
k sestavování rozpočtu pro rok 2010, který se konal 
17. 12. 2009, byl zastupiteli projeven souhlas s navrho-
vaným rozpočtem vyjma změn, které byly předloženy 
finančním výborem až přímo na zasedání zastupitelstva 
při schvalovacím procesu rozpočtu. Očekávaná výše 
příjmů byla zastupitelům známa.

Věřím proto, že zastupitelstvo na svém zasedání 18. 2. 
podpoří můj návrh na pověření finančního výboru, který 
má ze zákona dbát na hospodaření města a jeho kont-
rolu, vypracováním návrhu řešení na zmírnění dopadů 
přijatého rozpočtu na chod a ekonomiku města. Oče-
kávám, že každý zastupitel v souladu se svým slibem 
přispěje svým konstruktivním návrhem. 

Ing. Josef Poláček,
starosta města

SLOVO STAROSTY
Dokončení ze str. 1

Facebook je fenomén sou-
časného webu. Jako rozsáhlý 
společenský internetový systém 
slouží hlavně k tvorbě sociálních 
sítí, komunikaci mezi uživateli, 
sdílení multimediálních dat, 
udržování vztahů a zábavě. Se 
svými více než 300 mil. aktivních 
uživatelů je pravděpodobně 
největší společenskou sítí na 
světě a může být přínosný i pro 
Varnsdorf.

I Varnsdorfští mají svoji 
skupinu, kterou založila místní 
mládež. Ke dni 27. 1. 2010 měla 
skupina „Varnsdorfáků“  1 241 
členů a je určená pro všechny lidi 
z Varnsdorfu, Studánky a okolí. 
Ten, kdo se připojí, má skvělou 
možnost poznat své sousedy.

Skupiny na facebooku mají 
různé možnosti využití. V pří-
padě té varnsdorfské přichází 
v úvahu především informování 
o akcích. Pro členy skupiny to 
přináší komfort spojený s pře-
hledností. 

Pro organizátory pak tato for-
ma propagace akcí umožňuje ne-
jen velmi rychlé oznámení akce 
konkrétním lidem, ale i téměř 
okamžitou zpětnou vazbu, kolik 
lidí se zúčastní a kolik o účasti 
přemýšlí. Pozvánku je možné 
průběžně doplňovat, posílat „re-
gistrovaným“ účastníkům zprávy 
a přidávat k ní komentáře. Je to 
mnohem efektivnější a hravější 
než tištěné letáky nebo e-maily 
s přílohami.

Skupinu najdete na
www.facebook.com (uživatel 
musí být na facebooku zare-
gistrovaný), do políčka vlevo 
nahoře zadáte „varnsdorfáci“. 
Poté se můžete dozvědět nejen 
o akcích, ale můžete si zde
i prohlédnout fotogalerii krásných 
fotografií  jak z dob minulých, tak 
i současných. Můžete také dis-
kutovat na libovolné téma.

Na facebooku jsou i další 
skupiny a stránky, které se tý-
kají Varnsdorfu, např. Centrum 
Panorama, školy a sportovní 
kluby, ZUŠ  a mnoho dalších.

LiJu

VARNSDORF NA 
FACEBOOKU
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Vedení města neustále řeší 
a hledá finanční prostředky, 
zapojuje do problému nastalé 
situace všechny kompetentní 
pracovníky. Víme, že oproti 
jiným rokům napadalo sněhu 
více, prostě zima, jaká má být, 
přesto zaměstnala nejen TSm 
Varnsdorf, s.r.o., ale i další 

organizace a jednotlivce, které 
se na zimní údržbě podílely, 
jimž patří za jejich úsilí náš 
dík a uznání. Pro občany, kteří 
pomáhají při úklidu sněhu, platí 
uznání obzvlášť, protože to dě-
lají, aniž by museli.

Sníh jako problém – kouzla nepomohou
V předešlém čísle HS (č. 2) byli občané seznámeni s problémy, 

které způsobil městu příval sněhu v polovině ledna. V článku ,,Velký 
úklid sněhu ve městě“ byl obsažen především pohled vedení města. 
Vedení města však musí připustit, že i ostatní občané mají na řešení 
vzniklé situace své názory a představy, které nemusí být nutně mylné, 
ale naopak, mohou být pro řešení podobných situací přínosné. 

Práce spojené se zimní údržbou komunikací jsou každoročně 
plánovány se značným předstihem. Plán má odpovídající úroveň 
a zahrnuje opatření, která počítají s řešením i velmi složitých situací. 
Mj. stanoví i pořadí prací podle významu a důležitosti jednotlivých 
lokalit pro fungování života města. Existence plánu, vytvoření pod-
mínek pro jeho realizaci a dříve získané zkušenosti by měly být 
zárukou, že vše proběhne bez větších problémů - samozřejmě, že 
ne bez starostí a značného úsilí zainteresovaných.

Z článku jsme se mohli dozvědět, že vedení města se snažilo tuto, 
téměř kalamitní situaci řešit.To nikdo nezpochybňuje, naopak spíše 
oceňuje. Na druhé straně  péče o řádný chod města - a to nejen za 
jasného nebe, ale v každé situaci patří k pracovní náplni členů vedení 
města, kteří za to také pobírají přiměřený plat, a tím vlastně plní své 
pracovní povinnosti. Neboť, jak připomínal antický filozof Platón, 
„politika představuje péči o blaho obce“, řečeno dnešním jazykem „je 
službou občanům“ a ten, kdo do ní vstupuje, s tím musí počítat. 

V obecné rovině je možné souhlasit s názorem, že se podařilo 
poměrně dobře zajistit sjízdnost vozovek. Zřejmě jsou míněny ty 
nejdůležitější, protože např. zkušenost z našeho sídliště na Východní 
ulici je jiná. Vozovka zde byla poprvé protažena pluhem po více než 
týdnu, a to ještě po urgenci. K hodnocení dobré schůdnosti chodníků 
by se měli vyjádřit spíše ti, kdo po nich museli chodit (nemohli cho-
dit?) a o pár dnů později dokonce klouzat. Ještě dobře, že se o ně
z velké části starají pořád sami občané. Právě několikadenní opožděné 
posypání chodníků je těžko pochopitelné a neomluvitelné. Především 
z pohledu starších lidí (ale i ostatních), pro které neposypaný chodník 
představuje velké riziko. Divme se pak jejich (negativním) emocím.

Několikrát se v článku poukazuje na nedostatek financí, což má 
být příčinou, že vše nejde tak, jak by mělo. Může to být částečně 
pravda, ale dobrý hospodář si vždy dovede spočítat, kolik peněz 
bude potřebovat a kde je získá. 

Ve využití možností ,,veřejné služby“ obecně, a také při takovýchto 
situacích existují  zřejmě značné rezervy. Není hanbou se poohléd-
nout a poučit, jak to dělají ve městech, kde je za lidmi zapojenými 
do této činnosti vidět kus dobré práce. 

Ve zmíněném článku nepadlo ani slovo uznání těm  zaměstnancům 
TSm Varnsdorf, s.r.o. i dalším pracovníkům, kteří tuto namáhavou práci, 
často bez ohledu na denní či noční dobu, konkrétně prováděli. Samo 
se totiž nic neudělá a upřímná slova uznání člověka potěší.     

Příroda zařídila, že v zimě padá sníh. Pokud ho zase někdy napad-
ne o něco víc, lidé pochopí, že určitou dobu vždy potrvá, než budou 
komunikace sjízdné a chodníky schůdné (rozumí se i posypané). 
K tomu, aby se to podařilo, je třeba využít  získaných zkušeností 
a také neodmítat dobře míněné rady, názory i kritiku druhých lidí. 
K tomu není třeba umět kouzlit.                            Dr. Miloslav Hoch,

                člen zastupitelstva města

Pozvánky na akce směřujme do infocentra
Pod mottem „Organizátoři kulturních akcí ve městě, spojme se!“ se 

z iniciativy Kulturní komise Rady města Varnsdorf sešli zájemci z řad 
kulturních a sportovních pracovníků ve středu 27. ledna podvečer 
v sálku městské knihovny. První letošní kulatý stůl zdravého města 
zahájil místostarosta Mgr. Petr Šmíd předáním odměny a cen třem 
nejlepším autorům v soutěži o logo Zdravého města Varnsdorf, které 
je od tohoto data novým symbolem Zdravého města Varnsdorf.  

Hlavními dvěma body jednání bylo vytvoření kvalitní a aktuální 
databáze, z níž by organizátoři kulturních a sportovních akcí ve městě 
měli možnost vybrat vhodný „nekolizní“ termín s jinou akcí a vytvoření 
obsažného kalendária akcí pro návštěvníky. 

S tím souvisí i přesunutí podstatné části obsahu dnešních měst-
ských stránek, které se tak i  zjednoduší. Z následné široké diskuze 
nakonec vyplynuly dva konkrétní závěry. Veškeré informace z kultur-
ního a sportovního dění včetně akcí směřovat do infocentra spravova-
ného akciovou společností REGIA (ic.regia@varnsdorf.cz) a do doby 
zajištění nových samostatných stránek kalendária využít současné 
měsíční přehledy připravované infocentrem. Úkolem pro pracovníky 
města bude zajištění finančních prostředků na nové kalendárium 
(cca 30 tis. Kč), nejlépe za použití dotačních titulů.                    JS

To, že občané mají své 
názory a představy o údržbě
a její proveditelnosti v zimním 
období je jejich právem, a kaž-
dý podnět, který vede k pomoci 
při zmírnění následků zimy, byl 
operativně předáván odpověd-
ným pracovníkům, kteří jej řešili 
někdy rychleji, někdy jinak, než 
by si občané přáli. Dál již ne-
hodlám pokračovat výměnou 
názorů, kdo za co může… Pro 
ilustraci, město uklízí 130 km 
silnic a cest, 60 km chodníků,  
počítáno vše s obcí Studánka. 
Stačí jedno, dvě auta na silnici 
a zúžení silnice, cesty je na svě-
tě…dál již nekomentuji…

Pane Hochu, vy jako zastu-
pitel města také nesete svou 
zodpovědnost za město, neboť 
vás občané tohoto města zvolili 
do funkce zastupitele, také po-
bíráte finanční odměnu za to, co 
konáte, to jen na okraj.

Ano, každý hospodář se 
vzorně stará o svěřené finanční 
prostředky a vynakládá je ve 
prospěch města. Čtyři a půl 
milionu korun byly na posled-
ním zastupitelstvu poskytnuty 
sportovcům a kinu Panorama 
z rezervního a investičního 
fondu. I zde by se našlo nějaké 
přísloví antického filozofa, zda 
je lepší vynakládat peníze na 
hry a zábavu, než na úkor 
zbytku těch, kteří chtějí město 
v zimě čisté, s novými chodníky 
a třeba zkrášlené v létě stromky 
a květinami. Nejsem proti sportu 
a zábavě, ale s rozumem, ne-
brakováním zdrojů, určených 
k rezervám a investicím, pro 
rozvoj města. Nehlasoval jsem 
za takové řešení… na rozdíl od 
vás, kázat vodu a pít víno není 
dobrá vizitka zastupitele!

I toto je dobré, aby naši obča-
né věděli…

Karel Dubský,
místostarosta města

Ve městě Varnsdorf se koneč-
ně objevují na střechách domů 
ve větším množství fotovoltaické 
elektrárny. Podle mých informací 
je ve Varnsdorfu již instalováno 
celkem 100 kW výkonu foto-
voltaických elektráren na 12 
objektech popř. rodinných do-
mech. Toto číslo se podle mého 
odhadu zvýší na cca 1 500 kW 
i s instalacemi na veřejných 
budovách. Ve fázi příprav je 
instalace cca 5000 kW fotovolta-
ických elektráren na pozemcích 
kolem Varnsdorfu (bývalá cihel-
na, Dolní Podluží a další).

Trendem v rozvinutých zemích 
je decentralizace energetických 
zdrojů, tzn. soustředit výrobu do 
míst spotřeby. Má to svoje výho-
dy. Např. není nutné el. energii 
distribuovat na velké vzdále-
nosti (velké ztráty), el. energie 
je vyrobena v místě spotřeby 
a v případě jakýchkoliv krizových 
stavů může decentralizovaná 
oblast částečně fungovat ne-
závisle na centrálních zdrojích 
(http://www.zelenykruh.cz/cz/
edice-apel/).

V sousedním Německu již 
tyto projekty běží a ČEZ ohlásil 
projekt FutureMotion jakožto pro-
gram zaměřený na ekologičtější, 
efektivnější a ekonomičtější vý-
robu a přenos elektrické energie. 
Ty počítají se zapojením mnoha 
nových lokálních výroben elektři-
ny, jako jsou solární elektrárny, 
elektrárny na biomasu, větrné 
turbíny a podobně. V budoucnu 
se navíc počítá také s dobíjecími 

stanicemi pro elektromobily. Po-
dobné testovací projekty už běží 
například i ve Spojených státech 
ve městě Boulder, v Malaze ve 
Španělsku či Amsterdamu 
v Holandsku. V Itálii už může ně-
kolik desítek milionů zákazníků 
společnosti Enel SpA využívat 
některých možností chytrých sítí 
a elektroměrů (http://www.cez.cz/
edee/content/file/prezentace_fu-
turemotion_final_2.pdf).

Tento trend může být nasta-
ven i ve Varnsdorfu a dokládám 
to jednoduchým propočtem. Ve 
Varnsdorfu je několik již instalo-
vaných zdrojů a v přípravách 
jsou záměry na vybudování 
slunečních a větrných elektrá-
ren. Teplárna Varnsdorf má in-
stalovaný tepelný výkon ve výši 
55,6 MWt a instalovaný elektrický 
výkon ve výši 4 000 kWe. Dále 
lze započítat do celkové bilance 
záměr výstavby větrných elek-

ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ MĚSTO

tráren na Špičáku o celkovém 
instalovaném výkonu 4 000 kW, 
fotovoltaické elektrárny s celko-
vým instalovaným výkonem cca 
6 500 kW a spalování biomasy 
(dřevní odpad, sláma, seno) ve 
formě peletek, kterými by se 
podle mého odhadu pokrylo 
vytápění minimálně 500 rodin-
ných domů.

Aby tento trend byl realizován, 
je nutné, aby někteří zastupitelé 
Varnsdorfu přehodnotili své sta-
novisko k obnovitelným zdrojům. 
Jejich povinností je podpořit tento 
trend a výstavbu každého zdroje, 
elektrické a tepelné energie vy-
užívající obnovitelné zdroje, 
neboť v případě jakéhokoliv 
krizového stavu může být Varns-
dorf po instalaci těchto zdrojů 
z části nebo úplně energeticky 
nezávislý.               

 Text a foto Miroslav Černý,
Větrné elektrárny Varnsdorf, a.s.
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NÁZORY

POLEMIKA

Sníh ve městě…
 strana 4



Prodám dr. byt 3+1+L 
po celkové rekonstrukci v ul. 
K. Světlé ve Varnsdorfu, 76 m2. 
Kompletně zařízený. Není v os. 
vlastnictví. Tel. 775 673 355.

Ostatní

Prodám dr. byt 3+1+L 
zařízený, v ulici K. Světlé. 
Tel. 725 556 311.

Nemovitosti

Řádková inzerce

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

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

SKZ NORD, s.r.o. ...smysl 
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.   

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. 

Prodám byt 2+KK v osob-
ním vlastnictví ve Varnsdorfu. 
Tel. 604 516 184.

Pronajmu byt 3+1 v centru 
města. Plast. okna, zateplený, 
částečně vybavený. Možnost 
odkoupení po 2 letech. Tel. 
728 571 903.

Prodám byt 2+1 po celko-
vé rekonstrukci, ul. Seifertova. 
Tel. 608 517 755.

Prodám dr. byt 3+1 73 m2

s řadovou garáží, balkon, 
sklep 10 m2, byt po celkové 
rekonstrukci, plast. okna, 
parkety, vlastní plyn. vytá-
pění, TUV, 5 min. od centra. 
Cena 850.000 Kč vč. poplat-
ku za převod čl. práv, telefon
724 947 693.

Prodej vilky 3x2+1 ve 
Varnsdorfu, po rekonstrukci, 
všechny inž. sítě, ÚT plyn, 
zahrada, garáž, klidné místo 
nedaleko centra. Volná, 
ihned k nastěhování. Zdar-
ma pomůžeme s úvěrem. 
Cena a info: REALITY Ja-
nošek, s.r.o., Varnsdorf, tel. 
602 354 389.

Prodej restaurace s vi-
nárnou a hracími automaty 
ve Varnsdorfu, hlavní tah, vy-
užitelná provozní plocha cca
240 m², kompletní kuchyně, 
ÚT plyn, předzahrádka, terasa, 
sklep, vlastní parkoviště. Ko-
laudováno r. 1994. Provoz 
rest. nepřerušen. Cena a info:
REALITY Janošek, s.r.o., 
Varnsdorf, tel. 602 354 389. 

Nabízíme ve Varnsdorfu
k  pronájmu: *Prodejna
v centru s výlohou, 50 m², 
plynové ÚT, alarm, ihned 
volná. 3 x kancelář, 98 m²,
přízemí, vlastní ÚT ply-
n, parkoviště. *Montova-
ná hala, 350 m², výška 4 m,
nezatepleno, zdvih. vozík
k dispozici. *Skladové/
výrobní prostory 230 m² 
(nebo část), II. NP, nákladní 
výtah. *Zařízená ševcovská 
dílna, ihned k použití. Ceny 
a  info na další prostory: 
REALITY Janošek, s.r.o., 
Varnsdorf, tel. 602 354 389.

Prodej rekreačního zaří-
zení v Kyjově u Krásné Lípy. 
Pozemek celkem: 1.885 m².
Prodejní cena: 3,5 mil. Kč. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Pronájem nebytových 
prostor v Rumburku. Vhodné 
pro bankovní služby, advokátní 
činnost, sídlo firmy. Nájemné: 
informace v kanceláři. Lužic-
ká R. K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Prodej domu s pozemky 
v Kunraticích u Šluknova. Ved-
lejší stavby: plechová garáž
a ocelokolna na betonovém 
základu. Pozemky celkem: 
29.109 m2. Prodejní cena:
1,2 mil. Kč. Info Lužická R. K. 
Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Koupím starožitnosti -
- kvalitní i chalupářské - též 
mince, pohledy, známky, 
celé sbírky. Rychlé a slušné 
jednání. Tel. 606 388 495, 
607 662 178.

Prodám 2 nové péřové 
deky - prodloužená velikost. 
Telefon 776 685 234.
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Služby

Řádková inzerce

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

Antikvariát Klariani. Vykoupíme: knihy všech žánrů, LP desky, 
hračky, plakáty, poklady z půdy. Více na tel. 775 034 226.

Svatební a společenská móda Viktoria. Luxusní svatební
a společenské šaty na míru. Velký výběr z katalogu. Více než 10 000 
modelů. Více na www. e-viktoria.cz nebo na tel. 777 583 506.

VELVETA, a.s.,
nabízí výhodný pronájem kanceláří

a dalších prostor v areálu společnos-
ti ve Varnsdorfu, Palackého 2760.

Měsíční cena pronájmu pouze 
50Kč/m2 pronajaté plochy

AKCE - SNÍŽENÍ CEN PRONÁJMU:
V případě realizace nového pronájmu 

kancelářských a jiných vybraných 
prostor na období 6 a více měsíců 

bude cena pronájmu snížena o částku 
dvou měsíčních pronájmů.

Tato akce platí
od 1. 1. 2010 do 28. 2. 2010.
Dobrá cena, nepřetržitá služba

v recepci, možnost využití
společně zajišťovaných služeb:

pošta, kopírování, účetnictví, právní 
kancelář, telefony, internet, informač-

ní technologie, ekologie atd.
Rádi vás u nás přivítáme.

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



VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb A nad město vzlétl motýl - 29. část 
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Národní podnik Továrny na 
samety a plyše ve Varnsdorfu 
(TSP) byl dne 31.10.1946 za-
registrován u Krajského soudu 
v České Lípě. Prvním jeho 
ředitelem byl jmenován Ing. Josef 
Kučera, náměstky pak Václav 
Rohlena a Václav Vagenknecht. 
Již v průběhu roku 1946, tedy za 
jejich vedení, byl podnik rozšířen 
o další zkonfiskované firmy. A ne-
jednalo se jen o firmy místní, ale 
i o firmy z ostatních míst repub-
liky. Společným jejich znakem 
byla výroba tzv. varnsdorfského 
artiklu – sametů, manšestrů, 
dyftýnů, pracích kordů, dušestrů, 
cajků, pestrých dámských šato-
vek a vlněných pánských látek. 
Krom čtyř již dříve zmiňovaných 
místních firem (G.  A. Fröhlich, 
Brüder Richter, Ignatz Richter
a Johann Liebisch), které tvořily 
jádro podniku, byly v průběhu let 
1946 – 1948 včleněny do TSP 
další konfiskáty. Nejprve (od
1. 7. 1946) přádelna a tkalcovna 
G. A. Fröhlich sohn Nová Paka
a následně dalších 19 konfis-
kátů větších či menších obje-
mem výroby, ale se shodným 
charakterem výrobních techno-
logií. Jmenujme namátkou firmy 
E. Schiller z Mníšku u Liberce, 
Hille a Koch z Krásné Lípy, 
J. Haebler z Varnsdorfu, J. F. Pilz 
z Varnsdorfu a Karl Hermann 
tamtéž. Vzhledem k charakteru 
výroby byly do podniku včleněny 
i firmy s výrobou plyšů a krimrů, 
a to  De Ball - Kraslice, Teltscher 
a Löwy – Rochlice u Liberce 
a Textilia Jihlava. Již v prosinci 
roku 1946 podnik vykazoval 
celkem 3.643 registrovaných 
tkalcovských stavů, z nichž ale 
provozuschopných bylo 2.744 
a z nich obloženo (ustrojeno) 
1.582 stavů. Velmi nízké bylo 
ale i časové využití těchto sta-
vů. Jejich výkon se pohyboval 
v průměru na 45 % z celkové ka-
pacity. Na vině tomu byl jednak 
nedostatek vhodného materiálu, 
ale také nedostatečně zapraco-
vaná obsluha stavů. V průměru 
na jednoho tkalce připadalo 
1,75 mechanického stavu a 4,6 
automatického stavu. 

Vyhláškou ministra průmyslu 
z 18. září 1948 převzal národní 
podnik jméno VELVETA, továrny 
na samety a plyše, n.p. Varnsdorf. 
Jméno bylo odvozeno z anglické 
verze názvu pro samet. A kdo má 
sametová křídla? Motýli. Znakem 
podniku se proto stal dnes všude 
známý „velveťácký motýl“, tedy 
okřídlený tkalcovský člunek. Do 

Neustálým problémem Šluk-
novského výběžku je pro 
starosty neutěšená situace ve 
zdravotnictví. Vedoucí Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
KÚ ÚK Ing. Petr Severa na 
žádost starostů osvětlil situ-
aci zdravotnictví ve výběžku. 
Poslední materiál koncepce 

zdravotnictví byl projednán 
v roce 2008, byl přípravný
a od té doby nedoznal žádných 
změn. Bude znovu otevřen, 
zaktualizují se data a bude dále 
analyzován.

Ve výběžku provozují lůž-
kovou péči soukromé nemoc-
nice v Rumburku, Varnsdorfu 

a Jiřetíně pod Jedlovou. Kraj 
není schopen zasahovat do sítě 
poskytovatelů sociální péče. 
Je na zdravotní pojišťovně, 
jaké služby pro klienty nasmlou-
vá. Problémem je nedostatek 
lékařů. 

Tématem byla stanoviště 
záchranné služby, která jsou 
ve Šluknovském výběžku dvě -
v Rumburku a ve Velkém 
Šenově tak, aby byla zajištěna 
dojezdová doba pro severnější 
část výběžku. V Rumburku, 
konkrétně v areálu Lužické 
nemocnice a polikliniky, a.s., 
se staví nové stanoviště zdra-
votnické záchranné služby 
pro zlepšení podmínek lékařů
a zajištění techniky. Průběžně 
dochází i k obměně vozového 
parku. Rozložení stanovišť 
záchranné služby nebude upra-
vováno, ve Velkém Šenově 
se slouží 24hodinové služby. 
Ambulantní pohotovostní péče 
je ve Varnsdorfu a v Rumburku. 
Bohužel ve výběžku neexistuje 
zubní pohotovost. Ing. Severa 
uvedl, že v době, kdy se toto 
řešilo, kraj narazil na problém 
neochoty stomatologů sloužit 
pohotovosti, k čemuž nejsou 
ani zákonné prostředky. Kraj 
není schopen dotovat stoma-
tologickou pohotovost, ta je 
samofinancovatelná z příjmů 
ze zdravotního pojištění.  

Starostové se dotazovali i na 
záchytnou protialkoholní stanici. 
Zástupce kraje vysvětlil, že pro-
voz záchytné stanice je velmi 
drahá služba bez návratnosti 
investic. Obce mají možnost si 
záchytnou stanici zřídit samy.

rm

Situace zdravotnictví ve Šluknovském výběžku

Na Hrádku bude expozice historie 
cestovního ruchu a geologická expozice hornin 

Po značnou část minulého roku byl velmi ztížen přístup na Hrádek. 
Přesto však přišlo více než šest a půl tisíc návštěvníků. Proběhly 
velikonoční, podzimní a vánoční výstavy výtvarných prací varnsdorf-
ských škol a ústavů z regionu. Díky rekonstrukci kanalizační sítě
v lokalitě Hrádek je položena páteřní kanalizace až pod úpatí kopce 
a v letošním roce by měly být provedeny přípojky kanalizace a vody 
až nahoru. Přístupová cesta na Hrádek je opravena z obou stran. 

Správní rada nadačního fondu doznala v loňském roce změn. 
Novými členy správní rady se stali Mgr. Petr Šmíd, místostarosta 
Varnsdorfu, a Jiří Sucharda, člen rady města. Tím dostala SR nové 
impulsy. Bylo dohodnuto znovu aktualizovat záměr celkového vyu-
žití Hrádku s cílem většího využití, a zejména snížení investičních
a provozních nákladů. Prostory restaurace budou sloužit víceúčelově 
se záměrem vytvoření regionální expozice historie cestovního ruchu 
s přednáškovou místností. Občerstvení s menší restaurací budou 
součástí. V podúrovňových podlažích a pod terasou připravujeme 
prostor pro regionální geologickou expozici hornin a nerostů, tedy 
pro všechny velmi zajímavé informace s minimálními provozními 
náklady. V podkroví je naplánován turistický apartmán k pronajímání. 
Pro zvýšení komfortu návštěvníků byla zahájena úprava sociálních 
zařízení k výstavní síni a rozhledně. Práce budou dokončeny na jaře. 
Rovněž připravujeme instalaci odpovídajících svítidel do výstavní 
síně, vybíráme alespoň reprezentativnější vybavení nábytkem tak, 
abychom vytvořili příjemnější podmínky pro slavnostní příležitosti. 
O pořádání svatebních obřadů na Hrádku je stále velký zájem. Díky 
dotacím z programu rozvoje venkova bude (pokud bude schválena) 
nově upravena přístupová komunikace vedoucí na vrchol Hrádku.

V letošním roce plánujeme opět pořádání výstav prací žáků škol 
a ústavů, výstavu fotografií „Lužické hory“ fotografa Jiřího Stejs-
kala, setkání turistů, jízdu autoveteránů do vrchu a řadu dalších 
akcí. Těšíme se na vaši další návštěvu na Hrádku.

Ing. Karel Jelínek

konce roku 1948 
byl n.p. VELVETA  
rozšířen přidru-
žováním dalších 
konfiskátů až na 
30 výrobních a 1 školní závod 
(v Zahradách u Rumburku). Pro 
velkou složitost a roztříštěnost 
v řízení takovéhoto spletitého 
komplexu došlo již koncem 
tohoto roku ke koncentraci ma-
lých výrobních závodů ve větší 
organizační celky. K 31.12. pak 
má VELVETA  výrobních závodů 
26 se 4.703 zaměstnanci.

Hned v následujícím roce 
však dochází k rozčlenění pod-
niku do tří základních závodů -
závod 100 Varnsdorf, závod 
200 Nová Paka a závod 300 
Jihlava. V této době měl podnik 
celkem 235 výrobních středisek! 
Z těchto závodů pak do půl roku 
vznikly z rozhodnutí ministerstva 
průmyslu tři samostatné národní 
podniky. Byly to VELVETA, továrny 
na samety a plyše, n. p., Varnsdorf 
(s 19 závody), NOPAKA, bavlnář-
ské závody, n. p. v Nové Pace (se 
3  závody) a KRIMET, továrny na 
plyše a krimry, n.p v Jihlavě (rov-
něž se 3 závody). Tím se zcela 
rozbila původní účelná integrace 
výroby tzv. vlasových tkanin, 
která ani v pozdějších změnách 
nedosáhla původního záměru. 

Až do tohoto okamžiku měly 
všechny tyto podniky výhodu 
přímého exportu svých výrobků. 
V roce 1949 však došlo k od-
dělení exportu od výrobních 
podniků založením samostat-
ných, státem řízených podniků 
zahraničního obchodu (PZO). 
Tím prakticky došlo k postup-
nému odtržení místních podniků 
od jejich dlouholetých trhů 
a obchodních partnerů, kteří do té 
doby nakupovali přímo ve Varns-
dorfu. Tehdejší hospodářská 
politika státu vedla až k tomu, 
že i VELVETA postupně ztratila 
své postavení na zahraničních 
trzích a v roce 1952 dokonce 
výrobu pro export zcela zastavi-
la. Z vlasových tkanin na vrchní 
ošacení se v letech 1952 – 1955 
staly tkaniny na pracovní oděvy 
(manšestrové kalhoty). Celé ob-
dobí let 1948 - 1958 přinášelo 
podniku katastrofální problémy 
se zastaralým a již nevyhovují-
cím technologickým zařízením. 
Vinou špatné obchodní politiky 
tehdejšího vedení národního 
podniku (nutno dodat, že pod 
přímým tlakem státu) nebylo ani 
možné nakupovat nová zaříze-

ní a podnik se musel spokojit 
s pouhým odstraňováním hava-
rijních stavů. I přes tyto vskutku 
závažné obtíže se však dařilo 
v podniku neustále navyšovat 
výrobu jak ušlechtilé příze, tak 
upravených tkanin. Např. výro-
ba vlasových tkanin vzrostla více 
než dvojnásobně. 

K obratu o 180° došlo až 
v následujících letech. V roce 
1967 v rámci oslav 190. výročí 
zahájení výroby (připomínám 
rok 1777 - založení firmy Fröh-
lich) byl položen základní kámen 
pro novou centrální úpravnu 
vlasových tkanin, čímž byla 
odstartována etapa rekonstrukcí 
a výstavby zbrusu nových výrob-
ních objektů i v ostatních závodech 
podniku. Do těchto nových nebo 
zrekonstruovaných hal pak jsou 
instalována nová zařízení na 

výrobu vlasových tkanin, v té 
době jedna z nejmodernějších 
na světě. Po vybudování moder-
ní úpravny přichází na řadu na-
výšení kapacity a modernizace 
strojního zařízení tkalcoven, re-
konstrukce a přechod na novou 
technologii výroby v přádelnách. 

Tím dochází nejen k podstatné-
mu navýšení výrobní kapacity 
podniku, ale i k racionalizaci 
a modernizaci výroby. Národní 
podnik VELVETA Varnsdorf  se 
pak opět vrací mezi špičkové 
výrobce vlasových tkanin ve 
světě.                                 -mk-
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Dne 15. února uplyne 6 let od úmrtí mého 
manžela Václava Fuksy.

Za celou rodinu vzpomíná manželka 
Anna.

Dne 9. února tomu bylo 20 let, co zemřel 
náš tatínek Bohumil Kubálek.

S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 21. ledna by oslavila 65. narozeniny 
naše maminka Alena Kubálková.

S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 24. února oslaví své krásné
80. narozeniny paní Helena Havelková.

Milá maminko, do dalších let Ti přejeme 
hodně zdraví a štěstí.

Děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka

13. - 14. 2. 2010
MUDr. Pavel Hladík 
Weberova 1537/7
Děčín VI - Letná
tel. 412 539 298
20. - 21. 2. 2010
MUDr. Lukáš Milič
Náměstí 28. října 818
Česká Kamenice
tel. 412 511 482

Zubní
pohotovost

Blahopřání

Leden 2010
Růžena Tomešová 82 let
Miroslav Košťák 61 let
Elfriede Galbová 76 let
František Schneider 66 let
Miloslav Křemenák 73 let
Petr Kalina 66 let
Miroslav Pasovský 49 let

Úmrtí
Dne 21. února oslaví své krásné 80. naro-

zeniny paní Olga Wokurková.
Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spo-

kojenosti přeje dcera Dagmar a vnuci.

Poděkování
Chtěl bych tímto vyjádřit své vřelé poděkování firmě Lumines 

Temple, a. s., za to, že již podruhé v této zimě zdarma uklidila sníh 
z chodníků ve městě, které by jinak zůstaly neuklizeny. Doufám, že 
i při dalším přívalu sněhu se budeme moci na tuto firmu spolehnout 
a díky ní i na schůdné chodníky.                                   Jiří Engel

Chtěla bych tímto poděkovat pohřebnímu ústavu ,,Kamelie‘‘ 
za velice pěknou smuteční výzdobu. Paní Heczkové za milé
a uklidňující jednání, panu Loukovi za pěkné rozloučení s mým 
manželem panem Josefem Martincem. Také velmi děkuji panu 
Fundovi za taktní a citlivý přístup. Děkuji všem kamarádům
a známým, kteří se přišli s manželem rozloučit. V neposlední 
řadě děkuji Sboru dobrovolných hasičů z Dolního Podluží, kteří 
ho doprovodili posledním zvukem hasičské sirény. 

Děkuje vám všem manželka Vlasta a dcery Renata a Iveta 
s rodinami.

Dne 5. února by oslavila narozeniny naše maminka
Berta Košumberská.

Stále vzpomíná rodina Košumberských.

Dne 15. února by oslavil své narozeniny náš tatínek
Josef Košumberský.

Stále vzpomíná rodina Košumberských.

S VYSVĚDČENÍM 
SE UDĚLOVALA 

OCENĚNÍ
S vysvědčením v Základní 

škole nám. E. Beneše
s potěšením mohli předat 
ocenění f irmy SCIO, a to 
za druhý nejlepší výsledek 
mezi žáky základních škol
v testu z obecných studijních 
předpokladů v Ústeckém kraji 
při testování šestých tříd. Toto 
ocenění získal žák Kryštof 
Kolár. 

Aby toho nebylo málo, Karolí-
na Veselá z 5. ročníku obsadila 
v okresním kole matematické 
olympiády v Děčíně první mís-
to. Vedle ní se stal úspěšným 
řešitelem i Martin Budínský.

Všem žákům za celý peda-
gogický sbor gratuluji a přeji 
mnoho dalších studijních 
úspěchů.

Mgr. Bc. Václav Zemler,
ZŠ náměstí E. Beneše, Varnsdorf

OTÁZKA LIDSKÉ SPOLEČNOSTI - 
OSUD NEBO NADĚJE?

Pod tímto názvem a v duchu 
tohoto označení se v březnu 
minulého roku v Poděbradech 
pod patronátem starosty města 
uskutečnil první ročník České 
konference (ČK). V současné 
době je již v plném proudu pří-
prava druhého ročníku konferen-
ce, která se bude konat 23. - 25. 
dubna t.r. opět v Poděbradech. 
Tentokrát s tematickým  zamě-
řením  „Směřování společnosti -
- Kudy a jak dál“. 

Impuls ke konání České kon-
ference v rozmezí více let pod 
názvem „Lidská společnost  
2009 - 2019 - Osud nebo naděje“ 
vzešel od několika jednotlivců - 
významných osobností našeho 
společenského života, vědců 
a myslitelů, kteří si uvědomili, 
že mnohé za posledních 
20 let, i za dobu předešlou, 
bylo promarněno a ztraceno,
a to zejména v poslední době ve 
spěchu za hodnotami, jež však 
ve skutečnosti pravými lidskými 
hodnotami nejsou. Smyslem je-
jich usilování je navazujíce na 
myšlenky nenásilí (Máhatmá 
Gándhí, Martin Luther King) 
nalézat duchovně osvícenou 
cestu k lepší budoucnosti. 
Dodejme, že na organizační
a obsahové přípravě ČK se loni 
i letos podílí několik občanů 
našeho města.

V loňském roce k více než 
stovce účastníků ČK patř ili 
i zástupci pedagogického 
sboru Střední školy služeb
a cestovního ruchu Varnsdorf. 
Účastníci si odváželi z konfe-

rence ty nejlepší dojmy. Získané 
či rozšířené různorodé pohledy 
na náš současný svět s jeho 
problémy a naznačené možnosti 
postupné změny k lepšímu byly 
a stále jsou využitelnou studnicí 
poznatků uplatnitelných v peda-
gogické praxi. V letošním roce 
se očekává účast pedagogů
i z dalších varnsdorfských škol 
také proto, že počet účastníků 
ČK se oproti loňsku více než 
zdvojnásobí. 

K cílům prvního ročníku 
ČK v roce 2009 patřilo otevřít 
prostor ke vzájemné spolupráci 
ve všech rovinách lidské společ-
nosti. Ke splnění vytýčených cílů 
a poslání prvního ročníku konfe-
rence, který symbolicky otevřel 
novou dekádu úsilí v nalézání 
„cesty ven“ ze současného 
stavu s důrazem na naši zemi, 
přispělo dvacet přednášejících 
a téměř tř icet hostů. K nim 
se řadily takové osobnosti ja-
ko PhDr. Zdeněk Mahler, 
dr.h.c., PhDr. Tomáš Sedláček,
ThMgr. Svatopluk Karásek.

Pozoruhodným  rysem České 
konference bylo, že sdělované 
myšlenky, které se vždy odvíjely 
od konkrétního přístupu a ote-
vřenosti přednášejících, nebyly 
nikomu vnucovány, ale jejich 
hodnotu a využitelnost mohl 
posoudit každý svobodně sám. 
Svým příspěvkem pak mohl 
na oplátku obohatit poznání 
druhých. 

Více na www.ceska-konferen-
ce.cz             Dr. Miloslav Hoch,
účastník České konference 2009     

Zimní období je pro spár-
katou zvěř dobou nouze
a strádání. Zvěř se zimnímu 
období přizpůsobuje omezením 
pastvy, přijímáním suché, ener-
geticky hodnotné potravy. Žije 
z podzimních  tukových zásob, 
které nelze v zimě rozšířit, šetří 
energii a pohyb. Zvěři se před-
kládá seno, sušené kopřivy, 
prýty maliníku a ostružiníku, 
jeřabiny, šípky, oves, ječmen, 
kukuřice. Vydatným zdrojem 
jsou kaštany a žaludy. Kaštany 
se skladují zásadně venku, musí 
na ně pršet, aby se vylouhovaly 
látky, které jsou pro zvěř nestra-
vitelné. Sušené kaštany jsou 
tvrdé, nežádoucí. Za mrazivého 
počasí se nepředkládají jablka, 
hrušky, mrkev, řepa, které mají 
vysoký obsah vody - působí 
zvěři průjmy, které následně 
vedou k oslabení a úhynům. 
Předkládají se v teplejších 
dnech předjaří. Stejně nevhod-
né je předkládat pečivo, rohlíky
a chleba, to je obdobné
i u pěvců. Krmivo nesmí být 
shnilé nebo plesnivé. Sněhová 
pokrývka, která zvěři podle 
jednotlivých druhů dosahuje 
k hrudníku, je považována 
za extrémní, delší prostuzení 
hrudních a břišních orgánů 
vede k úhynu. U zvěře je po-
měrně častý zápal plic vzniklý 
opakovaným pohybem (únikem 
před volně puštěným psem) 
v hlubokém sněhu. 

Proto žádáme všechny 
milovníky zimních sportů, 
návštěvníky lesa, zvlášť maji-
tele psů,  aby při své rekreaci 
vzali v úvahu těžký život lesních 
obyvatelů v současných sněho-
vých podmínkách a omezili 
své vyžití na pole, maximál-
ně na okrajové části lesa
a hlavně nerušili zvěř u krmel-
ců. Přeji mnoho příjemných 
chvil prožitých v přírodě.

Bc.Václav Vomáčka,
myslivecký hospodář

Neubližujme 
naší zvěři

V pátek 22. ledna to bylo přesně 96 let, 
co spatřila světlo světa dcera studáneckého 
řezníka paní Marie Henková. Řadu osob-
ních gratulantů z rodiny a blízkých doplnily 
také členky Aktivu pro občanské záležitosti
a členové Kruhu přátel muzea.

K přání hodně zdraví a spokojenosti se 
symbolickým ťuknutím oblíbenou starorežnou 
připojuje i za kolektiv redakce Jiří Sucharda.
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Muži SK Slovan se utkali na 
domácí umělé trávě se čtvrtým 
týmem Gambrinus ligy, kterým je 
Jablonec. Ten přijel až na dva 
hráče v plné zbroji, a přestože
v poločase prostřídal téměř 
celou jedenáctku, branku se 
mu Slovanu nepodařilo vstřelit. 
Naopak domácí měli v prvé 
části hry dobré dvě příležitos-
ti. Nevyužili je, a tak zápas 
skončil bezbrankovou plichtou. 
Sestava: Vaňák - Hyka, Ginzel 
(46. Vavroušek), Stehlík, Čapek 
- Kabele (46. Ježdík), Jakobov-
ský, Kotiš, Chod, Jordák (20. 
Hozda) - Procházka.  Trenér 
Zbyněk Busta utkání zhodnotil 
takto: „Jablonec přijel téměř 
kompletní a šance si nevytvá-
řel. My jsme hráli disciplinova-
ně a dobře v obranném bloku. 
V první půli si hráči vytvořili dvě 
dobré šance. Měli je především 
Ginzel po standardní situaci
a pak Kabele po rychlém útoku 
založeném Hozdou.“ Na dotaz, 
proč nenastoupilo více hráčů
a jaký je zdravotní stav týmu
v tomto mrazivém období, trenér 

VARNSDORF ZAHAJUJE JARNÍ
ODVETY JIŽ ZA MĚSÍC

uvedl: „Dosud se nám nějaká 
hromadnější, silnější nachlaze-
ní vyhýbají. Jen Křemen byl na 
operaci s kolenem a  Macháček 
se slepým střevem.“ Áčko hrálo 
další přípravné zápasy s týmy 
Borea Dresden (Oberliga-jih)
2:0, góly Ginzel, Stehlík, s Neu-
gersdorfem (Sachsenliga) 1:1, 
branka Grubhoffer a vyhrálo
v Bautzenu (2. celek Oberligy-
-jih) 1:3 dvěma góly Procházky 
a jednoho Hyky.

Jarní los ČFL zná už své 
termíny. Slovan zahajuje venku 
proti béčku Viktorie Žižkov (NE 
14.3. od 14.30 hod. v TC Xave-
rov - UMT) a o týden později se 
představí doma s Vyšehradem 
(NE 21. 3. od 15.00).

Dorostenci odehráli své 
zápasy doma proti výběrům 
Neugersdorfu a venku s Mladou 
Boleslaví. Starší výběr porazil 
své německé vrstevníky hladce 
7:0 (branky Fučík 4, Hejl, Šolc, 
Bohm), mladší s nimi prohrál 1:2 
(Hlávka) po mnoha zahozených 
šancích. V Boleslavi starší pro-

hráli 10:0, když utkání odehráli 
pouze v jedenácti, mladší odešli 
poraženi 3:0. Trenér Zdeněk He-
inzel mohl být spokojen jen s vý-
konem mladšího dorostu. Kluci 
bojovali, vydrželi tempo zápasu 
a inkasovali gól pouze z PK
a dvakrát v samém závěru.

Také fotbaloví žáci začali 
nejen zimními tréninky. Utkali 
se s družstvy FK Junior Děčín 
a uhráli dvě remízy.  SK Slo-
van STŽ – FK Junior Děčín 
(divize) 1:1 (1:1). Branku dal 
ve 24. Kurel. Sestava:  Klouda-
- Ahrend, Kučera, Spurný, Hoke -
- Nguyen, Mendl, Císař, Zelinger -
- Kurel, Zíma. SK Slovan STŽ 
FK Junior Děčín (I.A tř.) 1:1 (0:1).
Branka 48. Šolín. Sestava: 
Krajčovič – Štěpán, Císař, 
Heinrich, Vlček – Ahrend, Ze-
linger, Šebora, Zíma – Kurel, 
Chlan.  Utkání se hrála za 
extrémní zimy. Po týdnu pří-
pravy kluci odvedli dobrý výkon
a trenér Hynek Michel vyjádřil 
spokojenost s výkony hráčů.

ZdS

V minulém čísle HS jsme 
se v příspěvku o sálovkářích 
jen stručně a ve výsledcích 
zmínili o posledním lednovém 
turnaji Krajské ligy ÚK v Li-
bouchci. První tým JK Trans 
tam odjížděl s cílem udržet 
třetí místo, ale přivezl „pouhé“ 
tři body. Z pohledu výsledků 
na předešlých turnajích je to 
málo, ale nutno připomenout, 
že tentokráte stáli v cestě sou-
peři z nejtěžších z čela tabulky. 
Výsledky: JK Trans – Turbo A 
6:3 (Jar. Beránek 4, J. Novák,
L. Peleška), - Jílové 2:4 (P. Svo-
boda, M. Mikolášek), - Snopek 
4:5 (P. Svoboda 2, Jar.Beránek, 
L. Peleška). Jedna výhra a dvě 
prohry znamenaly pokles v ta-
bulce o jednu příčku. Trenér 
Albín Sommerschuh - Alba: 
„Chtěl bych poděkovat hráčům 
přes některé zbytečné chyby za 
výkon. Jejich bojovnost a nasa-
zení byly příkladné, je na čem 
stavět. Do konce soutěže zbývá 
pět utkání a sen o „bedně“ ještě 
zdaleka není ztracen. Příznivý 
se zdá i los, kdy hrajeme své 
zápasy převážně s týmy z dolní 
poloviny tabulky.“

Také béčko odehrálo v závěru 
ledna další turnaj své soutěže. 
Záluskem bylo udělat na něm 
čtyři body a posílit naděje na 

ÁČKO BOJUJE O BEDNU, BÉČKO
O POSTUPOVÉ PLAY-OFF 

Do 17. kola VBL čekal nová-
ček RYCHLÁ ROTA na první 
výhru a v něm po dramatickém 
boji porazil o pouhé tři kuželky 
tým BC ReTOS. Gratulace Fe-
rymu a jeho týmu! 

Padly též tři rekordy. První 
dva se povedly J. Trojanovi
z týmu JASNEJ STRAKE, 
když dosáhl 235 bodů (dosud
M. Neumann 219), což je nejvyš-
ší nához letošní ligy a také rekord 
dráhy v Bowling baru. O tře-
tí se postaral tým NIC-MOC 
výkonem 1085 bodů a o 25 tak 
vylepšil dosavadní „nej“ nához. 
V tabulce VBL se moc nezmě-
nilo. Vedou NIC-MOC (34)
o osm bodů před SPLIŤÁKY 
(26) a o dvanáct před týmem 
TOS A (22). Stejně bodů mají 
ještě BLACK HORSES. Na 
konci jsou dvanáctibodoví VOR-
WARTS VICTORIA a TOS B,
dále s deseti body KILLERS 
a se dvěma RYCHLÁ ROTA.
V pondělí 15. 2. se od 18.00 hra-
je tahák jarní části soutěže mezi 
vedoucími NIC-MOC a druhými 
SPLIŤÁKY.                       R. P. / ZdS

První výhra 
Rychlé roty

udržení se v 1. Autocentrum 
Jílové lize. Tři soupeři nebyli 
ledasjací a v minulých utkáních 
s nimi béčko uhrálo dohromady 
jen body dva. Výsledky: JK Trans 
B – Nota Děčín 1:1 (L. Peleška), - 
Arsenál Děčín 1:0 (M. Fritzsche), 
- Nica Rumburk 1:2 (L. Peleška). 
Trenér Marcel Mikolášek - Máca 
k zápasům uvedl: „První zápas 
s Notou byl kvalitní, jen je 
škoda chyby Petrase na konci 
zápasu. S Arsenálem si všichni 
plnili zodpovědně své úkoly a na 
konci přišel smrtící útok, po němž 
si vedoucí celek soutěže musel 
připsat teprve druhou porážku 
v sezoně. Derby s Nicou bylo 
takové, jaké má být. Bohužel, 
přišla chyba na konci zápasu 
při rohu soupeře. Hozený balón 
na přední tyč nemůže skončit
v bráně. Nyní už to určitě vědí 
i naši dva provinilci.“ Béčko zů-
stalo po zisku vytoužených čtyř 
bodů v tabulce páté, střed se 
však vyrovnal, a tak má stejně 
blízko k play-off o postup jako 
k play-off o záchranu. Poslední tři 
soupeři v základní části (20. 2.)
jsou však hratelní a zisk alespoň 
šesti bodů při uvažovaném posí-
lení o tři hráče z áčka by měl tým 
katapultovat k prvně uvedené va-
riantě. Pro nováčka soutěže by 
to byl jasný úspěch.gggg ZdS

Na podzim opět jeli závody Toi Toi cupu, kde si dávali dostaveníč-
ko naši nejlepší cyklokrosoví borci, také varnsdorfští sportovci Jirka 
(21) a Tomáš (24) Podrazilové. Pro české barvy úspěšné cyklokro-
sové MS v Táboře je pak nemohlo nezajímat stejně jako desetitisíce 
sportovních příznivců u televizních obrazovek, díky nimž padl rekord 
sledovanosti ČT 4 (podíl na publiku při hlavním závodu 14,9 %). 
Jirka a Tomáš na pár otázek reagovali takto. Kde a jak jste sledovali 
závody cyklokrosového MS? Jirka: „Tak především v televizi a dá se 
říci, že jsem viděl komplet všechny kategorie.“ Tomáš: „Nenechal 
jsem si ujít celý cyklokrosový program také v televizi, ale pokud 
se ptáte, zda společně s bráchou, tak ne.“ Střetávali jste se často
v terénu nebo osobně s novopečeným mistrem světa Zdeňkem Šty-
barem? J.: „Bylo to především osobně, protože jsme s ním trénovali 
v Mladé Boleslavi někdy před rokem, dvěma. Je to dobrý, skromný, 
sympatický kluk, pohodář a nedělá mu problémy poradit.“ T.: Známe 
se. Spolu s Jirkou jsme s ním společně absolvovali přípravu a byli 
ubytováni v jednom z penzionů u Mladé Boleslavi. Dopoledne jsme 
makali v terénu, odpoledne na silnici. Jsme stejně staří a názorově si 
blízcí.“ Věřili jste v jeho úspěch, vítězství? J.: „Jo, pevně věřil a bylo 
jedno, na jakém by se jelo povrchu.“ T.: „Také jsem Zdeňkovi věřil.
A když největší belgičtí soupeři měli obavy z ledového povrchu tratě, 
tak tím spíše.“                                                                             ZdS

PODRAZILOVÉ ŠTYBAROVI VĚŘILI
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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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HALOVÝ TENIS

ÚSPĚCH LUBOŠE ŠOSE
Oddíl vzpírání Teplice pořádal jubilejní 15. ročník soutěže Pozved 

2009. Kdysi soutěžní „srandamač“ v mrtvém tahu mezi teplickými 
zápasníky a vzpěrači vyrostl za uplynulá léta v respektovaný závod 
známý mezi siláky a odbornou sportovní veřejností jak v Čechách 
tak na Slovensku. 

Závody byly vypsány pro kategorie žen, veteránů, příchozích, 
vzpěračů a specialistů. A té se zúčastnil i varnsdorfský Luboš Šos 
(tělesná váha 113,20 kg), který si přes problémy s kolenem vytvořil 
osobní rekord 340 kg. Pražský Jakub Smejkal (117,80 kg) pak zved-
nul 345 kg. O konečném pořadí však rozhoduje rozdíl mezi maxi-
mální pozvednutou hmotnosti siláka a jeho tělesnou váhou. A zde to 
bylo těsné. Po odečtení osobních vah Luboš zaostal za vítězem jen
o 0,4 kg. Smejkalův výkon zněl 227,20, Šosův 226,80 kg. Třetí skončil 
mezi dvanácti startujícími ústecký J. Stejskal (100,60 kg) za výkon
301 kg. Pořadatelé ve zprávě o závodech na www.vzpirani-tepli-
ce.wz.cz mj. uvedli: „Právě kategorie specialistů přinesla strhující 
bitvu o prvenství za dunění decibelů ostré hudby. Luboš bojoval, co 
to šlo. Předvedl opět svoji monstrózní show a vyšvihl se až na výkon
340 kg. Pro Jakuba to znamenalo pozvednout 345 kg. Divákům pak při-
šlo, že má Jakub v zádech „hever“. Ti jej také ocenili skvělým aplausem.“ 

Jeden z vrcholů sezony čeká Luboše Šose koncem dubna, kdy se 
bude konat národní mistrovství Raw v silovém trojboji v Praze. 

ZdS

Ambiciózní tým mladších 
žáků ZŠ náměstí se zúčastnil 
okresního kola v malé kopané 
v českokamenické hale za 
účasti pěti družstev a hrálo se 
systémem každý s každým. Naši 
hráči prokázali, že dokážou jít za 
svým cílem. Po dvou vítězstvích 
a jedné remíze potřebovali nut-
ně „rozprášit“ tým Speciální ZŠ 
z Děčína, což se jim výsledkem 
17:0 podařilo. Nezbývá než 
pogratulovat celému týmu za 
vzornou reprezentaci školy

Mladší žáci přeborníky okresu 

V poslední lednový víkend 
se zúčastnili hráči tenisového 
oddílu Slovanu Varnsdor f
M. Klusoň a M. Žižlavský halové-
ho turnaje ve čtyřhrách v Zittau 
(SRN). Přijelo tam šest dvojic 
(většinou soutěžní hráči) ze 
Sebnitz, ženy z Görlitz a Bautze-
nu hrající landes (národní) ligu 
za Dresden, ze Žitavy závodní 
hráč Böhme, hrající 2. nejvyšší 
německou bundes (spolkovou) 
ligu a další domácí hráči. Hrálo 
se na 3 kurtech systémem každý 

s každým na 2 sety do 4 gamů. 
V případě shody setů se vždy 
končilo zkrácenou hrou. V psy-
chicky i fyzicky náročném turnaji 
amatéři z Varnsdorfu zvítězili ve 
třech utkáních. S nejlepšími ve 
dvou zápasech těsně prohráli 
a umístili se na pěkném třetím 
místě. Zvítězili podle očekávání 
hráči a hráčky z nejvyšších 
soutěží. Domů se vraceli s dob-
rými pocity a pozváním na další 
turnaj, který bude opět v Žitavě 
koncem března.           M. K.

První vítězství v předchozím 
domácím zápase s Českou 
Lípou nabudilo tým v Teplicích 
k dobrému výkonu, potěšila
i podruhé za sebou zvládnutá 
koncovka. Pomalé temo zá-
pasů vyhovovalo více hostům
a domácím, vyzbrojenými třemi 
hráči ligového A týmu, naopak 
nevyšla koncovka. BK Teplice -
- TJ Slovan 70:81 (40:38). Body: 
Činka 16, Schilling 14 (2x3), Be-
ran 10 (1x3), Šišulák 10, Burik 
7, Eichler a T. Doležal po 6, 
Janoušek 4, Horáček 4 (1x3)
a M. Doležal 4.

Další povedené utkání 
odehrál Slovan se Slunetou 
přesto, že konečný stav vyzněl 
pro zkušené hosty. Varnsdorfu, 
poprvé posíleném o bývalé opo-
ry Bubna a Boháče, se po celý 
zápas herně a na doskoku dařilo. 
Zápas se Slunetou byl tradičně 
vypjatý, s vynikající diváckou ku-
lisou a dramatickou koncovkou. 
Rozhodl ale desetiminutový 
úsek před poločasem, kdy se 
nedařilo úspěšně pokrývat 
střelce soupeře, a to se ukázalo 
z hlediska konečného zúčto-
vání jako rozhodující.TJ Slo-
van - Sluneta Ústí n. L. 70:73 
(34:41). Body: Voráček 27 (3x3), 
Buben 12 (1x3), Činka 9 (1x3), 
Boháč 8, Schilling 6 (2x3), Dole-
žal 3, Unger 3 (1x3) a Beran 2.

Dorostenci U18 měli za 
soupeře ve dvou zápasech 
Kondory Liberec. Venku po 
hrozivém úvodu, kdy jsme 5x 
po sobě nebodovali pod košem, 
šel soupeř po našich lajdáckých 
nepřesnostech do desetibodové-
ho vedení. Pak se hra vyrovnala 
a brzy i skóre. Do poločasu dr-
žela Kondory úspěšná střelba 
ze střední a delší vzdálenosti, 
kterou záhy po přestávce ztra-
tili. Dobrou prací v obraně se 
blýskli Miloš s Datem. BK Kon-
doři Liberec - TJ Slovan 47:75
(34:42). Bodů nejvíce: Smrčka 
24 (1x3), Lehroch 14 (1x3), Dat 
14, Homan a Tomek po 9. Dobrá 
obrana a rychlé zakončení při-
neslo doma vedení v poločase
o téměř 40 bodů. Poté soupeř 
vytáhl obranu, my často zbrkle 
nahrávali a v útoku se snažili
o náhodné experimenty, a ne na-
cvičené kombinace. Výsledkem 
toho byl nepohledný basket
a také prohraná poslední čtvr-
tina. TJ Slovan - BK Kondoři 
Liberec 78:45 (49:13). Bodů 
nejvíce: Lehroch 20, Tomek 17, 
Smrčka 11 (1x3), Ondrejčík 11, 
Dat 10 a Homan 6.

PRVNÍ VÝHRA V SEZONĚ
MUŽE POVZBUDILA

a jen si postesknout, že soutěž 
nebyla postupová. Výsledky:
ZŠ náměstí - ZŠ Česká Kamenice 
2:0 (Chlan, Zelinger), - ZŠ Březo-
vá Děčín 5:1 (Chlan 2, Zelinger 
2, Kolár), -  ZŠ Kamenická Děčín
3:3 (Zelinger 2, Kolár), - Spe-
ciální ZŠ Děčín 17:0 (Zelinger 
7, Kolár 5, Chlan 4, Eliáš 1). 
Složení úspěšného týmu:
M. Krajčovič – V. Chlan, O. Zelin-
ger, J. Eliáš, K. Kolár, J. Kabeláč, 
M. Šedý, L. Zábranský a T. Hriči-
na.                                                      V. Zemler

Varnsdorfský šachista V. Vladyka hájící barvy ŠK Česká 
Lípa se zúčastnil mezinárodního bleskového turnaje v rámci 
festivalu Open Praha. Mezi více jak čtyřiceti startujícími byl 
nasazen jako 21. a nakonec skončil se šesti body na solidním 
16. místě a pátý mezi šachisty ČR. Nejpřednější místa si 
rozdělili borci Srbska, Ukrajiny a Polska. 

Pro ty čtenáře, kteří postrádají uvádění výsledků v minulosti 
úspěšného družstva ŠK Varnsdorf, je informace, že družstvo 
aktuální soutěž ročníku 2009-2010 nerozehrálo z důvodů ne-
dostatků finančních prostředků.                                                           ZdS

ŠACHOVÉ STŘÍPKY

Kadeti U16 bojovali o body 
v Ústí a doma s Novým Borem. 
Naši hráči v průběhu prvního 
poločasu v krajském městě 
špatně bránili a dovolili domá-
cím snadno skórovat. Obrat 
přišel ve druhé půli se zlepšenou 
obranou a rychlým protiútokem, 
což přineslo náskok a uklidnění. 
Dobře zahrál Lehroch. BK Ústí 
nad Labem - TJ Slovan 46:85
(31:31). Body: Lehroch 46, 
Sovák 21, Vencl 6, Kindiuk 
a Houngbendji po 4, Kříž
a Koudelka po 2. Hostující celek
z Nového Boru byl složen vět-
šinou z hráčů, kteří jsou až
o dva roky starší. Navíc u nás se 
postupem času objevovalo stále 
více chyb, a proto utkání skonči-
lo poměrně výrazným rozdílem. 
Citelně chyběl nemocný Tomek. 
TJ Slovan - Stadion Nový Bor

50:89 (25:41). Body: Lehroch 29, 
Sovák 13, Koudelka 4, Kříž 4.

Mladší minižáci dokázali dva-
krát vyhrát v Děčíně. V prvním 
duelu soupeře jednoznačně pře-
hrávali ve všech oblastech hry. 
Obrana fungovala velmi dobře 
(i Ládík Vlk a Pepík Šišulák)
a dařilo se i pod košem. BK Dě-
čín - TJ Slovan 26:88 (15:34). 
Body: Svoboda 31, Palička 14, 
Němec 11, Ježek 10 a Pasovský 
8. Ve druhém klání hráči soupe-
ře podcenili a úvod 1. poločasu 
vypustili zejména v obraně. Po 
poločase se však vzchopili 
a svou hrou se pak dokázali 
Děčínu vzdálit až na konečný 
výsledek. BK Děčín - TJ Slovan 
43:79 (27:35). Body: Svoboda 
26, Pasovský 15, Palička 14, 
Ježek 11.        Ing. Z. Strolený,

Ing. M. Novotný


