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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

ŠMOULÍ VESELENÍ - MASOPUST

Letošní varnsdorfský masopust ve sněhových kulisách
nebyl o nic méně vydařený, než kdy jindy. Začalo to nadobyčej dobře navštíveným dětským karnevalem v Domě dětí
a mládeže Varnsdorf.
Nejkrásnější masky z této akce si na odměnu počkaly
do sobotního dopoledne, kdy se v atriu ZUŠ shromáždilo
masopustní lidstvo k průvodu městem.
Tady už se předvedla fantazie a kreativita místních kostýmních výtvarníků naplno. Kromě čarodějů, berušek a různých
zvířátek jsme zaznamenali rodinnou sešlost „lyžníků“ asi tak
z konce předminulého století, nepřehlédnutelní byli Šmoulové
(dokonce i Mrzout byl v docela dobré náladě). Antonín Bejval
a jeho kamarádi z „Bylo nás pět“ na chůdách silně převyšovali
paní učitelku s rákoskou - na zledovatělém terénu se to kupo-

STAROSTY
PANORAMA SLAVÍSLOVO
NAROZENINY
Asi jako spousta Varnsdorfských mám i já na naše kino
vzpomínky od nejútlejšího
dětství včetně školních představení a nedělních odpoledních pohádek. Kino to bylo
moderní, luxusně vyzdobené
a každá jeho návštěva byla
tak trochu malým svátkem kvalitních filmů moc nebylo a ty,
které byly, bývaly vyprodány
i přes jeho obrovskou kapacitu.
Určitě jsem nebyl sám, koho
bolelo srdce při pohledu na chátrající a naprosto zdevastovaný
objekt kina koncem 90. let. Při
návštěvách tehdy vznikajících
multikin v Praze jsem vzpomínal
na to, jak vypadá opravdu velké
plátno a v duchu oplakával mizející kulturu velkých kin a zároveň
jsem byl v té době přesvědčen,
že „Pančavu“ už nikdy nikdo
dohromady nedá.
V té době byl můj táta členem
zastupitelstva města a přišel
s tím, že se na město obrátili
dva pánové, kteří prohlásili:

„Dejte nám to za korunu a my
z té ruiny uděláme znovu kino!“
Nevěřil jsem. To přeci musí být
nějaký podvod nebo spekulace.
Všechna kina zápasí s návštěvností, stará kina se zavírají,
vznikají jen nová multikina ve
velkých městech v nákupních
střediscích. Přece nikdo není
takový blázen, aby dnes začal
podnikat s kinem v dezolátním
stavu.
Ale byl. Pánové Nejtek a Poláček se do rekonstrukce pustili
s obrovským nadšením a velkým
elánem. Trvalo to několik let
a naše krásné kino vstalo jako
bájný Fénix z popela a začalo
znovu fungovat v ještě lepší
kondici než kdykoliv předtím.
Dodnes si pamatuji na to,
jak mě toho 4. února roku 2005
naskákala husí kůže jak pralinky,
když jsem po letech znovu vstoupil do sálu. Ta velikost plátna mi
znovu vyrazila dech, v porovnání s dnešními kiny je Panorama

PŘÍJEM PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU
FYZICKÝCH OSOB I VE VARNSDORFU
Městský úřad Varnsdorf na základě žádosti Finančního úřadu Rumburk opět poskytl prostory v souvislosti s po
dáváním daňového přiznání fyzických osob za rok 2009. Pracovníky
Finančního úřadu Rumburk najdete v hlavní budově Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 v zasedací místnosti č. dveří 25,
v čase 13.00 - 17.00 hodin, a to ve dnech: 15. 3., 17. 3., 22. 3., 24. 3.,
29. 3., 31. 3.
rm
divu obešlo bez úrazu. Stavila se u nás též výprava řeholních
sester mířících do olympijského „Wankúvru“.
Pochůzka maškar za traktůrkem s obligátním pivním
soudkem přizpůsobila svou trasu od loňska pozměněným
reáliím našeho města: nyní již prázdné muzeum bylo nahrazeno zastávkou u nové knihovny. Nevynechali jsme ovšem

INZERCE

Pokračování na str. 2

V bohatství
i chudobě
je síla.
čtěte na str. 8

www.varnsdorf.cz

HODNOTÍCÍ PROTOKOL ŽÁDOSTÍ
O PODPORU SPORTU
SOUDNÍ KOMISAŘ PRO VARNSDORF BYL VYBRÁN
VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROGRAMU MĚSTA
VÝZVA ZASTUPITELŮM KE ZMĚNĚ ROZPOČTU

Narozeninový dort k 5. výročí znovuzrození kina.
foto JS
obrovská – a to i počtem míst.
Postupem času se kino dále
zútulňovalo, přibyla opona, nové
sedačky, vylepšena byla i optika
projektorů. Dokonce se podařilo
zprovoznit i projekci 70mm filmů varnsdorfská Panorama a kino
Mír v Krnově jsou jediná kina
v republice schopná projekce
tohoto formátu.
Pánové Nejtek a Poláček
však ve svém úsilí stále nepolevují. Důkazem toho je
dárek, který společně s městem
Varnsdorf nadělili Panoramě
k 5. narozeninám – digitalizaci
ve standardu DCI s možností
3D projekce. Díky této technologii bude možné i ve Varnsdorfu
promítat nejnovější filmy v den
světové premiéry, 3D projekce,
3D přenosy sportů (např. MS ve
fotbale z JAR), přímé přenosy
z Metropolitní opery v New
Yorku a další. O atraktivitě 3D
filmů svědčí i to, že na Avatara
se stála fronta na lístky nejen „až
ven“, ale „až za roh“.
Po pěti letech tady tak z naprosté zříceniny máme:
- jedno z nějvětších projekčních pláten v republice o rozměru
7x16,5 metru, tj. téměř 120 m2
- zvukový systém JBL s instalovaným výkonem 5x600 W
+ 1x1200 W celkem 4,2 kW
Pokračování na str. 3

Sabina
Mišková
přivezla
bronz.
čtěte na str. 9

4/2010

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

strana 2

ŠMOULÍ VESELENÍ - MASOPUST
ve výtvarné soutěži „Malujeme
s pohádkou“.
Jediným rozpačitým momentem letošního masopustu bylo
zrušení pátečního karnevalu
Malvasu, o tuto kratochvíli prý
nebyl dostatek zájemců. Tož někdy příště. ham, foto michálek

Záchrana přišla včas
• Na služebnu městské policie se dostavil občan města

s tím, že již delší dobu neviděl svého kamaráda a má strach,
aby se mu něco zlého nepřihodilo. Vyslaná hlídka MP do
místa bydliště přes okno v přízemí uviděla muže ležícího
v místnosti vedle stolu. Hlídka MP za užití svého zákonného oprávnění vstoupila do domu rozbitím skleněné výplně
okna. Do příjezdu rychlé záchranné služby hlídka na místě
poskytovala první pomoc. Lékař RZS si muže převzal a sanitkou byl převezen do nemocnice. Díky všímavosti našeho
spoluobčana byl zachráněn lidský život.

Dopravní nehoda na kamerovém systému
• Při provádění preventivní kontroly katastru města byla

zjištěna dopravní nehoda, kdy řidič, který ji zavinil, z místa
nehody ujel. Na záznamu jedné z kamer byl zjištěn typ a barva
vozidla. Dále bylo již otázkou času, kdy hlídka MP po cca
20 minutách pátrání zjistila odstavené nabourané vozidlo.
U tohoto byl řidič, který se k nehodě doznal. Celá záležitost
byla předána k dořešení přivolaným dopravním policistům.

Vypalovali kabely
• V nočních hodinách bylo oznámeno z Pěnkavčího vrchu,

že v okolí kaliště něco hoří. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila dvojici mužů, jak vypalují kabely. Hlídkou byla na místě
provedena kontrola totožnosti obou výtečníků a provedena
fotodokumentace zjištěného přestupku. Celá záležitost byla
předána odboru životního prostředí k vyřešení přestupku
(znečištění životního prostředí) a dále byla fotodokumentace předána Policii ČR k vyšetření, zda kabely nepocházejí
z trestné činnosti.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
Zapůjčené auto nevrátil
• Muž z Varnsdorfu zapůjčil svému kamarádovi osobní

automobil Seat Toledo s tím, že vozidlo za hodinu vrátí.
Muž tvrdil, že si potřebuje zajet pouze do města. Automobil však do dnešního dne nevrátil a okradený se nemůže
s povedeným kamarádem nijak spojit. Telefon totiž nezvedá
a na vzkazy nereaguje.

Bez řidičáku usedl za volant auta
• Devětadvacetiletého muže zastavili při běžné silniční

kontrole varnsdorfští policisté. Muž nebyl schopen předložit
doklady od vozidla ani řidičský průkaz. Později se policistům
přiznal, že řidičák nevlastní a nikdy nevlastnil. Orientační
dechovou zkouškou navíc policisté zjistili, že muž před
jízdou požil alkohol.

Okradl svou spolubydlící
• Mladý muž z Varnsdorfu okradl svou spolubydlící

o notebook. Využil toho, že žena nebyla přes celé dopoledne
doma. Počítač ihned prodal. V případě, že policisté pachateli
prokážou úmysl, hrozí mu pro trestný čin krádeže až dvouletý pobyt ve státním nápravném zařízení. Okradená žena
vyčíslila škodu na více jak osm tisíc korun.
nprap. Petra Kubátová

Autor masopustního komiksu je Josef Gerhát
Dokončení ze str. 1

pekárny Limma food a Haback samozřejmě z ryze zištných
důvodů, neboť koblížky, koláčky a perníčky, případně i něco
ostřejšího k zapití byly vítaným
občerstvením.
U Habacku zelený traktůrek
vypověděl službu, a když neuspěla technická výpomoc vozu
městských strážníků - a šmoulí
Kutil ani Koumák se k ničemu
neměli - bylo nutno drahocenný
náklad dotlačit na výčepní stanoviště vlastními lidskými silami.
Všechno dobře dopadlo a pan
starosta mohl na náměstí narazit
soudek pravého varnsdorfského
Kocoura.
Živým hudebním doprovodem
náladu na sobotních masopustních taškařicích podtrhla ka-

pela ZUŠ, krásnolipská Dykyta
a k masopustním hodům na
náměstí hrála skupina Garance.
Varnsdorfáci jsou národ nadmíru
masožravý, jak se ukázalo nejen
na velmi úspěšných prvních zabíjačkových hodech na náměstí,
ale i na vepřových hodech na
Střelnici.
Pestré přehlídky nápaditých
masek a skvělé zábavy pro
děti si užili návštěvníci „Karnevalu na ledě“ na zimním
stadionu v neděli dopoledne.
Víkendová masopustní šňůra
končila nedělní odpolední
pohádkou o Dlouhém, Širokém
a Bystrozrakém. Svou zaslouženou odměnu si po jejím
skončení vyzvedli nejlepší kreslíři z řad dětí, které tři šikovné
pohádkové hrdiny vypodobnily

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Souhlasit s podáním žádosti
na projekt „Rekonstrukce krytého bazénu ve Varnsdorfu
– 3. etapa (energetické úspory)“ do výzvy ministerstva životního
prostředí. • Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním
financování projektu „Rekonstrukce krytého bazénu“ - se
spolufinancováním města ve výši 10 % z celkových způsobilých
výdajů projektu a se zajištěním financování vlastního podílu ve
výši 10.961.989 Kč. • Souhlasit s podáním žádosti na projekt
„Demolice vrátnice v areálu bývalých kasáren ve Varnsdorfu“
do výzvy ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí
o poskytnutí dotace na rok 2010 z programu Podpora
úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití.
• Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování
projektu „Demolice vrátnice v areálu bývalých kasáren ve
Varnsdorfu“ - se spolufinancováním města ve výši 25 %
z celkových výdajů, tj. ve výši 103.000 Kč. * Povolit použití
znaku města Varnsdorf Klubu českých turistů Varnsdorf na
pamětní listy při příležitosti konání Okresního jarního srazu
turistů ve Varnsdorfu. Rada města rozhodla jmenovat:
• Mgr. Bc. Ladislavu Ondráčkovou do funkce vedoucí odboru
školství, kultury a tělovýchovy ke dni 1. února 2010. Rada
města rozhodla vzít na vědomí: • Informaci o možnostech
financování záměrů města z programu Podpora úprav bývalých
vojenských areálů k obecnímu využití (MMR ČR). Rada
města rozhodla schválit: • Smlouvu o poskytnutí grantového
příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2010. • Cenu
tepla 435 Kč bez DPH pro rok 2010.

Masopustní poděkování
posílají organizátoři všem, kteří
přispěli darem i prací. Za vítané
cukrovinky i ceny pro děti děkujeme pekárnám Limma food
Česká Kamenice a Haback
Šluknov, varnsdorfské firmě
Perník manufaktury a Václavu
Chaloupkovi z firmy Prodejní
trhy. Za spolupráci i sponzorství
posíláme dík také Josefu Šustovi - Noprosu a pivovaru Kocour

i populárnímu varnsdorfskému
řeznictví Vohnout. Děkujeme
malým i velkým hasičům (a navzdory kverulantům z diskuze
na městském webu jsme rádi,
že je máme), místním skautům,
městské policii, folkloristům
z krásnolipské Dykyty, pracovníkům MěÚ, základní umělecké
škole a jejich kapele, technickým
službám, domu dětí a mládeže
a všem zapojeným členům organizačního týmu z kulturní komise
rady města.
Martin Louka
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Soudní komisař pro PANORAMA SLAVÍ NAROZENINY
Varnsdorf byl vybrán
Dokončení ze str. 1

JUDr. Ludmila Zdráhalová, notářka se sídlem Varnsdorf, Legií
2094 ukončila svou činnost notářky jako soudní komisařky ke dni
30. listopadu 2009. Náhradníkem byl určen JUDr. Vratislav Makovec,
notář se sídlem v Děčíně I, U Plovárny 438/3. Ten převzal pouze
nedokončené případy JUDr. Zdráhalové, nová úmrtí se rozdělují
dle rozvrhu práce Krajského soudu v Ústí nad Labem mezi 3 místní
notáře. Dne 26. ledna 2010 se uskutečnilo konkurzní řízení na místo
notáře jako soudního komisaře pro město Varnsdorf a některé přilehlé
obce. Toto řízení vyhrál Mgr. Luboš Holík, který čeká na jmenovací
dekret z Ministerstva spravedlnosti ČR.
Občané z Varnsdorfu a okolí se se svými dotazy mohou obracet
na Okresní soud v Děčíně - dědické oddělení, případně na tel. č.
412 709 871.
-r-

- 16kanálový zvukový procesor
Dolby Digital, procesor DTS
- digitální 2K DLP projektor
Christie CP-2000SB s 3D technologií Dolby 3D a kinoserverem
pro digitální projekci
- 2 projektory Meopta UM70
pro projekci 70mm filmů včetně
snímačů 6kanálové magnetické
stopy
- 2 projektory Meopta Meo
5XB pro projekci 35mm filmu
- projektor 16mm filmů.

A to vše v provozuschopném
stavu. Díky tomu je varnsdorfská
Panorama jedním z velmi mála
kin v Evropě, která jsou schopna promítat všechny existující
filmové formáty, všechny zvukové stopy, a navíc na jednom
z největších pláten ve střední
Evropě.
Pánové Nejtku a Poláčku,
přeji vašemu dítku k jeho 5. narozeninám všechno nej-lepší,
a jménem všech kinofandů
vám děkuji.
František Dlask

HODNOTÍCÍ PROTOKOL ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU
V RÁMCI KONCEPCE PODPORY SPORTU PRO ROK 2010
(NEVYHOVĚNO ANI JEDNÉ ŽÁDOSTI)

KRÁTCE

tentokrát v číslech
• Skupina ČEZ investovala
do sítí 11,6 miliardy korun. I na
varnsdorfské Studánce proběhly
rekonstrukce stávajícího vedení
za 12,1 mil. korun.
• Rada Euroregionu Nisa
schválila dotaci z Fondu malých
projektů Cíl 3 varnsdorfskému
biskupskému gymnáziu ve výši
15.181 eur na projekt s názvem
Casuistika. Více o projektu na
str. 7. Schváleno bylo 23
projektů s celkovou částkou
dotace ve výši 203.319,55
eura. Na období do konce roku
2011 má ERN pro účely malých
projektů k dispozici na české
straně 773.226 eur.
• Počty obyvatel za poslední
dvě volební období ukazují, že ve
Varnsdorfu nezaznamenáváme
dramatický pokles obyvatel.
rok 2002 - 16 020 obyvatel
rok 2003 - 15 970 obyvatel
rok 2004 - 16 125 obyvatel
rok 2005 - 16 102 obyvatel
rok 2006 - 16 035 obyvatel
rok 2007 - 15 937 obyvatel
rok 2008 - 15 877 obyvatel
rok 2009 - 15 925 obyvatel
• V 2002 - 2009 bylo
zkolaudováno 48 bytů v rodinných domcích, 133 bytů
v bytovkách.

Komentář k hodnotící tabulce žádostí o finanční příspěvek v rámci koncepce
Odbor školství, kultury a tělovýchovy města Varnsdorf provedl kontrolu správnosti a pravosti údajů uvedených v žádostech o poskytnutí
finančního příspěvku v rámci podpory výkonnostních sportů ve městě Varnsdorf pro rok 2010. Na základě zjištěných nedostatků dospěl
OŠKT k závěru, že nelze vyhovět ani jedné žádosti.
OŠKT má i nadále stálý zájem o to, aby si výkonnostní sportovní oddíly ve městě Varnsdorf sáhly na alokované finanční prostředky
na přímou podporu sportujících dětí a mládeže ještě v tomto kalendářním roce, proto vypracuje návrh dalšího postupu na podporu
možnosti čerpání těchto prostředků.
Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková, vedoucí OŠKT

• Město Varnsdorf vynakládá
dle rozpočtu pro rok 2010 na
údržbu a provoz sportovišť
(sportovní hala, stadiony…)
6,745 mil. korun. Na sportovní
akce přispívá ve výši 100 tis.
korun. Další přímá podpora
sportu činí 3 mil. korun. Při
počtu 15 925 obyvatel města
tak činí podpora města sportu
na jednoho obyvatele 430 korun.
Při počtu 687 registrovaných
sportovců ve věku do 18 let
vychází na jednoho sportovce
podpora města ve výši 4.367 Kč,
ke které připadá zároveň částka
430 korun na jednoho obyvatele.
Celková podpora sportujícímu
dítěti tedy činí 4.797 korun.
Sdílené daně pro rok 2010 jsou
rozpočtovány ve výši 115,5 mil.
korun, tj. 7.253 korun na jednoho obyvatele.
• Každý občan města přispěl
100,50 Kč na rekonstrukci 3D
kina.
rm
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GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2010
Podmínky pro přijetí do výběrového řízení Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2010 splnilo z celkového počtu 83 podaných žádostí 76 žádostí od 38 žadatelů.
Hodnocení předložených žádostí bylo prováděno anonymně na základě bodového systému podle stanovených kritérií. Jako nejlepší byla považována žádost, která dosáhla
při hodnocení nejvyššího průměrného hodnocení (podíl mezi součtem celkem získaných bodů a počtem hodnotících členů komise). V případě podjatosti vůči některé žádosti
se člen komise hodnocení vzdal písemným prohlášením, aniž by bylo ovlivněno hodnocení žádosti. Grantová pracovní komise ve složení Ing. František Hricz, Ing. Přemysl
Brzák, Oldřiška Jiřištová, Mgr. Alena Smetanová, Jiří Sucharda, Eva Tesařová a Mgr. Zdeňka Vajsová doporučila radě města 51 žádostí od 29 žadatelů. Na oblast kultury
a vzdělávání bylo schváleno 16 žádostí ve výši 166.400 Kč na akce a 9 žádostí ve výši 88.200 Kč na činnost. Na oblast tělovýchovy a sportu bylo schváleno 23 žádostí na
akce v částce 159.100 Kč a na sociální oblast 3 žádosti na činnost ve výši 36.300 Kč.
Kompletní přehled podaných žádostí včetně hodnocení naleznete www.varnsdorf.cz.
Za OŠKT Jiřina Trebatická

RADA MĚSTA VARNSDORF SCHVÁLILA POSKYTNUTÍ
PŘÍSPĚVKU TĚMTO ŽADATELŮM
ŽADATEL - NÁZEV AKCE (ČINNOSTI)

OS Etuda Prima, Národní 512 - Tanambourrée
Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260 - Den dětské radosti
ČČK, místní skupina Varnsdorf, Partyzánů 1381- zdravotní zajištění akcí ve městě
ČČK, místní skupina Varnsdorf, Partyzánů 1381 - Mladý zdravotník
OS Etuda Prima, Národní 512 - Jazzový pátek 2010
Městská knihovna Varnsdorf, PO, Otáhalova 1260 - Sobotnění
Farní obec Starokatolické církve, Tyršova 1232 - křesťanské tradice a lidové obyčeje
Kruh přátel muzea Varnsdorf, Poštovní 415 - vydání sborníku Mandava 2010
ZŠ Bratislavská 994 - Člověk - součást přírody
Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260 - Prvňáček
ZŠ nám. E. Beneše 469 - atletika pro první stupeň ZŠ
Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800 - protidrogová prevence - Ať ti neujede vlak
JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko „LUŽAN“ Varnsdorf, Měšťanská 124 - celoroční výchova
Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260 - Varnsdorf minulý a současný
ZŠ nám. E. Beneše 469 - Podzimní hry
OS Etuda Prima, Národní 512 - kulturní aktivity a jejich veřejná prezentace
SOS Studánka, Studánka 59 - Den dětí
Speciální ZŠ a MŠ, T. G. Masaryka 1804 - okresní kolo sportovních her mládeže
ZŠ Bratislavská 994 - vánoční florbalový turnaj
Letecko-modelářský klub, Přádelnická 2349 - Varnsdorfský upoutanec
Kruh přátel muzea Varnsdorf, Poštovní 415 - Fotorok 2009
Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800 - práce s postiženými osobami
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Husova 552 - výchova mládeže
SK Paintball, Barvířská 3083 - Varnsdorfský kilometr
SŠS a CR, Bratislavská 2166 - Poznávej svět
HC Varnsdorf, zimní stadion - mezinárodní turnaj druhých tříd
TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, oddíl atletiky - Kdo uteče, vyhraje
Speciální ZŠ a MŠ, T. G. Masaryka 1804 - výtvarná soutěž
Letecko-modelářský klub, Přádelnická 2349 - činnost modelářského kroužku
Farní obec Starokatolické církve, Tyršova 1232 - volnočasové aktivity pro děti
SOS Studánka, Studánka 59 - Veselé Velikonoce
Jan Novota, Lesní 2967 - Varnsdorfský triatlon 2010
TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, oddíl tenisu - Turnaj nadějí
Mateřská škola, T. G. Masaryka 2180 - Jak si pohrát s pohádkou…
ZŠ Edisonova 2821 - turnaj ve stolním tenisu
TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, oddíl atletiky - Velikonoční laťka
Kynologický klub Varnsdorf, Žitavská 1497 - ukázky pro žáky varnsdorfských škol
SŠS a CR, Bratislavská 2166 - kadeřnické a kosmetické služby potřebným
TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, oddíl basketbalu - Vánoční turnaj
Rudolf Sladkovský, Komenského 256 - KOLOBJEH 2010
TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, oddíl tenisu - tenisová akademie
ZŠ Edisonova 2821 - turnaj v odbíjené žáků I. st. ZŠ
Motosport klub Varnsdorf v AČR, Západní 2207 - Každý nějak začínal, aneb za motokrosem do VDF
Radek Divácký, Raisova 50 - Rodeo Varnsdorf
SK Paintball, Barvířská 3083 - Varnsdorf CUP
TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984 - Mistrovství Evropy v tanci - E.S.D.U
Interaktivní ZŠ Karlova 1700 - velikonoční dílny
Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Varnsdorf - činnost organizace (pietní akce, shromáždění)
Roman Vít, Petra Bezruče 3381 - Memoriál Václava Charváta
Kulturní dům Rozkrok, OS, Hájenská 1433 - Hudební sklepy
HC Varnsdorf, zimní stadion, oddíl dorostu - O pohár města Varnsdorfu
Celkem

HODNOCENÍ
(bodový průměr)

SCHVÁLENÝ
PŘÍSPĚVEK

100,00
97,86
96,43
96,43
96,17
95,29
94,29
93,57
93,57
92,86
89,29
88,57
87,86
87,86
87,57
87,50
86,43
85,71
85,00
84,71
82,86
82,86
82,33
80,71
80,71
80,71
80,00
79,29
78,00
77,86
77,57
76,43
76,43
75,71
75,71
75,71
74,29
74,29
73,29
72,14
72,14
71,43
71,43
70,71
70,71
70,71
70,00
66,57
66,43
66,43
66,43

20.000 Kč
14.000 Kč
2.100 Kč
3.900 Kč
16.000 Kč
7.400 Kč
8.000 Kč
16.000 Kč
6.700 Kč
3.200 Kč
8.200 Kč
4.300 Kč
16.000 Kč
8.800 Kč
7.400 Kč
16.000 Kč
3.900 Kč
4.800 Kč
8.400 Kč
6.400 Kč
7.800 Kč
16.000 Kč
14.200 Kč
4.800 Kč
7.900 Kč
8.000 Kč
4.000 Kč
11.200 Kč
9.600 Kč
14.400 Kč
3.500 Kč
16.000 Kč
6.400 Kč
5.300 Kč
3.700 Kč
4.800 Kč
4.800 Kč
16.000 Kč
4.800 Kč
6.700 Kč
5.200 Kč
4.000 Kč
9.500 Kč
16.000 Kč
8.000 Kč
16.000 Kč
5.600 Kč
3.200 Kč
6.400 Kč
16.000 Kč
8.700 Kč
450.000 Kč
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Pronajmu byt 2+1 v RD.
Včetně zahrady, nájem 5 tis.
Kč + energie. V klidné části
Varnsdorfu. Tel. 604 548 806.

Pronájem nově zrekonstruovaného nebytového
prostoru se zázemím v centru
Šluknova. Výměra: cca 40 m2.
Nájem: 9.000 Kč/měs. Info Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

Řádková inzerce

Nemovitosti
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.
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 RD 5+1, součást
dvojdomu, lokalita u mlékárny
Varnsdorf. Nájem 6.200 Kč
+ energie. Kauce 1 nájem
předem. Pouze serióznímu
zájemci. Tel. 777 201 761.
Pronajmu byt 3+1 v centru
města. Plast. okna, zateplený,
částečně vybavený. Možnost
odkoupení po 2 letech. Tel.
728 571 903.

Pronajmu byt 1+1 v os.
vlastnictví v ul. Karolíny Světlé (1. p. panelového domu) ve
Varnsdorfu. Možnost nastěhování ihned. Tel. 602 104 585.
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.
Prodám dr. byt 1+1 - 36 m2.
Cena dohodou. Telefon
733 604 365 (volat po 15.
hod.).

Pronajmu byt 3+1+L
v přízemí, 81 m2, ve Varnsdorfu. Tel. 777 232 038.
Prodej velkých nebytových prostor (450 m 2 )
a bytového domu s dvěma
byty v Rumburku. Pozemek:
585 m 2 . Snížená prodejní
cena: 1.600.000 Kč. Info Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Prodám byt 2+KK v osobním vlastnictví ve Varnsdorfu.
Tel. 604 516 184.

Pronájem nebytového
prostoru v centru Varnsdorfu. Vhodné na kancelář,
salon, prodejnu. Výměra:
37 m2. Nájem: 6.000 Kč/měs.
+ služby. Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.

Prodej rodinného domu
s dvěma byty a kanceláří
v klidné části Rumburku.
Pozemek: 1.200 m2. Prodejní
cena: 3.450.000 Kč. Info Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

Ostatní
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání. Tel. 606 388 495,
607 662 178.
Antikvariát Klariani. Vykoupíme: knihy všech žánrů,
LP desky, hračky, plakáty,
poklady z půdy. Více na tel.
775 034 226.
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.
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.

Pomohu projednat a zařídit vaše žádosti na cizinecké policii, úřadech
a soudech. Osobní jednání.
Tel. 608 774 348.
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HROZÍ VE FIRMÁCH
DALŠÍ PROPOUŠTĚNÍ?
Mnohé z vás, čtenářů Hlasu severu, jistě zajímá, jaká je aktuální
situace ve varnsdorfských firmách, která výrazně souvisí s počtem
zaměstnaných lidí v našem městě. Otázky jsme položili generálním
ředitelům firem TOS VARNSDORF a ELITE.
Jaká je situace ve firmě?
Ing. Miroslav Bičiště, generální ředitel TOSu VARNSDORF,
vysvětlil: „Přes celosvětově velice složitou ekonomickou situaci,
která postihuje prakticky všechny oblasti počínaje finanční sférou
přes odbytovou sféru a ve svém důsledku vedoucí až k předbankrotnímu stavu celých státních ekonomik (Řecko, Island, pobaltské
státy, částečně i Španělsko), se podařilo firmě TOS VARNSDORF,
a.s., vyrovnat se situací v průběhu roku 2009 poměrně úspěšně.
V číselném vyjádření to představuje výši tržeb 2 miliardy Kč, což
je třetí nejvyšší hodnota v historii firmy. Hospodářský výsledek se
pohybuje kolem hodnoty 200 miliónů Kč a počet prodaných strojů
dosáhl čísla 133. V reakci na postupující vývoj krize a zatím ne zcela
úspěšných intervencí centrálních vlád a bank do ekonomik postavila
firma plán na rok 2010 pragmaticky a realisticky, a to do výše prodeje
100 strojů. Je zcela pochopitelné, že pokud firma byla v letech 2008
a 2009 dimenzovaná na tržby 3 respektive 4 miliardy Kč, muselo
dojít v průběhu roku 2009 ke snížení stavu pracovníků z původních
700 na současných 470. Je to vždy manažersky velice bolestivé
rozhodnutí, ale naprosto pragmatické, jediné možné.“
Na situaci v ELITE odpověděl generální ředitel Ing. Milan
Suchomel: „Krize se firmy dotkla v průběhu druhého pololetí
loňského roku. Historicky jsme zaměstnávali až dvě tisícovky lidí,
což se nemůže nikdy vrátit. Na to, že se propouští, má velký vliv
i moderní doba, kdy je pro ženy mnohem pohodlnější obléci kalhoty
a nezabývat se volbou sukní a punčoch. Zájem o punčochové zboží
je tedy mnohem nižší a úbytky těchto pracovních pozic se snažíme
nahrazovat kooperacemi se zahraničními textilními výrobci.
Dostačují v současnosti nasmlouvané zakázky na stabilní
chod firmy?
„Za celý rok 2009 se TOSu podařilo nasmlouvat pouze 22 nových
zakázek. Z toho vyplývá, že tržby roku 2009 byly z rozhodující části
vytvořeny ze zakázek nasmlouvaných ještě z doby konjunkturního
boomu v roce 2008. Na letošní rok máme k dnešnímu dni (tj. 12. února 2010) pevně nasmlouváno 29 zakázek. Jistě registrujete naprosto
zásadní obrat. Situace na trhu je však stále složitá, proto musíme
výpadky v poptávce v ještě nedávno silných teritoriích nahrazovat
zvýšenou aktivitou v jiných oblastech světa. K dnešnímu dni máme
stoprocentně vytíženy nakontrahovanými zakázkami měsíce leden
až duben, jak do výše kapacit, tak do výše stanoveného plánu.
V současné době celý obchodní úsek intenzivně pracuje na vytížení výrobních kapacit kontraktací nových zakázek na měsíce květen,
červen, červenec. Potenciál rozpracovaných obchodních případů
skýtá reálnou záruku, že se to podaří“, uvedl Ing. Bičiště.
Plánujete nějaký mimořádný provoz (např. využití náhradního
volna, dovolených, 60% odstávky atd.)?
„Můj subjektivní názor, částečně objektivizovaný mnoha jednáními
s teritoriálními zástupci i našimi obchodníky, vychází z předpokladu, že ve druhé polovině roku nutně dojde k částečnému oživení
klíčových teritorií v západní Evropě, tzn. Německa a následně
s německou ekonomikou provázanými ekonomikami Skandinávie
a některými dalšími. Za nejsložitější osobně považuji naplnit kapacitně měsíce květen, červen a červenec. Objem rozpracovaných
případů vytváří reálný předpoklad, že se toto podaří zajistit. Na druhou stranu samozřejmě nelze vyloučit, že pokud se to v plné míře
nepodaří zrealizovat, může dojít k některému z regulačních opatření.
V žádném případě by to nebyla opatření rozsáhlá ani dlouhodobá.
Jejich forma a rozsah by samozřejmě byly zkonkretizovány, pokud
skutečně toto bude nezbytně nutné,“odpověděl Ing. Bičiště.
Situaci v ELITE objasnil Ing. Suchomel: „V loňském roce jsme
měli asi 125 zaměstnanců. Ve čtvrtém čtvrtletí 2009 a letos v lednu
jsme tři desítky propustili. Dramatický pokles zaměstnanců už byl,
nyní mohou nastat jen individuální úbytky možných kumulovaných
pozic.“
LP, rm

ÚŽASNÉ
ZASTUPITELSTVO
Vážení spoluobčané, měl
jsem možnost navštívit lednové
jednání zastupitelstva na svém
lednovém zasedání. Dovolte
mi prosím několik osobních
postřehů. Úžasné, nádherné,
krásná pracovní atmosféra,
neopakovatelný zážitek. Možná
deset občanů. Zastupitelé jsou
skutečně plodným, společným
a dobrým kolektivem, který myslí
pouze na blaho města a který byl
námi občany zvolen. Politická kultura zřejmě zůstala na parkovišti
před Střelnicí. Díky p. tajemníkovi
se mohlo částečně pokračovat

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
v jednání, když zastupitelům
vysvětlil situaci, do které se
dostali, a ukázal jim další směr
v jednání, či hlasování. Měnit něco
již posvěceného samo sebou na
poslední chvíli (návrh rozpočtu),
já nevím. Jsem 5 let předsedou
tenisového oddílu ve Vdf a taktéž
zcela jasně pro koncepci sportu
ve Vdf, dále pro finanční podporu
sportovcům ze strany města,
avšak styl, který byl prezentovám
na ZM, mi nepřipadal až tak fair-play. Zřejmě mám málo informací
v daném problému, i když se o financích do sportu ve Vdf hovoří
již několik let. Občané by měli znát
nejen číslo, které reprezentuje dotace do sportu ze strany města, ale
také to, kam ony finance a na co
konkrétně jdou. Věta - my město,
sport ve Vdf podporujeme - je
sice hezká, ale končí tečkou za
posledním slovem. Nikdo neví,
co to je. HS mám rád, nechápu
však, proč se na jeho stránkách
neustále opakují osobní rozpory
občanů města, nebo zastupitelů
mezi sebou. Toto ať si vyřídi
pomocí pošty, telefonů atd. Já
osobně chci, aby tento plátek plnil
své poslání, t.j. čtrnáctideník pro
občany města. Nebo nám snad
město Varnsdorf vzorně klape?
Možná však i toto naznačuje jisté
napětí před volbami. Pojďte pracovat společně pro město, vážení
zastupitelé. Ing. Milan Hindrák
INZERCE

VÝZVA ZASTUPITELŮM KE ZMĚNĚ
ÚPRAVY ROZPOČTU NA ROK 2010
Jak píše městský zastupitel pan László v diskuzi na webu města kritici nechť podají smysluplné nápady. Původně jsem měl radost
z příspěvku a kinu k němu gratuloval. Neměl jsem však tušení, že
jde o 1,76 mil. Kč. Nějak mi tato informace dříve unikla. Upřímně
bych tuto částku kinu přál. Ale kde na to vzít. Činnost p. Nejtka si
zasluhuje náš obdiv a všeobecnou podporu. Ale? Důvod mého ale
se dočtete o něco níže.
To samé příspěvek na sport. Jak jsem se dočetl, jde o 3 mil. Celkem
tedy i s kinem 4,76 mil.! Málokdy s panem starostou souhlasím,
když se však začtete do „Slova starosty“ z 5. 2. 2010, zjistíte, že
na tyto výdaje opravdu finance prostě nejsou. Odsouhlasení výše
příspěvků vnímám od zastupitelů jako předvolební zviditelnění se,
a to dle čítankového vzoru ČSSD – ber kde ber, i když není kde.
Možná jsem naivní „hlupák“, ale tvrdím jedno. Takto by se koaliční partneři po třech letech „spolupráce“ vůči sobě chovat neměli.
A z hlasování je patrné, jak se levice a ostatní v koalici zachovali.
Proto jsem si dovolil vyzvat zastupitele k moudrému rozhodování
a věřím, že znovu pečlivě zváží své rozhodnutí ve věci výše uvedených finančních příspěvků z rozpočtu města.
Vážení koaliční zastupitelé, snad jste zaregistrovali celoroční
snahy pana starosty a pana tajemníka, kteří seškrtávali výdaje na
chod města, kde se dalo. Prostě nejsou peníze. Jak logické. Nezbývá
než s tímto souhlasit. Mám pocit, že návrh na rozpočet je asi o 30 mil.
chudší oproti předchozím létům. A ejhle, najednou odhlasujete změny
ve financování kina a sportu. Zastupitelé mají zájem na modernizaci
provozu kina a na mohutné podpoře sportování mládeže. Někteří
namítnete, že u sportu je to v souladu s přijatou koncepcí rozvoje
sportu. Koncepci pro sport jste schválili. Dobře. Koncepcí rozvoje
cestovního ruchu jste se do dnešního dne vůbec nezabývali. A to je již
1,5 roku předaná k posouzení. A cestovní ruch je vámi odhlasovaná
priorita č. 3 ze strategického rozvoje města. Zastupitelé by ale místo
zájmu měli sami dodržovat noty, které si schválili – strategie rozvoje
města. Buď si v dlouhodobé vizi a strategii rozvoje města určíte jako
priority č. 2 a 3 - rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu což vaše koalice učinila. A nebo si jako priority č. 2 a 3 určíte rozvoj
kultury, sportu a například životního prostředí. Což jste neučinili. Někdo může namítnout, že například rozvoj kultury je již zahrnut v prioritě č. 1 – Regenerace a rozvoj města – …podpora objektů pro kulturu,
volný čas, komunitní život a veřejný sektor. Ale to je řečeno jaksi
povrchně a všeobecně. A ani v „Programovém prohlášení koalice ZM“
se nehovoří o takto významné jednorázové podpoře pro sport a kino
v posledním roce volebního období. Praví se zde o dokončení areálu v Kotlině, výstavbě venkovního koupaliště, úpravách sportovišť
u ZŠ, o rekonstrukci divadla a muzea a o zastřešení bazénu. Nikde
ani slovo o podpoře místního kina (z mého pohledu bohužel) a ani
o mohutné finanční podpoře sportovcům.
Nejde dělat vše najednou a v jednom volebním období. Ale je to
o tom, že strategie není vypracovaná a rozdělená postupně v období
jednotlivých let. Ale to je pouze můj názor. Momentálně je důležitější
zmírnění dopadů přijatého rozpočtu na chod a ekonomiku města.
Děkuji, Petr Heinrich
INZERCE
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VARNSDORFŠTÍ TKALCI

aneb Cesta vzhůru, cesta k dnešku - 30. část
Od chvíle, kdy byl 9. 9. 1967
položen základní kámen k nové
úpravně, uplynula již dlouhá řádka let. Národní podnik VELVETA
od té doby prošel ještě mnohými
organizačními změnami. Například v roce 1969 došlo k osamostatnění tkalcovny ve Staré Pace,
a podnik tak byl rozčleněn do 7
závodů. Roku 1970 pak došlo
k normalizačnímu zemětřesení
ve vedoucích funkcích podniku
a závodů, kdy mnozí vedoucí
pracovníci byli z politických
důvodů odvoláni. Někteří však
raději odešli i sami. Naštěstí pro
podnik se však žádné politické
hrátky nepromítly negativně do
jeho hospodaření. V uvedeném
roce bylo také zahájeno stěhování podnikového ředitelství do
nové budovy, postavené v rámci výstavby úpravny. Rok co
rok bylo v některém ze závodů
nainstalováno další špičkové
výrobní zařízení. Velkou reorganizaci provozů úpraven pak
odstartoval rok 1974, kdy byla
po 7 letech budování zahájena
činnost nové úpravny. Dva ze
zastaralých provozů úpraven
byly zrušeny zcela, další přestěhovány do nové haly. V souvislosti s touto výstavbou došlo
také k reorganizaci skladového
hospodářství. Do nového objektu se soustředily veškeré sklady
zásob. To si vyžádalo i nový,
efektivnější způsob dopravy.
Roku 1973 proto bylo započato
s výstavbou závodní železniční
vlečky (zaevidované 1. 2. 1974),
po níž pak proudily dlouhé řady
vagonů s bavlnou, chemikáliemi,
ale i uhlím pro novou závodní
teplárnu. Další velká investiční
akce na sebe nenechala dlouho čekat. Již v roce 1978 byla
zahájena výstavba nové tkalcovny. Dokončena byla 30. 9. 1982
a byla vybavena 319 moderními
skřipcovými stavy. Nesmíme ale
zapomínat, že miliony korun byly
do nákupu nových, moderních
strojů a zařízení vkládány rok co
rok, téměř po celá léta existence
podniku. Tím byl zajištěn jeden
z předpokladů výroby kvalitního
zboží.
Druhým předpokladem kvalitní výroby byli vzdělaní odborníci. A odjakživa také platilo,
že nejlepší výkony v práci (co do
množství, ale i kvality odevzdané práce) podávají spokojení
zaměstnanci. Toho si bylo po
celou dobu vědomo i vedení
podniku. Pro své zaměstnance

a jejich rodiny proto budovalo
závodní jesle, mateřské školy,
zdravotní střediska, rekreační
zařízení, letní tábory, kulturní
dům, sportovní zařízení. Zde
je nutno také poznamenat, že
n. p. VELVETA výstavbou nové
úpravny zcela zastavěl plochu,
na které se nalézalo původní
městské fotbalové hřiště. Již
v roce 1968 však bylo pod
patronací VELVETY započato
s budováním nového sportovního stadionu v tzv. Kotlině.
K zajištění kvalitního vzdělání
svých zaměstnanců zřidil podnik nejprve tkalcovskou školu,
později závodní školu práce
a střední odborné učiliště. Ke
stabilizaci svých zaměstnanců
pořizoval nebo i sám budoval
nespočet bytových jednotek.
I tak se téměř po všechna léta
své existence VELVETA potýkala s nedostatkem pracovních
sil. Pravidelně byly pořádány
náborové akce takřka po celé
republice. Mnoho lidí pak do
Varnsdorfu přišlo, mnoho jich
ale také odcházelo. Říká se,
že byl dokonce kvůli tomu,
aby děvčata tolik neutíkala,
do města umístěn vojenský
útvar. Náhradou za chybějící
domácí dělníky byli podnikem
zaměstnáváni i dělníci zahraniční, zejména z Polska, Kuby
a později i Vietnamu. Někteří
z nich nakonec ve Varnsdorfu
zůstali natrvalo. Veškerou touto
péčí se nakonec podařilo získat
a udržet v podniku potřebný
kádr skvělých odborníků ve
všech fázích výroby.
Tím, že byly splněny oba základní předpoklady pro kvalitní
práci (špičkoví odborníci a moderní technika) a nebyly problémy a nouze o kvalitní materiál,
bylo vcelku právem očekáváno,
že se podniku dostane za jeho
vysoce kvalitní výrobky i patřičného společenského ocenění.
A stalo se. Nebudu zde
vyjmenovávat desítky diplomů,
čestných titulů, řády a prapory,
kterými byli věnčeni zaměstnanci. Hodnota takovéhoto ocenění
byla více méně morální, ve své
době běžně užívaná a oceněným
se takto dostalo za jejich práci
uznání. Zde však mám na mysli ty desítky obeslaných výstav
a přehlídek, kde byly výrobky
n.p. VELVETA z valné většiny
ohodnocovány nejvyššími poctami. Ať šlo o tuzemské výstavy
a veletrhy (Trenčín mesto módy,

Jihočeské textilní trhy, LVT), ale
i mezinárodní výstavy, jako byly
veletrhy v Lipsku v bývalé NDR
apod.
Své povídání ukončím uvedením dat důležitých, avšak náležejících již, dá se říci, do žhavé
současnosti. Dne 22. 6. 1989
byla zrušena VHJ Bavlnářský
průmysl Hradec Králové. V návaznosti na to pak rozhodnutím
ministerstva průmyslu č. 79/1989
z téhož data byla VELVETA, továrny na samety a plyše, n.p.
Varnsdorf přetransformována
na státní podnik. Nově vzniklý
podnik nesl název VELVETA,
továrny na samety a manšestry,
s. p. Varnsdorf. 1. ledna 1994
v rámci velké privatizace pak
byla VELVETA přeměněna
v akciovou společnost.
A tím končím seriál o varnsdorfských tkalcích. Jejich historie je
natolik bohatá, že ani dalších
třicet dílů by nestačilo k popsání všech zajímavostí z jejich
života. Je potřeba si znovu připomenout, že Varnsdorf byl kdysi
jedním z hlavních měst textilní
výroby v Evropě! A samotných
tkalců, kteří městu napomohli
k jeho věhlasu, tu žily tisíce po
dobu mnoha set let. Nezbývá
než doufat, že ani současná
nepřízeň osudu mu jeho slávu
nesebere.
Získat pro takto rozsáhlou
práci dostatek podkladů a informací nebyla nijak lehká práce.
A nebýt ochotných lidí, kteří mi
k nim dopomohli, asi by tento
seriál ani nevznikl. Jim všem
patří mé upřímné poděkování.
Nesmírnou pomoc při získávání
podkladů k seriálu mi poskytla
paní Soňa Hejlová z a.s. VELVETA Varnsdorf. Mé díky patří také
M. Juricovi (VASPED Varnsdorf),
Ing. F. Hriczovi (SPŠT Varnsdorf) a M. Mrštinové (VEBA,
a.s., Broumov). Cenné informace
jsem získal z dobové literatury
a tisku, kde mi s jejich vyhledáváním a následným překladem
do češtiny vydatně pomohla
paní K. Jahodová. Další materiály mi poskytli také pan
Z. Vorel, paní J. Krulišová a pan
J. Harák st. Cennou pomocí při
získání přehledu o začátcích
n. p. VELVETA Varnsdorf těsně
po 2. sv. válce mi byly i vzpomínky paní O. Jupové a pana
J. Málka - bývalých zaměstnanců tohoto podniku. Bez pomoci
všech těchto milých a obětavých
lidí by mi zůstalo mnohé z historie varnsdorfských textilek utajeno.
Milan Kopecký
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I varnsdorfští Vietnamci
slavili svého Silvestra
V noci ze soboty na neděli
14. 2. 2010 začal ve Vietnamu
a dalších státech Dálného východu nový rok. Místní komunita
Vietnamců, která skýtá přibližně
300 občanů, jej důstojně oslavila
v pátek 13. února v prostorách
vinárny bývalého Velveta klubu.
Oslavy, které připomínají náš
Silvestr, se scénkami, zpíváním
a bohatou hostinou se zúčastnili
i zástupci vedení našeho města.
Při pojídání tradičních vietnam-

ských jídel (např. „bánh chung“)
přivítali příchod roku Tygra,
o kterém doufají, že bude po
ekonomické stránce lepší než
končící rok Buvola.
JS

Gymnázium vytvoří unikátní materiál
Projekt Casuistica je sedmým podpořeným projektem Gymnázia
Varnsdorf z prostředků Evropské unie. Casuistica navazuje na projekt
Ještě dřív než předtím, který byl podpořen společností Renovabis.
Při projektu zaznamenávají varnsdorfští a budyšínští gymnazisté
osudy lidí v těsné blízkosti hranice. Vzhledem k poválečným přesunům obyvatel se jedná o naprosto různorodé příběhy těch, kteří
museli odejít, těch, kteří zůstali, vrátili se nebo přišli z úplně jiných
míst. Podle jednotné šablony a pod vedením odborníků tak vznikne
unikátní materiál ve formě sborníku. Veřejnost se však s projektem
může seznámit i v infocentrech nebo na závěrečném společném
festivalu. (Casuistica - případová zpráva, je materiál zachycující
lidský život od početí až do současnosti v rodinných, sociálních,
historických a regionálních souvislostech.)
Jiří Čunát, ředitel Gymnázia Varnsdorf

V AULE GYMNÁZIA SE HRÁLO PRO HAITI
První vlna nadšení pro humanitární pomoc Haiťanům už
opadla - ale ne na varnsdorfském
gymnáziu. V prvním únorovém
týdnu se po městě rozletěly
působivé barevné letáky, které
zvaly na KONCERT PRO HAITI.
Spolupořadatelem byla varnsdorfská kapela Frank Caldera
Band. S českými, slovenskými,
beatlesáckými i jinými hity vystoupila v aule gymnázia v podvečer 9. února. Kapele (Vladimír
Málek, Alena Smetanová, Petr
Smetana) vypomáhal i pěvecký
sbor gymnázia; symbolicky se
s kytarou zapojil i ředitel školy.
Ještě než produkce vůbec
začala, bylo vybráno kolem
šesti tisíc korun zásluhou studentů, kteří akci propagovali.
Spolu s vybraným dobrovolným
vstupným se výtěžek vyšplhal na
10.719 Kč.
Škoda, že kromě studentů
a učitelů se v aule moc jiných
příchozích neobjevilo. Vzniklo to
INZERCE

všechno dost narychlo, během
necelého týdne, možná jste akci
ani nestačili včas zaregistrovat...
Jenže kdo rychle dává, dvakrát
dává, nebylo proč čekat. Zmíněný finanční obnos putuje přes
Charitu ČR přímo k Romanu
Musilovi, katolickému misionáři,
který na Haiti působí už osmým
rokem a nyní přímo na místě
organizuje nejnutnější pomoc
po katastrofickém zemětřesení
z 12. ledna. Příspěvek z Varnsdorfu má konkrétní účel: provoz
tří operačních lůžek v provizorní
nemocnici ve stanu v hlavním
městě Port-au-Prince.
ham
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Vzpomínka
Dne 25. února uplynulo 5 smutných let, co
mezi námi není můj drahý manžel František
Hlaváč.
Vzpomíná manželka Herta s rodinou.

Dne 7. března tomu bude 9 let, co nás navždy opustil drahý manžel, tatínek a dědeček
Helmut Pawlik.
Stále vzpomíná manželka Zdena, syn Roman a dcera Zdena s rodinami.

Dne 12. února uplynulo 9 let, co nás navždy
opustil můj drahý dědeček Antonín Polcar.
S láskou stále vzpomíná vnučka Šárka
s rodinou.

Dne 28. února uplynou 2 roky, kdy nás po
dlouhé těžké nemoci opustil manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček Jiří Bryknar. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka, dcera a synové
s rodinami.

Smrt nám Tě vzala, z našich srdcí ale nevyrvala.
Dne 26. února by náš syn Pavel Šulc oslavil
37. narozeniny.
S láskou za rodinu máma.

Dne 7. února to byly 3 roky, co nás navždy
opustila milovaná manželka, naše maminka,
babička Jiřina Poláková.
S láskou vzpomínají manžel Ladislav a děti
s rodinami.

Blahopřání
Dne 5. března oslaví své krásné 65. narozeniny můj milý manžel, tatínek a dědeček
Michal Dubovecký.
Přejeme Ti hodně zdravíčka a pohody do
dalších let. A také pěkné rybářské úlovky.
Manželka Lenka a synové Michal a Martin
s rodinami.
Dne 6. března oslaví krásné 75. narozeniny
pan Oswald Nittel.
Do dalších let mu přejí vše nejlepší, hlavně
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v osobním životě dcera Renata, syn Oswald, vnuk Dominik
a ostatní příbuzní.

P oděkování
Chceme touto cestou poděkovat strážníkům městské policie za
příkladnou ochotu při hledání a posléze nalezení našeho psa, který
byl v neděli 14. 2. odpoledne odlákán z naší zahrady a schován ve
vrátnici bývalých kasáren neznámým pachatelem.
Moc děkují manželé Pospíchalovi.
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Válečné hroby jsou na internetu
Ve středu 3. února byly po
mnoha letech příprav pro veřejnost a badatele zpřístupněny
informace o válečných hrobech,
které jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené
ministerstvem obrany. V záložce evidence VH lze vyhledávat
údaje o válečných hrobech
v České republice i o českých
válečných hrobech v zahraničí.
Údaje lze najít jednak podle
údajů o osobách pohřbených ve
válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech
a také podle údajů o válečných
hrobech. Všechny válečné
hroby lze zobrazit v terénu prostřednictvím mapy. Zatímco pro
zobrazení jednotlivých hrobů ve
vybrané oblasti ČR je nutné nastavit větší detail mapy, válečné
hroby v zahraničí se na mapě
zobrazují i v základním náhledu. Po kliknutí myší na symbol
válečného hrobu zobrazeného
v mapě lze zjistit další související informace. Součástí informací
o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu
(pokud jsou známy údaje GPS),
související fotodokumentace
a e-mailový kontakt na osobu

Z ubní

pohotovost
27. - 28. 2. 2010
MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 692/26
Děčín V - Rozbělesy
tel. 412 507 588
6. - 7. 3. 2010
MUDr. Jiřina Miličová
Anenská 385/2
Děčín I
tel. 412 510 154

zodpovědnou za správnost
a úplnost zobrazených údajů.
V rámci pověřeného města
byly pracovníky MěÚ Varnsdorf
podkladové údaje zaměřeny
a zpracovány v letech 2008
- 2009 a podle získávaných
informací jsou pravidelně
aktualizovány. Pokud máte
k dispozici jakékoliv informace
o zveřejněných válečných hrobech v našem okolí, nebo víte
o zatím neznámých hrobech,
případně vlastníte historické
fotografie či jiná dobová svě-

dectví, budeme rádi, když nám
je poskytnete na adresu valecnehroby@varnsdorf.cz nebo
osobně v úřadě.
Předpokládáme, že nově
dostupné informace na adrese
http://valecnehroby.army.cz nebo www.valecnehroby.army.cz
potěší nejen příznivce vojenské
historie nebo zájemce o historii
vlastních rodů, ale mohou se
stát i zajímavými turistickými cíli
v naší oblasti.
Zpracoval JS z materiálu
Ing. Imricha Vetráka (MO ČR)

V BOHATSTVÍ I CHUDOBĚ
V mnoha státech Evropy proběhla ve dnech 8. - 14. 2. další kampaň projektu „Týden manželství“. Tento projekt byl poprvé pořádán ve
Velké Británii před deseti lety. V České republice probíhá již čtvrtým
rokem, stejně tak i v našem městě, kde se akce ujala Apoštolská
církev Varnsdorf. Podtitulek setkání si můžete pamatovat pod sloganem „a žili spolu šťastně až do smrti“ a konal se vždy v průběhu
„Týdne manželství“ v obřadní síni MěÚ Varnsdorf.
Tento rok byla pozvánka na téma „V BOHATSTVÍ I CHUDOBĚ“.
Někdy se říká, že „peníze jsou prý až na prvním místě“, a tak se
přítomní humorně, s nadhledem a s jistou špetkou vážnosti zamysleli
i povzbudili jak projít manželským vztahem tváří v tvář ekonomické
nestabilitě. Jak tedy čelit ekonomické nestabilitě v našem vztahu?
Ovlivní nás? Je příčinou rozchodů, nebo nás naopak krize dokáže
stmelit a více přiblížit jeden druhému? Jsou peníze na pomyslném
žebříčku hodnot opravdu „AŽ“ na tom prvním místě, nebo je tam
láska, která má hory přenášet? Možná by mnohdy stačilo, kdyby dokázala ztlumit drobné rozbroje. My ale bohužel nežijeme v pohádce
a náš slogan jsme si dali s nutnou dávkou nadsázky a přáním, aby
tomu tak bylo. I letos besedou provázeli manželé Vimrovi z Chomutova, kteří každoročně sklízejí ovace.
Za Apoštolskou církev Varnsdorf Martin Penc

Svozy pytlového
tříděného odpadu

4. března 2010
Svoz zákazníků
zdarma
Nákupní centrum Globus
zajistilo 1x měsíčně svoz do
NC Géčka ZDARMA!

10. 3. 2010
odjezd: Varnsdorf, AN
v 14.45 hod.
příjezd: NC Géčko
v 16.25 hod.
zpět v 19.45 hod.

Manželé Pencovi se představili jako zářný příklad toho, že ani rozdílné výšky nemusejí být překážkou ve spokojeném manželství.
Foto rm
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VARNSDORFŠTÍ SKŘIVÁNCI
ZAZPÍVAJÍ I V DĚČÍNĚ

V pondělí 8. 2. se uskutečnilo v DDM oblastní kolo pěvecké soutěže Děčínský skřivánek. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Vítězové
na 1. a 2. místech z každé kategorie (s výjimkou III. kategorie, kde je
pouze postup z 1. místa) postoupili do krajského kola.
DDM

Výsledková listina
I. kategorie: 1. - 3. třída
1. místo: Natálie Smetanová (ZŠ Seifertova)
2. místo: Klára Maryšková
(ZŠ Bratislavská)
3. místo: Tereza Müllerová
(ZŠ Karlova)
II. kategorie: 4. - 6. třída
1. místo: Markéta Kolková
(ZŠ Edisonova)
2. místo: Simona Eichlerová
(ZŠ náměstí)
3. místo: Anna Hudecová
(ZŠ Edisonova)
III. kategorie: 7. - 9. třída
1. místo: Nikola Macháčková (ZŠ Edisonova)
2. místo: Kristýna Nováková
(ZŠ náměstí)
3. místo: Veronika Macháčková (ZŠ Edisonova)

Proběhl další šachový
turnaj mládeže

DDM Varnsdorf uskutečnil šachový turnaj o Pohár DDM, který
byl určen pro neregistrované hráče od 6 do 15 let. Turnaj proběhl
v osmi kolech, nejprve se hrálo
v kategoriích starší a mladší
a poté o celkové pořadí. Vyhrál Lukáš Dobeš, 2. byl David Šebor a 3.
Václav Paulus. Vítězové obdrželi
krásné poháry, medaile a diplomy,
všichni účastníci si odnesli sladké

odměny. Celkové pořadí: 1. Lukáš
Dobeš, 2. David Šebor, 3. Václav
Paulus, 4. Pavel Beneš, 5. Patrik
Poříz, 6. Martin Schiller, 7. Erik Lehroch, 8. Jan Kolínský, 9. Michaela
Dobešová.
Kategorie starších: 1. Lukáš
Dobeš, 2. David Šebor, 3. Pavel
Beneš. Kategorie mladších: 1.
Václav Paulus, 2. Erik Lehroch, 3.
Jan Kolínský.
Iva Jägrová
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STOLNÍ TENISTÉ HRAJÍ O POSTUP
Stolní tenisté TJ Slovan A
jsou po 13. kole na druhém
místě děčínského OP a na
vedoucí AMBIT Benešov A
ztrácejí 3 body, které odpovídají jednomu utkání. Do konce
soutěže chybí sehrát ještě osm
utkání a po dlouhých letech
je šance postupu do krajské
soutěže. V posledním kole na
domácích stolech porazilo áčko
družstvo BOSCH CARS Děčín A
poměrem zápasů 12:6. Body
za domácí Somič 4,5, Strnad 3,
Fuchsig 2,5 a Miško 2. Družstvo
TJ Slovan B je ve stejné soutěži zatím na pěkném 5. místě.
V posledním utkání přivezlo
body od SKST Děčín D pomě-

rem 11:7. Body získali: Chlán 4,
bratři Žítkové po 3 a Peleška 1.
Dle statistiky je co do úspěšnosti
na tom nejlépe hráč Somič, kterému patří zatím v okresu skvělé
4. místo. Na 15. místě je Chlán,
následuje 16. Strnad a 23. Žítek
starší atd. Úspěšnost čtyřher:
4. Strnad, Somič, 15. Miško,
Fuchsig a následuje dvojice
Peleška, Žítek st. atd. Vedle
okresního přeboru družstev probíhá pro všechny hráče oddílu
37. ročník varnsdorfské ligy hrané také jako 7. ročník Memoriálu
M. Rameše za účasti 14 družstev (40 hráčů). Pro srovnání okresní přebor má 12 družstev
a 6 dalších hraje okresní soutěž.

Halový turnaj Benteleru
Jedenáct týmů zaměstnanců firmy Benteler si opět dalo
dostaveníčko ve varnsdorfské
sportovní hale, aby si to rozdalo
o vítězství v sálové kopané.
Ve skupině A si nejlépe vedla
družstva Lisaři, PSA, Technici
a Údržba. Ve skupině B pak
družstva Staški, Nástrojárna,
Golf a Mercedes. Předem připravený „pavouk“ určil čtvrtfinálové
dvojice a tam zápasy dopadly
takto: Lisaři – Mercedes 4:1,
Nástrojárna – Technici 1:0, PSA - Golf 6:1, Staški – Údržba 3:0.
V semifinále prohráli Lisaři
s Nástrojárnou až na PK 1:2
(výsledek po hrací době 10 minut zněl 1:1) a tým PSA porazila
celek Staški 3:1, když ještě tři
minuty před koncem byl stav 1:1.
Na utkání o 3. místo už nebyla
chuť poražených, a tak bylo
k vidění hned finále. V něm roz-

hodl už brzy po úvodu utkání kapitán Vindyš o nejtěsnější výhře
1:0 celku PSA. Ten hrál v sestavě: J. Fejtek ml. – M. Novák,
J. Mochlár, S. Diviš, J. Eliáš,
R. Vindyš, K. Popelka, L. Pavlíček, P. Dragoun a M. Hájas.
V celku vítězů byli čtyři borci

O průběžném stavu přineseme
zprávu v některém z příštích
čísel Hlasu severu. Další akcí
našich hráčů bylo odehrání šesti
turnajů ve čtyřhře pod názvem
GRAND PRIX F1 2009/2010.
V turnajích byly dvojice bodovány dle pořadí jako ve Formuli 1
závodních automobilů. Vítězem
se stali St. Kroužek a L. Kovář, druzí skončili otec a syn
Chlánovi a třetí místo obsadila
dvojice P. Exnar a J. Peleška.
Sponzoři, občerstvení a ceny
byly zajištěny ke spokojenosti
všech zúčastněných. Stolní
tenisté, jak z napsaného vidno,
žijí plně svojí zábavou a dělají
tak dobré jméno tomuto sportu
i městu Varnsdorf.
Miroslav Exnar
varnsdorfští, dva z Rumburku
a po jednom ze Šluknova,
Krásné Lípy, Horního Podluží
a Chřibské. Technické zabezpečení turnaje zajišťovali J. Maščuch, J. Savka a J. Levinský, zápasy odřídil sudí Ústeckého KFS
Zbyněk Dušík a vše kolem turnaje měl na starost Tomáš Luft. III
ZdS

NEPŘÍZNIVÉ VÝSLEDKY
VARNSDORFSKÝCH BASKETBALISTŮ
TJ Slovan - USK Slávie Ústí
n. L. 62:91 (35:57). V zápase
s vysokoškoláky muži v úvodních dvou čtvrtinách selhávali
v defenzivních činnostech. Nebýt těchto chyb, zápas se třeba
mohl vyvíjet i jinak. Po přestávce
se hosté basketbalem spíše bavili, a tak výsledek není nakonec
z kategorie potupných. Jediným,
kdo z domácích snese přísnější
měřítko, je Činka. Body Slovanu Činka 28 (2x3), Unger 7 (1x3),
Horáček 6 (1x3), Relich 6 (4/2),
Schilling 5 (8/3), Beran 4, Šišulák 3 (2/1), Vakulenko 3 (3/1).
Nebodovali Eichler, Janoušek,
a bratři Doležalové.
BK Baník Most - TJ Slovan
dorost 69:53 (34:27). Dorostu
Slovanu dělala problémy orientace ve velké hale Baníku, ne-

výrazné lajnování a odstup od
laviček. Ještě více pak nesoustředěnost na obranu a celková
odevzdanost. Soupeř byl viditelně rychlejší, důraznější, často se
mu dařilo naše střelce blokovat,
a tak nebyly šance dostat se
k otevřené střele. Body Smrčka
18 (1x3), Lehroch 16, Tomek
9, Ondrejčík 6, Miloš 2, Šimák
a Dat po 1, bez bodu Pajma.
BK Teplice - TJ Slovan
dorost 77:62 (43:29). Domácí
měli sice skvostný úvod (11:0)
a dobré trojky, ovšem postupem
času jsme je aktivní obranou
nutili k chybám. Opět nám
chyběla větší soustředěnost.
Často jsme získané míče hned
odevzdali nebo nevyužili volného postavení k proměnění příležitosti. Když jsme se dotáhli na

přijatelný rozdíl, podržel Teplice
sedmi body v řadě vysoký Hinke.
O to víc mrzí neúčast podkošových hráčů Homana a Ticháčka.
Body Smrčka 16 (2x3), Lehroch
16, Šimák 12, Dat 6, Miloš 4,
Tomek 4, Ondrejčík a Pajma
po 2.
TJ Stadion Nový Bor TJ Slovan kadeti 94:45 (48:22).
V utkání se našim hráčům
nedařilo. A tak mnoho zbytečně zkažených přihrávek
a neúspěšná střelba i z dobrých pozic znamenala vysokou
porážku. Hráčům nelze upřít
snahu, ale chyb je mnoho,
a proto jsou výsledky zatím
neuspokojivé. Body Lehroch
22, Sovák 13 a Tomek 10.
Ing. Z. Strolený,
Ing. M. Novotný

PORÁŽKA S BOHEMIANS
A ZVLÁDNUTÍ HLAVICE

BRÁCHOVÉ PO ROCE
POTVRDILI KVALITY
Začátkem února se v litvínovském nákupním středisku
Máj konalo 18. mistrovství
severních a východních Čech
v silovém trojboji, které pořádal
Sportovní klub silového trojboje
Litvínov. Z našeho nejsevernějšího regionu se jej zúčastnili
varnsdorfští bratři Daniel Pianka (mistr republiky v silovém
trojboji pro rok 2007 a 2008)
a Jan Pianka (vicemistr republiky
v silovém trojboji v roce 2008).
Oba startovali v kategorii do 60 kg
a každého závodníka čekalo
po třech pokusech v dřepu,
v benchpressu a v mrtvém tahu.
Oporou v přípravě na soutěž byl
oběma bratrům trenér Miroslav
Tarnóczy a společně hájili barvy
varnsdorfského oddílu silového
trojboje. Ten je zároveň prvním
svého zaměření v historii našeho města. V dřepu zvládl Jan
lehce základ na 135 kg a taktéž
i druhý pokus s hmotností činky
150 kg. Třetí s váhou 160 kg byl
bohužel nad jeho síly. Danielovi
se dařilo lépe. Základní pokus
na 140 kg zvládl s přehledem
stejně jako s hmotností 155 kg.
Na třetí pokus si nechal naložit
165 kg a také ten bez velké námahy podržel. V benchpressu
Jan zatlačil postupně 100, 105
a třetím pokusem 110 kg, čímž si

tah zahájil Daniel s přehledem
při zvládnutí 180 kg a počínal si
podobně i s činkou o hmotnosti
190 kg. Třetím pokusem vyrovnal své soutěžní maximum
a bez velké námahy zdolal činku
vážící 202,5 kg. V přepočtu na
Wilksův koeficient tak předvedl
nejlepší výkon této disciplíny ze
všech soutěžících. K mrtvému
tahu nastoupil druhý tentokráte
Jan. Zvládl lehce základní pokus na 180 kg a stejně tak poté
195 kg, čímž znovu vyrovnal
své soutěžní maximum. Na třetí
pokus si nechal naložit 205 kg,
ale kvůli jeho technické chybě
nebyl pokus uznán. V konečném pořadí kategorie do 60 kg
si vybojoval Daniel Pianka zaslouženě 1. místo s celkovým
součtem výkonů 495 kg a Jan
Pianka skončil o stupínek níže 2.
za výkon 455 kg. Oddíl silového
trojboje Varnsdorf se pak na své
první oblastní soutěži umístil na
krásném 5. místě. Oba bratři
předvedli, že by byli silnou konkurencí i mnoha závodníkům
těžších hmotnostních kategorií
a po právu si zajistili účast na
Mistrovství Čech, které bude
probíhat 6. března v Praze.
Uznání patří také celému
realizačnímu týmu ve složení
Miroslav Tarnóczy, Lucie Kud-

Po porážce v úvodním
zápase letošní zimní přípravy
v Čáslavi si fotbalisté SK Slovan připsali teprve druhou
a stejným poměrem 3:0 na
pražském Střížkově v zápase
s prvoligovými Bohemians.
Úvodní půle byla ze strany Slovanu špatná, prohrál ji o dvě
branky. Zlepšení přišlo po obrátce, ale Varnsdorfští nakonec
inkasovali ještě jednou nedlouho
před koncem duelu a na lepší výsledek momentálně nebylo. Hráči se otřepali v dalším zápase na
domácí UMT, když výsledkem
3:0 zdolali Hlavici, po podzimu
druhý tým ČFL. V první půli vychytal Martin Vaňák dvě velké
šance hostí, ti byli aktivnější
i dvacet minut druhé části hry.
Pak se po akci Vlasty Choda
gólem od tyče prosadil Jarda
Jordák, Matěj Kotiš přidal
lobem druhý úspěch a výhru
pečetil brankou z přímého kopu
Chod. Sestava v tomto zápase
byla: Vaňák - Hyka (46. Ginzel),
Vavroušek, Zachariáš, Hozda
(46. Stehlík) - Ježdík (46. Chod),
Jakobovský, Kotiš, Kabele (60.
Nagy), Jordák - Grubhoffer (46.
Procházka). Dalším soupeřem
a v domácím prostředí bylo
béčko Teplic, třetí tým divize B.
Slovan vyhrál 2:1 (0:0) góly Kotiše do šibenice branky a Jordáka
z přímého kopu. Pro generálku
na úvodní jarní kolo Gambrinus
ligy si pozvalo Kladno varnsdorfský tým. Ten inkasoval gól již v 6.
min z PK a do půle ještě jeden.
Konečný výsledek pak zněl 4:0
(2:0). Starší přípravka pokračovala v přípravě na několika

halových turnajích. V Rumburku bylo pořadí 1. Liberec, 2. Neštěmice, 3. Roudnice (10 bodů),
4. Varnsdorf (9), 5. Dukla Praha, 6. Most, 7. Rumburk a cenu
nejlepšího střelce získal Ondra
Kramer. V Zákupech se týmy
umístily takto: 1. Teplice, 2. Děčín, 3. Varnsdorf, 4. Chrastava.
5. Loko Č.Lípa, 6. Rumburk,
7. Nové Město p. S., 8. Dubá,
9. Skalice a nejlepším kanonýrem
tam byl Lukáš Lisý. Společný tým

SK Slovan Varnsdorf a německého Seifhennersdorfu dále skončil
na turnaji v Görlitz za účasti osmi
družstev pátý a kanonýrem se
stal opět O. Kramer. Na dalším
turnaji v Zákupech obsadila
varnsdorfská starší přípravka
pátou příčku (výsledky ve
skupině Varnsdorf - Hrádek
5:1, - Turnov 1:1, - Neštěmice
2:2, - Arsenál ČL 3:2), když v boji
o čtvrté místo podlehla Lounům
0:3. Turnaj vyhrál Liberec před
Neštěmicemi po výhře 2:0 a góly
za varnsdorfský tým na turnaji
zaznamenali Šindelář 4, Rybář
3, Vejrostek 3 a Polák.
ZdS

SABINA MIŠKOVÁ
TŘETÍ V REPUBLICE

V Pardubicích, největším
bowlingovém centru u nás,
se hrálo finále ČR ABL
(Amatérské Bowlingové
Ligy) mužů i žen. Kategorie
žen byla plně obsazena 24
hráčkami a přes kvalifikaci
a čtvrtfinále prošla mezi
dvanáctku nejlepších do
play-off i Sabina Mišková.
V prvním kole play-off porazila ze čtvrtfinále papírově
lepší Tesařovou o 60 bodů.
Ve druhém kole pak přešla přes Stulíkovou o plných 101
kuželek a dostala se tak do finále mezi tři nejlepší bowlerky.
Tam už nezopakovala výkony z předešlých kol a zůstala
nakonec třetí se 132 body. Nejlépe zahrála Eva Štefková ze
Šternberka s náhozem 187 (vyhrála tak 10 tis. Kč) a druhá
skončila Eva Kincová za 158 bodů. Zhruba desetiminutový
videosestřih z této akce lze vidět na www.krilie.com v sekci
bowling (ABL 2010 - finále jednotlivců).
S. Mišková společně s J. Fučíkem na dalším závodě v České
Lípě skončili v mixu druzí a R. Pácha obsadil druhou příčku na
turnaji v rumburském Lužanu.
ZdS

FOTBALOVÁ GARDA V ZIMĚ NEZAHÁLÍ

vylepšil své soutěžní maximum.
Daniel se nezalekl bratrových
výkonů a lehce kontroval na 110
i 120 kg. Pak si nechal naložit
úctyhodných 127,5 kg, ty zvládl
a vytvořil tak nový národní rekord. Poslední disciplínu mrtvý

rová a Jirka Nosek, ocenit je
třeba přízeň sponzorů: Wakos
Rumburk, PeMiLap Varnsdorf
a Tiskárna Š&Š Krásná Lípa.
Bez jejich podpory by nebyla
příprava závodníků možná.
Miroslav Tarnóczy

Po celou zimu si udržuje
formu pravidelnými pátečními
tréninky varnsdorfská garda
starších fotbalistů. V prvním
letošním zápase si to navíc rozdala na umělé trávě s věčným
rivalem, kterým jsou českolipští
věkoví vrstevníci. V dresu hostů
nastoupilo několik borců, kteří si
zaváleli i 2. ligu, jako např. Petr
Šanda nebo Pavel Košík
a výhra pro Varnsdorfské je velký úspěch. Dobře řídil K. Beneš.
Garda Varnsdorf - Garda Česká
Lípa 6:2 (1:0). Branky domácích
M. Mikolášek 3, J. Schwadosch,
J. Eliáš a V. Kotiš (nejparádnější gól zápasu umístěný střelou
z velké vzdálenosti). Soupiska

domácích vypadala takto:
J. Vít, M. Hudec – K. Knitl,
L. Relich, R. Vít, M. Dřevikovský, A. Brož, Z. Váňa, P. Kolka,
V. Kotiš, J. Schwadosch, M. Račuk, M. Mikolášek, J. Stehlík,
J. Eliáš a P. Šmíd. Další letošní
utkání gardy už nedopadlo
výsledkově dobře. Béčko

Cvikova s mnohem mladšími
hráči nebralo ohledy a zvítězilo
jasně 0:5 (0:2). Garda varnsdorfských hráčů touto cestou
oceňuje snahu a práci správce
Martina Vaňáka pro vždy dobře
připravené hřiště navzdory nedávným sněhovým přívalům.
ZdS

Chcete si zahrát poker?
Stále častěji se objevují a zřejmě k malé radosti určitých diváků
soutěže v pokeru na sportovních kanálech TV. Jde o sport, nebo ne?
Těžko odpovědět. Faktem zůstává, že ve středu 3. března odstartuje
VARNSDORFSKÁ POKER TOUR 2010. Místem konání turnajů je
herna TIP SPORTU na Pražské ulici, kde zájemci obdrží i veškeré
informace včetně pravidel. Účastníky čeká v tomto roce několik
desítek turnajů s finálovým vyvrcholením v prosinci 2010.
ZdS
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