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LEDEN  2006

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY                                                                                                            CENA 5,- Kč

Číslo 

Zápis dětí do 1. třídZápis dětí do 1. tříd
Zápis dětí do 1. tříd základních škol

 letos proběhne ve všech základních školách 
ve Varnsdorfu

ve středu dne 8. února 2006
od 14 do 18 hodin

• K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou 
bbk letošnímu 31. srpnu věku šesti let.
• U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský 
bbprůkaz rodiče.
• Zápis na každé škole je předběžný. O zařazení žáka 
bbrozhodne ředitel školy.
• V případě, že se do některé školy dostaví více dětí, než je                 

Zápis se uskuteční v těchto školách:
• ZŠ Bratislavská  • ZŠ Edisonova 
• ZŠ Náměstí E. Beneše • ZŠ Karlova 
• ZŠ Seifertova - zápis proběhne pouze na pracovišti                                                                                          
   v ul. Východní 

Děti narozené od 1. září do 31. prosince 2000 budou za-
psány na žádost rodičů předběžně. O jejich přijetí bude 
rozhodnuto dodatečně.
I ve školním roce 2006/2007 se počítá s otevřením jedné  
třídy s upraveným vzdělávacím programem v ZŠ Brati-
slavská ulice.     Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu

Na svátek Tří králů, kdy se slaví zjevení Páně, přišly varnsdorfské děti v přestrojení za 
Kašpara, Melichara a Baltazara na Městský úřad Varnsdorf s požehnáním tomuto pracovišti. 
Koledníci navštívili i tajemníka Městského úřadu Ing. Bartoně, který je přivítal jménem celého 
úřadu a odměnil všechny sladkostmi i příspěvkem do kasičky. Nechyběla ani svěcená voda, 
kadidlo a vlídné slovo faráře Sollocha, který tuto tradici ve městě opět obnovil. Průvod pak 
pokračoval Varnsdorfem, zpíval a přál všem dobrým lidem a setkával se s úspěchem i nadšením 
ze staronové tradice. rm 

Aktuálně z radniceAktuálně z radniceAktuálně z radnice
•  5. ledna vedla místostarostka Mgr. Zdeňka Vajsová jedná-
ní o projektu interiéru nové knihovny . Dokončena je jedna 
z etap, a to kompletní dokumentace k rekonstrukci objektu 
připraveného pro knihovnu. Dokumentace je zajímavá tím, 
že situaci řeší nejenom stavebně, ale i interiérově (tzn. ba-
revné ladění stěn, podlah a nábytku).
• 5. ledna proběhla schůzka vedení města s ředitelem 
gymnázia ve věci finančního příspěvku města na provoz 
Biskupského gymnázia Varnsdorf na rok 2006
• 6. ledna se starosta Ing. Josef Poláček zúčastnil 81. jed-
nání Rady Euroregionu Nisa
• 10. ledna se místostarosta Jiří Sucharda zúčastnil zase-
dání školské rady Střední technické školy ve Varnsdorfu.
• 12. ledna jednal na Krajském úřadu Ústeckého kraje ře-
ditel MP Varnsdorf a místostarosta města Jiří Sucharda o 
řešení problematiky opilců a záchytných stanic podle nového 
zákona.                                                                           rm

Oznámením o manifes-
tační tř íhodinové stávce 
místních lékáren v pondělí 
30. ledna bylo zahájeno led-
nové jednání Zastupitelstva 
města.

Podle vyjádření Pharm 
Dr. Šmída se tím varnsdor-
fští lékárníci připojují k 
celostátní akci lékárníků, 
kteří tak protestují proti 
lékové politice Ministerstva 
zdravotnictví.

Za stěžejní bod programu 
Zastupitelstva lze označit 
projednávání zprávy o 
činnosti Městské policie za 
uplynulý rok. Velitel MP 
ve své zprávě upozornil 
na zvyšující se agresivitu 
pachatelů, hovoř il o po-
třebě  obnovit dosluhující 
kamerový systém a upravit 
statut MP tak, aby se mohl 
zvýšit počet strážníků na 
16. Tento návrh na zvýšení 
počtu strážníků však nebyl 
zastupiteli schválen. Důvo-
dem byla zejména milionová 
částka, která by byla nutná 
na pokrytí mzdových a 
materiálových potřeb tří 
nových strážníků.

O dalším osudu smlouvy 
mezi městem a učilištěm 
na Bratislavské ulici (SOŠ, 
SOU, OU a PrŠ), podle které 
město hradí škole ze svého 
rozpočtu část  nákladů za 
dodávky tepla z centrální-
ho zdroje Velveta, rozhodli 
zastupitelé tak, že smlouvu 
přes výhrady k její formulaci 
je třeba plnit. K vypovězení 
smlouvy může dojít po obou-
stranné dohodě v případě, 
že se dojednají jiné formy 
podpory středních škol ve 
městě.

Zastupitelstvo schválilo 
poř ídit změnu územního 

plánu sídelního útvaru 
města Varnsdorf v katastru 
Studánka z funkčního využi-
tí „louka” na využití „komer-
ce, sklady, prodejní sklady”. 
Důvodem je stavba čerpadla 
pohonných hmot.

Na realizaci další etapy 
rozvoje městského rozhla-
su vyčlení město ze svého 
rozpočtu pro tento rok 
max. 35.000 Kč a finanční 
příspěvek pro Communio 
Varnsdorf bude letos 130 
tisíc Kč. Zastupitelé dále roz-
hodli neprodat vlastní akcie 
Velvety a.s. za nabídnutou 
cenu.                                 rd

kapacita otvíraných tříd, bude rozhodnuto o zařazení 
žáka na jinou školu v souladu se školským zákonem a 
vyhláškou města o školských obvodech.

STUDENTI V BUDYŠÍNĚ
Studenti 2. ročníku SOŠ, SOU, OU a Prš Bratislavská se 

zúčastnili exkurze do Budyšína v SRN.
Nejenže jsme zde navštívili tradiční vánoční trhy, ale 

také jsme prošli historickou částí města. Bylo co obdivovat. 
A při vánočních nákupech došlo i na procvičování jazyka 
našich sousedů.

Počasí nám přálo, a tak jsme se domů vraceli všichni 
spokojeni.

Vzpomínky zaznamenala kamera studentů. A při otázce, 
kdy zase pojedeme, zaznělo: „Velmi brzo“.

Dagmar Tóthová
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TŘÍDÍME ODPAD - MÁME SLEVU
Ze zákona je každý ob-

čan povinen třídit odpad a 
odevzdávat jej odděleně, ne 
každý z nás to ovšem dělá 
úplně poctivě. Pro letošní 
rok proto připravil městský 
úřad zajímavou možnost pro 
ty, kteří třídí komunální od-

Třicátý ročník mezinárodní soutěže fotografií letos hodno-
tila porota ve složení zástupce MF DNES Martina Adamce, 
zástupce ČTK Libora Zavorala, fotografa Iva Přkryla, Jiřího 
Stejskala a Jiřího Trebatického. Nejlepší fotografií vyhlásili 
reportážní fotografii „Ptáci“ od Stanislava Domanského, v 
kategorii volné téma zvítězil Jiří Bartoš z Hejnice za soubor 
fotografií “Ještědské horizonty“, „Zimní les 1a 2“ a „Torzo 7“. 
Čestné uznání získala Angelika Špicarová z Kamenického 
Šenova za soubor makrofotografií.                                   rm

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Soutěž Fotorok 2005
zná své vítěze

Naše město se může chlubit velkým počtem čerpacích stanic, což je samozřejmě dáno po-
lohou města. Sice nás občas obtěžují dlouhé fronty s německými turisty, kteří si k nám jezdí 
natankovat levnější pohonné hmoty, ale na druhou stranu je konkurence tak velká, že i naši 
občané mají velkou možnost volby kde a za kolik natankovat. Zajímá Vás také, za kolik si v 
našem městě můžete natankovat? Udělali jsme pro Vás průzkum cen jednotlivých čerpacích 
stanic ke dni 9. 1. 2006. 

Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.                                            diesel   27,00 Kč
Čerpací stanice Benzina a.s., Studánka       natural   27,50  Kč    diesel   26,90 Kč
Čepro a.s., Plzeňská                                          natural   26,90 Kč     diesel   26,70 Kč 
AM - VDF s.r.o., Karlínská                               natural   27,70  Kč    diesel   27,10  Kč
Šusta Josef                                                          natural   26,90  Kč    diesel   26,90 Kč
VIA, 5. května                                                     natural   26,90 Kč    diesel   26,40 Kč 
EUROIL, 5. května                                            natural   27,15  Kč    diesel   26,60 Kč 
Comex plus                                                          natural   27,90  Kč    diesel   27,70  Kč
FB Automobil s.r.o.                                            natural   27,90  Kč    diesel   27,90 Kč

rm

Za kolik můžete u nás natankovat?

Nepoučitelný. Dne 30. prosince 2005 v 11.50 hodin bylo 
přijato telefonické oznámení od zaměstnance marketu BIL-
LA o záchytu neplatícího zákazníka. Na místo byla vyslána 
hlídka MP. Po příjezdu zjistila, že se jedná o H.J., který byl 
nedávno za podobný čin hlídkou MP řešen v blokovém řízení. 
Protože se zřejmě nepoučil, byla celá záležitost zpracována 
pro projednání před přestupkovou komisí MěÚ. Zde se mu 
jeho jednání prodraží o náklady řízení.

Zaplatil až před hlídkou. Dne 31. prosince 2005 ve 
14.15 hodin volali z restaurace Maxim, že jsou v restaura-
ci hosté (rodina), kteří odmítají zaplatit útratu. Na místo 
vyslaná hlídka MP zjistila totožnost zákazníka, a protože 
obsluhující personál prokázal svůj oprávněný zájem, byla 
totožnost předána obsluze. Útrata byla posléze zaplacena.

Spolupráce s HS PČR. Dne 05. ledna 2006 v 11.10 
hodin byla na žádost vedení OHS PČR vyslána hlídka MP 
ke spolupráci při zadržování celostátně hledané osoby. Tato 
spolupráce byla úspěšně ukončena předáním hledané osoby 
na místo určení.

Zbytečný útěk. Dne 10. ledna 2006 v 18.10 hodin 
hlídka MP při kontrolní činnosti v okolí rybníka Jáma 
zjistila mladíka, který se před hlídkou snažil schovat do 
křoví. Následně byl strážníky zjištěn chlapec, který hlídce 
sdělil, že utekl z domova a jde k babičce. Vzhledem k času, 
místu a počasí byl hlídkou převezen na služebnu MP a byla 
telefonicky vyrozuměna pracovnice odboru sociálních věcí, 
s níž byl dohodnut další postup. O celé události informo-
vána i PČR pro případ, že by byl mladík rodiči nahlášen 
jako pohřešovaný. Ve spolupráci se sociální pracovnicí byl 
následně chlapec převezen do místa bydliště.

Ing. Ludvík Šmíd, 
velitel MP Varnsdorf Policie ČR 

Dne 2. ledna 2006 v době od 00.30 do 05.30 hod. odcizil ne-
známý pachatel před restaurací v Jiřetíně pod Jedlovou za-
parkované osobní vozidlo zn. Ford Galaxy ku škodě občana 
ze SRN. Odcizením byla způsobena škoda 500.000,- Kč.

Dne 3. ledna 2006 v době od 05.00 do 06.00 hod. se 
neznámý pachatel vloupal do restaurace ve Varnsdorfu. Z 
prostoru baru odcizil cigarety různých značek, zapalovače 
a alkoholické nápoje. Odcizením způsobil škodu 8.070,- Kč, 
poškozením zařízení 10.000,- Kč.

Vyšetřovatel SKPV Rumburk sdělil obvinění z trestného 
činu nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních 
látek a jedů 39 letému muži z Varnsdorfu, který v době od 
1. 8. do 31. 8. 2005 neoprávněně vyrobil drogu - pervitin - a 
prodal jej minimálně jedné osobě, ačkoliv věděl, že se jedná 
o psychotropní látku.

V době od 1. 12. 2005 do 5. 1. 2006 odcizil neznámý pa-
chatel celkem 6 kusů litinových krytů ze šachet s pitnou 
vodou, které jsou rozmístěny v Jiřetíně pod Jedlovou, osada 
Lesné, v lesích okolo silnice. Odcizením byla způsobena 
škoda 70.000,- Kč.

Policisty OOP Varnsdorf bylo sděleno podezření z trestného 
činu maření výkonu úředního rozhodnutí 24letému muži z 
okresu Česká Lípa, který dne 6. ledna 2006 kolem 18.30 hod. 
řídil v Dolním Podluží osobní vozidlo, ačkoliv má Okresním 
soudem v Děčíně vysloven zákaz řízení.

Vyšetřovatelem SKPV Děčín bylo sděleno obvinění z 
trestného činu zanedbání povinné výživy 41letému muži z 
Rumburku, který v době od 1. 6. 2002 do 28. 12. 2005 neplnil 
řádně vyživovací povinnost na svou dceru a dluží tak částku 
24.800,- Kč.

V době od 6. 1. do 10. 1. 2006 se neznámý pachatel vloupal 
do skříňky s ručním nářadím v dílně firmy TOS a.s. Varn-
sdorf. Ze skříňky odcizil různé ruční nářadí. Odcizením byla 
způsobena škoda 24.714,- Kč.

V době od 18. 12 . 2005 do 12. 1. 2006 využil neznámý pa-
chatel nezajištěných dveří u domu ve Varnsdorfu, které byly 
zničeny při požáru, a následně vnikl do domu a přístavby, 
která slouží jako dílna. Z domu odcizil zařízení dílny, ze zdí 
vytrhal rozvodové kabely pro elektřinu a dále odcizil připra-
vené věci pro rekonstrukci domu. Odcizením byla způsobena 
škoda 47.200,- Kč, poškozením zařízení 4.000,- Kč.

Tisk. mluvčí OŘP Děčín:
por. J. Rolla

PČR HLÁSÍ

* Ve varnsdorfském Cent-
ru Panorama zakoupil majitel 
220 nových křesel do prostor 
velkého sálu, jejichž instalace 
se předpokládá v měsíci břez-
nu. Zakoupena byla i křesla 
do malých kinosálů, jejichž 
otevření se chystá taktéž v 
letošním roce. A věřte, že 
křesílka budou pohodlná.

* Budova bývalé varns-
sdorfské pobočky Komerční 
banky je ve vlastnictví banky 
a je k prodeji.

* Nově upravené prostory 
vedle Billy budou sloužit jako 
nová provozovna firmy Gema. 
Naleznete zde pravděpodobně 
v měsíci březnu dva nové ob-
chody s deskovým materiálem 
a kuchyňskými doplňkami, 
vzorkovnu truhlárny a ma-
lou truhlárnu a k pronájmu 
varnsdorfským podnikate-
lům budou k dispozici ještě 
další dvě prodejničky.

* Ve výstavbě je i nová lé-
karna, a to v prostoru bývalé 
Jednoty v ulici Poštovní ulici.                                                                                              
                                        rm

Všechna média v sou-
časnosti neustále informují 
o takzvaném tabákovém 
zákonu, podle něhož lidé 
nesmí kouřit ani na zastáv-
kách a nádražích, ba ani na 
kulturních, společenských 
a sportovních akcích urče-
ných pro osoby mladší 18 
let. Varnsdorfští městští 
strážníci zatím provádějí 
kontroly v průběhu celého 
dne v okolí školských zaří-
zení, v ranních hodinách se 
zaměřují hlavně na auto-
busové zastávky a vlakové 
nádraží. Pokud je občan 
přistihnut, je pouze upo-
zorněn na platnost nového 
zákona. Městští strážníci 
tak s trpělivostí učí varn-
sdorfské občany novému 
protikuřáckému zákonu. 
Později při nerespektování 
mohou následovat i blo-
ková řízení. Strážníci se 
připravují na i na kontroly 
všech provozoven, které 
jsou povinny vyvěsit cedule 
o zákazu prodeje tabáku a 
alkoholu osobám mladších 
18 let.                             rm 

Městská policie
proti kuřákům

pad důsledně. Do nové verze 
„odpadové vyhlášky“ 1) byl 
vložen článek, který zavádí 
Systém intenzivního třídě-
ní určený pro fyzické osoby, 
které mají trvalý pobyt ve 
Varnsdorfu či na Studánce. 
(Lidé žijící v jednom domě se 
mohou přihlásit na jednom 
formuláři společně.) Účast 
v tomto systému je zcela 
dobrovolná a podmínkou je 
písemný závazek že přihlá-
šené fyzické osoby:

1. Budou důsledně třídit 
všechen komunální odpad, 
který u nich vzniká a ode-
vzdávat jej odděleně. 

2. Zajistí, že se v „ je-
jich popelnici“ nebudou v 
průběhu roku vyskytovat 
žádné odpady, které jdou 
vytřídit. 

3. Umožní na požádání 
kontrolu plnění výše uvede-
ných bodů.

Závazek v bodu 2 je ovšem 
těžko splnitelný, pokud se 
do systému nezapojí všich-
ni obyvatelé domu, proto 
vyhláška u domů s více 
než dvěma bytovými jed-
notkami umožňuje zavázat 
se místo toho, že ve společ-
ných prostorách domu bude 
provozován nějaký systém 
sběru tříděných odpadů pro 
celý dům (například obruče 
s pytli na tříděný odpad, 
které bude někdo pravidelně 
kontrolovat a měnit). 

Do systému je možné se 
přihlásit na odboru životního 
prostředí vždy do 31. 3. da-

ného roku. Pokud přihlášení 
dodrží uvedené podmínky, 
bude jim pro příští kalen-
dářní rok poskytnuta sleva 
na „poplatku za komunální 
odpad“ 2). Protože je sys-
tém ve zkušebním provozu 
činí nabídnutá sleva zatím 
jen 7,5% poplatku, ale od 
příštího roku plánujeme její 
významný nárůst. Likvida-
ce směsného komunálního 
odpadu bude totiž stále 
dražší, proč by tedy lidé, 
kteř í důsledně separují 
měli doplácet na ty, kteří 
své povinnosti neplní.

Podrobnější informace a 
formulář přihlášky dosta-
nete na MěÚ Varnsdorf, na 
odboru životního prostředí 
(budova na náměstí E. Be-
neše, 1. patro, dveře č. 7).

Odbor životního prostředí
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Vážená Česká pošto!
Jako téměř každodenní zákazník vašich služeb, bohu-

žel zejména z profesních důvodů, jsem nucen si vážně 
postěžovat na zavedený signalizační vyvolávací systém, 
který zřejmě začínáte instalovat na větších poštách. Je to 
systém, který nejenže nic neurychluje, ale naopak slouží k 
dennodennímu naštvání stovek a tisíců lidí v našem městě 
a státě. Je obdivuhodné, jak je možné si myslet, že takovýto 
nesmysl přispěje ke spokojenosti zákazníků. Udělal si někdo 
z navrhovatelů a realizátorů skutečný snímek pracovního 
dne před instalací a po instalaci? Pokud byla změna myšlena 
pro pohodlí zaměstnanců pošty, tak to souhlasím. Kliknou si 
v pohodě, kdy se jim to hodí, ať si lidé čekají. Nic je nenutí k 
rychlejší činnosti. U okénka nikoho nemají - pohoda.

Pro klienty znamená pouze komplikaci se zadáváním kódu 
služby při příchodu (velký problém u starších lidí, kteří poštu 
navštěvují jen velmi zřídka) a následné ztrátové časy při 
pozorování, kdy bude vyvěšeno moje číslo, kam mám vlastně 
jít a kdy tam dojdu. Při dlouhých čekání na poště jsem si 
udělal u desítek lidí propočet časových ztrát. Stačí si vzít 
stopky a měřit. Čisté ztráty oproti dřívějšku, kdy lidé stáli 
v příslušné frontě a přistupovali hned k okénku, jsou sice 
u jednoho zákazníka řádově maximálně desítky sekund, v 
součtu je to však denně citelná časová ztráta. Navíc systém 
denně stojí poštu určité náklady + investice a výsledkem 
jsou paradoxně časové ztráty a naštvaní zákazníci. 

Daleko účelnější by podle mého názoru byla investice do 
přípravy a vzdělání zaměstnaců a jejich početního posílení. 
Věřím, že po snímcích pracovního dne na zavedených poš-
tách zjistíte možná i větší ztrátové časy a systém vyvolá-
vání zrušíte. Zaměstnance, který tento nesmysl vymyslel a 
realizoval, potrestejte denním stáním na poště 1,25 hodiny 
za své zákazníky. 

S pozdravem Váš denně naštvaný zákazník

Pozn. redakce: S představiteli pošty proběhlo v těchto 
dnech také jednání na radnici. S jeho výsledky vás sezná-
míme po jejich obdržení.

Problémový zimní úklid chodníků
Při procházce zasněženými okrajovými částmi Varnsdorfu 

jsem se stal svědkem vášnivé debaty mezi majitelem nemo-
vitosti, která hraničí s místní komunikací, a starší ženou, 
která na „jeho“ chodníku uklouzla a dožadovala se úklidu 
namrzlého chodníku. Majitel jí odvětil, že neměl jak sníh 
odstranit a úklid není nakonec jeho povinností. Já jsem paní 
poradil, ať se nechá ošetřit, a pokud jí vznikne nějaká újma, 
ať tuto vymáhá na dotyčném pánovi. Rád jí to dosvědčím. 
Bohužel jsem musel potvrdit tvrzení o tom, že není povin-
ností majitele zajistit úklid chodníku, ale že se zodpovídá až 
za škody, které vzniknou tím, že chodník neuklidil.

Podle současného Zákona o pozemních komunikacích 
č. 13/1997 Sb. v par. 27 se zákonodárci rozhodli „pouze 
informovat“ vlastníka nemovitosti přilehlých k chodníku 
o „odpovědnosti za škody“, jejichž příčinou byla závada ve 
schůdnosti na přilehlém chodníku. Takže vlastně pouze 
záleží na riskování výše uvedeného majitele, že se nikomu 
nic nestane nebo že občan obejde takové neuklizené místo 
obloukem. Díky benevolenci tohoto zákona se výše uvedený 
majitel opravdu může vymlouvat na prasklou násadu či 
vrozenou lenost a nebo chronického housera! Až sem to 
naši zákonodárci s ochranou práv a svobod dopracovali. 
Pak se bohužel jedná o nelehké přesvědčování vlastníků 
nemovitostí, že by mělo být „svatou“ povinností zajistit 
schůdnost chodníku.

Není toto například téma k vyvinutí iniciativy našich 
varnsdorfských poslanců? Ať se chopí zákonodárné inicia-
tivy, která bude směřovat k vyřešení tohoto problému. 

V zákoně č. 135/1961 Sb. z dob národních výborů se do-
pídíte formulace: „…závady na schůdnosti chodníků přileh-
lých k nemovitostem…jsou bez průtahu povinni odstraňovat 
vlastníci…, pokud tyto závady vznikly znečištěním, náledím 
nebo sněhem“. Konec citace.

Jak je vidět, dříve byl problém řešen velmi jednoduše, 
z čehož vyplývá, že ne vše bylo v dřívějších poměrech tak 
špatné, jak se nám snaží někteří politici namluvit.

Petr Heinrich - člen vedení ODH Varnsdorf

I když autor článku „Bydlení zadarmo může přijít draho“ 
v 24. čísle Hlasu severu uvádí dostatek údajů kolem proble-
matiky neplatičů nájemného a v závěru zdůrazňuje obtíž-
nost řešení, rád bych k tomu i já připojil několik poznámek. 
Především mne udivuje údaj, že ze 787 domácností, které 
vloni dlužily za nájem, bydlelo v městských bytech 452. 
Komu dlužili ti ostatní a proč se uvádějí ve zprávě auditora, 
zabývajícího se neplatiči v městských bytech? Rovněž výše 
odepisovaných pohledávek ve výši 1,2 mil. Kč za rok 2004 se 
mi jeví příliš vysoká a považuji to za pohodlnou formu řešení, 
jak postupně „vyřešit“ dluhy neplatičů. Otazník mám i nad 
převody peněz z bytové správy Regia do rozpočtu města, t.j. 
800 tis. Kč za rok 2003 a 700 tis. Kč za rok 2004. Proč nešly 
tyto peníze zpět do údržby bytového fondu a proč nájemníci 
městských bytů tak „sponzorují“ městský rozpočet? Bydlení 
zadarmo přichází draho zatím především městu.

Zastupitelstvo města uložilo vedení města přijmout 
přísnější pravidla pro vymáhání dluhů a zlepšit činnost 
příslušných odborů a bytové správy Regia, k jejíž práci 
jsem vždy měl a mám řadu výhrad.

Stejně však tak mohu rozdělit „vinu“ za dosavadní stav na 
dozorčí radu Regia a.s., vedení, Radu a Zastupitelstvo města 
včetně sebe, když dlouhá léta v tomto orgánu města působím.                                                  

Vladislav László

Několik poznámek 
k neplatičům nájemného

BUDE VE 
VARNSDORFU
PSÍ ÚTULEK?
V únoru roku 2005 

Město Varnsdorf vyhlásilo 
výběrové řízení na zřízení 
a provozování psího útulku. 
Náklady na provoz, který je 
všude v republice dotován 
sponzory, jsou však pro 
město samotné tak obrov-
ské, že na něj pravděpodob-
ně nebude mít prostředky. 
Zajímavější by bylo vybudo-
vání společného útulku pro 
celý Šluknovský výběžek. A 
jak to tedy v současné době 
s toulavými psy ve městě 
vypadá? Zeptali jsme se 
ředitele MP Varnsdorf.

„V obecné rovině a v 
praxi to vypadá tak, že MP 
odchytává pouze agresivní 
a své okolí napadající psy. 
Tito jsou následně umístěni 
v záchytných kotcích MP. 
Kotce jsou však především 
pro větší plemena psů, 
nevhodné jsou pro méně 
odolné psy, zejména krát-
kosrsté v zimě a dlouho-
srsté v létě, neboť v kotcích 
na ně působí veškeré pově-
trnostní vlivy kromě deště. 
Odchytávají se pomocí od-
chytových tyčí a speciálních 
odchytových rukavic. MP 
má několik vyškolených 
strážníků a v letošním roce 
bude potřeba nechat vyško-
lit další. Školení provádí 
Veterinární a farmaceutic-
ká fakulta Brno. 

Pokud dojde k odchytu 
takového psa, je infor-
mován MěÚ, který podle 
volných kapacit útulků 
objedná jejich umístění. 
Většinou se jedná o Dě-
čín, občas Liberec nebo 
Nové Město pod Smrkem. 
Vlastní přepravu provádějí 
TSmV.“                          rm 

Čtenáři Hlasu severu 
si jistě vzpomenou, že v 
polovině roku 2004 vyšel v 
našem periodiku článek ing. 
J. Rýdla nazvaný „Šance pro 
Varnsdorf“. Autor v něm po-
ukázal na možnosti, které 
získalo naše město tím, že 
hned dva jeho občané - ing. 
Josef Poláček za ODS a ing. 
Vladimír Reiber za KSČM 
- se stali poslanci PS PČR. 
(Byl to důsledek výsledků 
prvních voleb do EP). 

Pisatel tehdy viděl v této 
skutečnosti velkou, a hned 
tak neopakovatelnou, šanci 
pro získávání podpory a 
finančních dotací pro roz-
vojové záměry a potřeby 
města. Doslova uvedl, 

Svozy tříděného odpadu 2006
Protože mnozí čtenáři se zajímají o termíny svozů třídě-

néh odpadu, požádali jsme Odbor životního prostředí MěÚ 
o jejich přehled. Tady jsou:

leden    12.    26.                       červenec   13.    27. 
únor       9.    23.                       srpen        10.    24.
březen    9.   23.                       září             7.    21.
duben     6.    20.                       říjen           5.    19.
květen    4.    18.                       listopad      2.    16.   30.
červen    1.    15.   29.               prosinec    14.    28.

Byla šance pro 
Varnsdorf využita?

že „chceme-li ve městě 
pokračovat v nastalých 
změnách, potřebujeme mít 
vlivné a schopné zástupce, 
kteří vědí jak a současně 
mohou na správných mís-
tech trochu zatlačit“. Jako 
významnou přednost viděl 
spojení funkcí starosty měs-
ta a poslance PS - v případě 
ing. J. Poláčka.

Kvapem se blíží par-
lamentní volby a občané 
- voliči se oprávněně ptají, 
zda tato jedinečná šance 
pro naše město byla vy- 
užita. Jejich zájmu se nelze 
divit. Jednak řada z nich 
svým hlasem k jejich zvo-
lení v roce 2002 přispěla, 
a zejména pak proto, že se 
zakrátko budou rozhodovat, 
koho podpoří tentokrát. Jis-
tě i oba poslanci PS PČR si 
uvědomují, že právě občané 
vlastního města jsou těmi 
nejpovolanějšími, kterým 
je třeba složit účty ze svého 
(i když poměrně krátkého) 
působení v těchto funkcích.

Je pravdou, že o tom, jaký 
je obsah jejich práce, čím se 
v PS zabývají a jaké řeší 
problémy v rámci regionu, 
se občané postupně dozvída-

li z tisku, z různých besed 
a setkání. Šlo však o infor-
mace spíše kusé a průběžné. 
Občané tentokrát očekávají, 
že jim bude jasně, bez vy-
táček a objektivně řečeno, 
co se díky jejich osobnímu 
přičinění ve městě podaři-
lo, na co se finance našly 
a kdy jejich osobní snahy 
a možnosti měly hranice. 
Zajímavé by bylo vědět, jak 
oba poslanci spolupracovali 
a zda v záležitostech města 
a regionu našli společnou 
řeč - byť se program jejich 
„mateřských“ politických 
stran podstatně odlišuje. 

Známý antický filozof 
Platon kdysi napsal, že 
skutečný politik musí být 
člověk, který politiku po-
jímá jako službu občanům 
a bere na sebe závazek 
sloužit všem. Tento názor 
neztratil na platnosti ani 
dnes a jeho naléhavost je 
v kontextu doby ještě více 
zřejmá. A protože oba zmi-
ňovaní poslanci kandidují 
na volitelných místech do 
PS PČR znovu, měli by ob-
čanům jednoznačně říci, co 
konkrétně osobně udělají 
napříště proto, aby se všem 
bez rozdílu v našem městě, 
v regionu i v celé naší zemi 
žilo lépe. 

Dr. Miloslav Hoch, 
člen Zastupitelstva města 
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Nadílka 
v Dětském
 domově

Dne 5. 12. 2005 se zú-
častnili studenti a žáci SOŠ, 
SOU, OU a PrŠ Bratislavská 
mikulášské nadílky v Dět-
ském domově v Rumburku.

Byla vybrána částka 
1535,- Kč, za kterou se na-
koupily cukrovinky, ovoce a 
kolekce. Rovněž jsme uděla-
li sbírku hraček a dětského 
oblečení.

Radost dětí z dárků a z 
naší návštěvy byla daleko 
větší, než strach ze dvou 
čertů a Mikuláše.

Pro naše studenty bylo 
přínosem, že se této akce 
mohli zúčastnit. Dlouho 
budou vzpomínat na tu 
dětskou drobotinu.

Zklamání přišlo pouze v 
okamžiku, kdy jsme se do-
zvěděli, že tento domov bude 
zrušen a všechny 3 budovy 
budou rozprodány.

Děkuji touto cestou všem, 
kteří pomáhali se sbírkou 
peněz, hraček, oblečení i 
odvozem do Dětského do-
mova.

Děkuji také paní Novotné, 
která upekla vánoční cukro-
ví  pro 3 oddělení a přivezla 
2 pytle hraček.

Děkuji paní Havelkové a 
všem sestrám v Dětském 
domově, že nás tento den 
vřele přijaly.

Všem přeji zdraví a spo-
kojenost v roce 2006. 

Dagmar Tóthová

Česká 
spořitelna 
pro děti 

Pobočka České spořitelny 
ve Varnsdorfu uspořádala 
výstavu a soutěž obrázků, 
které namalovaly děti ze 
Základní školy ul. Karlova 
ve Varnsdorfu. „Společným 
tématem výstavy a soutěže 
s názvem Splněná vánoční 
přání s Českou spořitelnou 
byla zima, Vánoce, vánoční 
dárky“, sdělila nám ředitel-
ka pobočky Ivana Jägrová. 

Z mnoha krásných dět-
ských prací vybrala porota 
složená z pracovníků po-
bočky tři nejlepší. Vítězné 
malířky Kateřina Školou-
dová, Michaela Honkeová 
a Kateřina Salomonová 
obdrží od České spořitelny 
drobné dárky. 

Kateřina Mendelová

KRÁTCE Z MĚSTA 
Město Varnsdorf má k 31. 12. 2005 15 357 obyvatel. 

Během roku se narodilo 135 dětí, z toho 60 chlapců a 75 
děvčat. Zemřelo 156 občanů, z toho 86 mužů a 70 žen, a 
přistěhovalo se 155 nových obyvatel, tedy 71 muž a 84 
ženy. Odstěhovalo se 117 mužů a 166 žen, celkem tedy 
283 občané.

Filmový klub. Ve Varnsdorfu se opět chystají občané 
- nadšenci založit nový filmový klub. V minulosti již ve měs-
tě filmový klub existoval, ale jeho činnost byla ukončena 
vzhledem k výši režijních nákladů. Provozovatelem nového 
klubu by mělo být kino Panorama ve spolupráci s Občan-
ským sdružením Rozkrok a první promítání filmu Ještě 
žiju s věšákem, čepicí a plácačkou by mělo proběhnout již 
2. února 2006.

Před časem vyčlenila Rada města finanční prostřed-
ky na zhotovení projektové dokumentace pro předpokládaný 
kruhový objezd na křižovatce u prodejny PLUS, v současné 
době probíhají přípravné práce k vydání stavebního povolení 
na tuto stavbu.

Vernisáž v galerii Radnice. V prostorách Městského 
úřadu je nově nainstalována výstava dětských výtvarných 
prací ze ZŠ Karlova. Vernisáž proběhla 25. ledna 2006 v 
obřadní síni a výstava bude přístupná až do dubna 2006.

Zastávka opět rozbitá. Aktivita místních vandalů je 
zarážející. Nová autobusová zastávka na Čs. mládeže byla již 
rozbita hned v prvním týdnu své existence a aby toho nebylo 
málo, vandalům se zřejmě zalíbila natolik, že nelenili a roz-
bili další skleněné pole. Čeká nás ještě další překvapení?

Třebaže naše město zatím nebylo zasaženo mimořádnou 
sněhovou kalamitou, jak se to stalo na mnoha jiných místech, 
náklady na zimní údržbu dosáhly od konce roku již  hodnoty 
0,5 milionu korun.

Naši hasiči „ve finále”. Ministerstvo vnitra se rozhodlo 
zvýšit počet dotací na rok 2006 na hasičské vybavení. Do 
finálního výběru postoupila za Ústecký kraj žádost města 
Varnsdorf a Kadaň.

Omlouváme se čtenářům, kteří si chtěli přečíst bližší 
podrobnosti o úspěchu žákyně Speciálních škol ve Varnsdor-
fu Gabriely Sivákové v celostátním charitativním projektu 
Dětský čin roku. Z technických důvodů jej přineseme až v 
příštím čísle.

ZŠ Karlova bude i ve školním roce 2006/2007 otvírat pří-
pravnou třídu zaměřenou na přípravu žáků po odkladu škol-
ní docházky, děti se zdravotními problémy a děti ze sociálně 
znevýhodněných rodin. Tuto třídu otvírá škola již čtvrtým 
rokem a má velmi dobré zkušenosti.                             red.

5 OTÁZEK K LIDLU 
VE VARNSDORFU 

V předcházejících týdnech docházelo, i na stránkách tisku, 
k vydatné polemice ohledně stavby dvou nových supermar-
ketů. Je již asi víc než jasné, že oba pravděpodobně vzniknou 
a žádné nářky pisatelů na svízele dnešní doby asi nic moc 
nevyřeší. Na druhou stranu věřím, že v rukou úřadů v našem 
městě je nyní stále ještě možnost věci ovlivnit pozitivním 
směrem, a to zejména co se týče vzhledu samotných budov 
i jejich okolí, čili věcí, které se nás, občanů města, bezpro-
středně dotýkají. Konkrétně jsme se při úvahách a diskusích 
s přáteli zabývali stavbou Lidlu. 

Setkal jsem se také s povzdechy typu „S nimi (typem 
použité budovy) nikdo nehne, jsou moc velcí a silní a…“. 
Takové úvahy ale (zejména z úst úředníků) odmítám. Každý 
občan města již dnes musí při stavbě (byť rodinného domku 
- umístění garáže či sklonu střechy) při stavebním řízení 
respektovat místní zvyklosti. A to by mělo (nebo spíš musí) 
platit i v případě zásadních staveb „přespolních“ nadnárod-
ních koncernů. Jinak totiž nastává situace, kdy ve vlastním 
městě pouze „buzerujeme“ sami sebe navzájem. 

K tomu, co jsem se o plánované výstavbě dozvěděl, bych 
tedy nyní rád otevřeně položil několik otázek směrem k za-
stupitelům a radním města i odpovědným úřadům, zejména 
pak k městskému architektovi: 

- Je pravdou, ze zmizí současné volné parkovací 
plochy pro občany před stávající prodejnou Večerník 
při ulici Pražská, případně, že budou nahrazeny par-
kovacími místy Lidlu?

- Je pravdou, že zmizí také báječné napojení chod-
níku (před touto budovou) na nově vzniklou kolonádu 
před Obchodním centrem Pražská?

- Je pravdou, že (tak jak je tomu u Lidlu zvykem 
- viz soudní spory s Ekologickým právním servisem) 
padnou všechny stromy včetně zajímavé smuteční vrby 
u křižovatky Lesní a Pražská?

- Je pravdou, že do sídliště hranatých pravoúhlých 
paneláků (které se jistě také již brzy dočkají zkrášlení 
- někde se již začalo a myslím, že zdařile) a mezi do 
sídliště pasujícím (ojediněle vyhlížejícím „Koloseem“) 
Plusem a nově vybudovaným funkcionalistickým 
Centrem Pražská vznikne klasický Lidl se sedlovou 
střechou a bez výloh (čili „kravín“)?

- Co se ve výše uvedených případech dá (například 
při územním či stavebním řízení) ještě ovlivnit?

To byla závěrečná otázka, na kterou bude asi nejlepší 
odpovědí čas. Ten ukáže, jak schopné zástupce za sebe v Za-
stupitelstvu, Radě města i v městských orgánech či placených 
odbornících máme. Věřím, a byl bych rád, že zejména pan 
starosta právě v těchto chvílích uplatní poslaneckou vážnost 
a do celé věci důrazně, tak jak myslím, umí, zasáhne.

Na závěr bych rád konstatoval, že jak já, tak většina 
varnsdorfských občanů, se kterými jsem o tomto hovořil, 
stojíme za každou snahou o ovlivnění této záležitosti pozi-
tivním směrem, tedy za radními i úředníky, kteří zasednou 
k jednacímu stolu a jasně a pevně se dokážou domluvit a 
intervenovat v zájmu města.

Předem děkuji za odpověď radním i dotčeným úřadům 
města.                                                         Michael Šatník

Pozn. redakce: Tento článek jsme předali k vyjádření pří-
slušným orgánům. Jejich odpověď přirozeně zveřejníme. 

Ve venkovském kraji 
se mezi Hornolužickou 
vrchovinou a Žitavským 
pohořím nachází meziná-
rodní vzdělávací, setkávací 
a kulturní centrum Eurohof 
Trojmezí Hainewalde a od 
roku 1992 spolupracuje ZŠ 
Karlova s tímto střediskem 
pro mimoškolní výchovu v 
Německu, kdy žáci mají mož-
nost zúčastnit se výukových 
týdenních programů, které 
jsou tématicky zaměřeny 
např. na ekologickou výcho-
vu, lidové zvyky a tradice 
- vánoční, velikonoční, na 
přírodovědu, to vše interak-
tivními metodami, formou 
exkurzí a vlastními praktic-
kými činnostmi. Do loňského 
roku škola využívala i dotací, 
o které žádala a získávala 
je německá strana. Loni se 
podařilo uspět s projektem 
ROZVOJ JAZYKOVÝCH 

VARNSDORFSKÉ DĚTI 
V HAINEWALDE

DOVEDNOSTÍ HROU v 
dotačním řízení, které vypi-
sovalo Město Varnsdorf a na 
výukový pobyt dětí v Euro-
hof Dreiländereck v Haine-
walde 10 000,- Kč, zbývající 
část nákladů uhradili rodiče. 
Letošního předvánočního 
pobytu v Hainewalde využi-
lo osm žákyň. Jejich skvělé 
zážitky z pobytu, kde měly 
možnost se svými německý-
mi vrstevníky komunikovat 
při společném krmení zvířat, 
spolupracovaly při výrobě 
lnu, zdobily vánoční strom 
z přírodních materiálů a 
navštívily muzeum, se od-
razily i v jejich mluveném 
projevu. Německý jazyk 
jako by jim byl bližší, ne-
braly jej jako povinnost, ale 
dokázaly, že to, co se nauči-
ly, předvedly i ve společném 
porozumění obou národů.                                                                           

rm

České Švýcarsko, o. p. s. 
pro provoz sítě informačních středisek 

Národního parku České Švýcarsko vypisuje
 

2 pozice Stálí pracovníci IS a 
4 pozice Sezónní pracovníci IS.

Bližší informace na www.ceskesvycarsko.cz 
nebo na telefonu 412 383 000. 

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem 
zasílejte nejpozději do 6.  2.  2006 na adresu 
romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz.
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NISA OČIMA 
DĚTÍ

Čtvrtek 15. prosince 2005 
byl den jako každý jiný.

Ne však pro tři studentky 
naší školy, které byly úspěšné 
a postoupily do finále mezi-
národní kreativní výtvarné 
soutěže na téma „Nisa a její 
přítoky - náš domov a naše 
budoucnost“, které se konalo 
v Görlitz.

Za městský úřad Görlitz, 
odbor životního prostředí, a 
na české straně - DDM Drak 
v Hrádku n. Nisou (koordi-
nátorka projektu na české 
straně - Renata Straková 
z Hrádku n. Nisou), nám 
byla zaslána pozvánka na 
slavnostní vyhodnocení.

 Pracovní skupiny “Čistá 
Nisa„ pod vedením Úřadu 
životního prostředí města 
Görlitz dala příležitost žá-
kům a studentům ve věku 
8 - 18 let z Německa, Polska 
a české republiky, aby uplat-
nili svoji fantazii a výtvar-
ně se vyjádřili k tématu. Z 
jedenácti výtvarných prací, 
které byly do soutěže za naši 
školu odevzdány, tři postou-
pily do finále - práce Denisy 
Jeřábkové, Ivety Koukalové 
a Šárky Davidové (věkové 
kategorie 15 - 18 let). Iveta 
Koukalová obsadila ve své 
věkové kategorii krásné 5. 
místo.

Před vyhlášením soutěže 
jsme se s děvčaty zúčastnily 
zajímavé prohlídky města 
Görlitz ( jeho historické 
části), na které jsou místní 
obyvatelé právem hrdi. 
Účastníci slavnostního 
vyhodnocení jistě prožili 
příjemný den. O vše bylo 
dobře postaráno, včetně 
občerstvení a dopravy. 

       Mgr. Kamila Švecová

Od 1. 1. 2006 vstoupil v platnost nový zákon č. 500/2004 
Sb., Správní řád. V souvislosti s tím se objevují ve sdělo-
vacích prostředcích různé informace, které nevyjadřují 
správný stav věcí. Proto následující informace (vychází z 
oficiálního stanoviska MV ČR).

1. Ruší nový správní řád úřední hodiny na úřadech?
Nový správní řád úřední hodiny žádným způsobem 

neupravuje a není pravdou, že by je rušil. Úřední hodiny 
jsou upraveny usnesením vlády č. 595/1995, které sice není 
závazné pro územní samosprávné celky, ale v podstatě se 
jím řídí.

Úřední hodiny jsou tradičním institutem veřejné správy. 
Obecně se vychází z toho, že úřední osoby mají část pracovní 
doby vyhrazenou pro jednání s klienty a ve zbytku pracovní 
doby plní ostatní pracovní úkoly. Zrušení úředních hodin 
by proto znamenalo snížení produktivity úředních osob a 
potřebu nových pracovních sil. 

2. Budou občané platit za urážku úředníka 50 tis. 
Kč?

Horní hranice výše pořádkové pokuty byla novým 
správním řádem zvýšena na 50 000 Kč a tím byla sjedno-
cena s ostatními procesními předpisy. Dolní hranice není 
stanovena, lze proto ukládat i pokuty ve zcela symbolické 
výši. Podle hledisek stanovených zákonem bude pokuta na 
horní hranici stanovené sazby ukládána za jednání, které 
výrazným způsobem ztížilo postup správního orgánu v ří-
zení a dosažení účelu řízení, a to především v řízení, jehož 
předmět lze považovat za velmi významný, (např. ta říze-
ní před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jejichž 
výsledkem může být uložení mnohamilionových opatření, 
dále některá stavební řízení a podobně). 

V případě hrubě urážlivého podání si lze srovnatelnou 
situaci představit pouze stěží. Rozhodně tedy nelze obecně 
tvrdit, že za urážku úředníka bude ukládána pokuta 50 000 
Kč. Smyslem sankce je především individuální prevence. Z 
uvedeného důvodu lze uvažovat o sankcích v řádech stovek 
korun, v případech, kdy bude hrubě urážlivé podání hra-
ničit s trestným činem v řádu tisíců korun.

3. Nařizuje nový správní řád, aby byli úředníci ve 
styku s občany zdvořilí? Zrychlí se jednání s úřady?

Větší důraz na korektní vztah úředníků vůči občanům 
a snaha o větší rychlost ze strany úřadů v jednotlivých 
případech jsou projevy koncepce, která je v takto obecné 
rovině nově zavedena správním řádem a která pojímá ve-
řejnou správu jako službu veřejnosti. V zákoně je výslovně 
uvedeno, že „každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti 
správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám 
chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc“. Z toto 
vyplývá, že úředníci by se měli jednak ve styku s občany 
za všech okolností zdržet chování vybočujícího z obecně 
uznávaného standardu slušného chování (zejména jakékoliv 
jednání snižující důstojnost či vážnost dotčených osob a 
obecně arogantní chování). Přichází-li v úvahu více mož-
ností věcných řešení dané věci, správní orgán v rámci své 
povinnosti vycházet dotčeným osobám vstříc zvolí takové 
řešení, které je pro dotčené osoby nejpříznivější, zejména 
je-li to možné, vyhoví podané žádosti. 

Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou dané a neprodloužitel-
né, což je posun proti předchozímu právnímu stavu. Mělo 
by tak dojít k zásadnímu zrychlení správního řízení. 

4. Úřední deska a povinnost zveřejňovat všechny 
dokumenty na web. stránkách města

Nový správní řád od 1. ledna 2006 stanoví pro všechny 
správní orgány (tedy i obce) povinnost zpřístupnit úřední 
desku 24:00hod denně a obsah úřední desky dále zveřej-
ňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obsahem 
úřední desky je při tom potřeba rozumět text všech doku-
mentů, oznámení apod., které jsou umístěny na úřední 
desce, bez ohledu na to, jestli souvisejí se správním řízením 
nebo nikoli. Tato povinnost se tak vztahuje na všechny 
písemnosti zveřejňované na úřední desce nejen podle správ-
ního řádu, ale také podle zvláštních právních předpisů. 

Proto musel MěÚ svojí úřední desku koncem roku 2005 
umístit na chodník před svojí budovu na Nám. E. Beneše a 
všechny dokumenty jsou rovněž zveřejňovány na webových 
stránkách města (www.varnsdorf.cz).

Ing. Vladimír Bartoň
tajemník MěÚ 

Naschvály jsou jeho koníčkem
 Vážená redakce, ne-

dávno jste zveřejňovali 
fotografii a psali článek o 
nově otevřeném obchodním 
centru na Pražské ulici. 
Bohužel od začátku našeho 
působení v této lokalitě se 
dnes a denně setkáváme 
s problémem, který nám 
způsobuje jeden z nájem-
níků panelového domu 
odnaproti. Jeho způsob 
parkování znemožňuje vy-
užívání nově vybudovaných 
přístupových schodů k naší 
prodejně. Přestože jsem se 
s tímto člověkem snažil 
dvakrát slušně a rozumně 
domluvit, celý incident se 
vyhrotil a parkování před 
naším obchodem a sledo-
vání našich reakcí je jeho 
každodenním koníčkem. 
Vím, že svým chováním 
neporušuje žádný zákon, 
jen narušuje sousedské 
vztahy a chová se jinak, 
než ostatní parkující, kteří 

si zřízené přístupy od vozi-
del pochvalují. Smutné na 
celé situaci je, že dotyčný je 
příslušníkem Policie ČR a 
jelikož celý incident prová-
dí soukromým vozidlem ve 
volném čase, nepomohou 
ani domluvy nadřízených. 
Pokud se ani po zveřejnění 
této fotografie nezamyslí 
nad svým jednáním a cho-

váním s přihlédnutím ke 
své profesi, nezbude městu 
(jako vlastníku uvedeného 
parkoviště a schodů) nic 
jiného, než situaci řešit 
technickou zábranou, což 
zbytečně odčerpá prostřed-
ky na jiné, potřebnější 
opravy.

Děkuji Vám za pomoc 
Zdeněk Damašek

K novému správnímu řádu 
V rámci výchovně vzdělávacího procesu ve SOŠ, SOU, OU a 

PrŠ ulice Bratislavská (ředitel ing.P.Jakubec) se studenti a žáci 
této školy zapojují do mnoha aktivit. Svědčí o tom řada dopisů a 
informací, které od pedagogů i studentů školy přišla do redakce 
HS. Z nich některé ve zkrácené podobě zveřejňujeme.

Škola se i letos zúčastnila celostátní výstavy středních škol 
v Českých Budějovicích, která se konala pod názvem „Vzdě-
lání a řemeslo 2005“. V gastronomickém oboru získala škola 
vítězství za slavnostní tabulu na téma „590 výročí založení 
sklářské hutě ve Chřibské“. O tento úspěch se zasloužily 
žákyně 2. ročníku oboru Číšník - servírka L. Havlíčková a P. 
Štěpánová pod vedením učitele OV F.Bajnara. Na téže výstavě 
v oděvním oboru získala škola pěkné 2. místo za předvedenou 
kolekci „ Třídílný dámský komplet“. Kolekci připravily žákyně 
3.ročníku oboru Krejčí - krejčová K.Bernatíková,V.Geyčuko-
vá,V.Čmugrová a P.Tejklová pod vedením učitelek OV D.Je-
řábkové a Š. Dvořákové.

Další soutěží, ze které si odnesla vítězství studentka školy 
oboru Kosmetička I. Koukalová a druhé místo získala stu-
dentka z Německa Kristina Wagner, byla soutěž v líčení. Ta 
se uskutečnila mezi zdejší školou a soukromou školou Étre 
Belle z Drážďan. Zvolené „Fantazijní téma“ umožnilo dvaceti 
zúčastněným soutěžícím rozvíjet vlastní fantazii, vlastní um 
i estetický cit a vkus. Studentky, které nesoutěžily, měly mož-
nost poznat umění kosmetiček v nail artu. Německé učitelky 
zase využily možnosti úpravy svých účesů u děvčat oboru Ka-
deřnice. Odborný a a pedagogický dohled nad soutěží zajistily 
učitelky A. Blechová a J. Vejrostková. 

V rámci zájmových aktivit studentů školy se uskutečnila 
výtvarná a literární soutěž na téma: „Zdravý a likvidační 
životní styl“. Celkovou vítězkou soutěže se stala Š. Davidová. 
Průběh soutěže zpestřil hrou na trubku P. Machuta a ukázka 
hip-hopového tance v podání sester Skořepových. Součástí byla 
i zajímavá přednáška o dealerství drog a zhoubných důsledcích 
jejich užívaní. Do následné diskuse na téma „drogy“ se zapojili 
mnozí z přítomných. Za pomoc při přípravě této zdařilé akce 
patří poděkování učitelkám školy Mgr. V. Hermanové a Bc. 
Ž. Kafkové.

Za to, že se studenti školy mohli zmíněných aktivit zúčastnit 
a vítězové jednotlivých soutěží obdržet i drobné ceny, patří 
poděkování sponzorům - Sklárně ve Chřibské zastoupené jed-
natelem společnosti J. Veselým, I. Kotlárové - Výroba bižuterie 
Cvikov a V. Hnízdilové - Drobná keramika Staré Křečany.

Již opakovaně se letos studenti školy zapojili do veřejné 
sbírky „Bílá pastelka“, jejíž výtěžek (tentokrát bylo získáno 
od občanů města více než pět tisíc korun) je určen na pomoc 
naším nevidomým a slabozrakým spoluobčanům. Za osobní 
podíl na sbírce zaslouží ocenění studenti oboru Management 
M. Havlíčková, M. Smečková, M. Putta, K. Schneiderová, P. 
Hemelíková a T. Adamcová. MH

Mnohostranné aktivity školy



ØÁD KO VÁ 
INZERCE

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

 nabízí opakovanou inzerci ZA VÝHODNÉ CENY!

KU RZ SEBEOBRANYKURZ SEBEOBRANY
Vhodné také pro ženy a dívky

Individuální přístup ke každému jednotlivci

Výuka bez č l enstv í a zkoušekVýuka bez č l enstv í a zkoušek
Kde: Rumburk tělocvična ul. Tyršova nad Rock klubem

Výuka: Út od 18.00 hod. a Čt od 18.45 hod.

Zahájení výuky: úterý 21. 2. od 18.00 hod.
Bližší informace na tel.: 737 233 943

Prodám rodinný dům 
4+1, 1. KAT., garáž, zahra-
da, Varnsdorf. Telefon: 737 
255 307.

Účetnictví, daňovou evidenci, DPH, 
mzdy pro  MO, daně z příjmu atd. 

Vám zpracujeme spolehlivě, s dlouholetou 
zkušeností, za solidní cenu.

Homolkovi, Jiříkovská 831/14, Rumburk. 
Tel.: 412 334 967, 728 033 047.

Prodám stavební par-
celu pod Hrádkem. Spěchá.  
Tel.: 775 562 103.

Stavební spoření po 
telefonu. Tel.: 412 370 385, 
p. Jaroš Jan.

Prodám pozemky na 
Studánce, st. p., trv. travní 
porosty, sítě, možnost stavby 
stájí. Cena: 23,- Kč/m2. Tel.: 
721 142 837.

Pronajmu dva byty 2 + 1 
ve Varnsdorfu v soukromém 
vlastnictví. Telefon: 603 
730 199.

Společnost LUKRAM s.r.o. 
přijme pro svou provozovnu

v Horním Podluží č.p. 251 ženy pro montáž 
jemných elektromechanických dílů.

Zájemkyně se mohou hlásit na adrese: 
Horní Podluží č.p. 251

denně od 11.00 hod do 14.00 hod. 
osobně nebo telefonicky

na osobním oddělení, tel. č. 412 315 700

Pronajmu byt 2 + 1 ve 
Varnsdorfu od 1. 2. 2006, 
2500,- Kč/měs. + poplatky. 
Tel.: 775 643 903.

Hledám staré moto-
cykly, také poškozené. Tel.: 
03 577 160 472, D.

Prodám 1 + 1 ve Varns-
sdorfu, 38 m2, družst. vlast-
nictví. Cena: 225 tis. Kč, 
volné ihned, telefon: 777 
640 390.

Pronájem 2 rekonstru-
ovaných bytů 3 + 1 v rodin-
ném domě ve Varnsdorfu. 
Nájemné: 10 000,- Kč/měs. 
Bližší informace Lužická 
R.K. Telefon: 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej družstevního 
bytu 1 + 3 v Rumburku. 
Plovoucí podlaha, dlažba, 
nová okna. Cena za převod: 
310 000,- Kč. Bližší informa-
ce Lužická R.K. Tel.: 412 
333 281, 602 108 404.

Prodej uzavřeného 
areálu jednopodlažních 
zděných dílenských a 
kancelářských budov, situ-
ovaného u frekventovaného 
silničního tahu v okrajové 
části města. Bližší infor-
mace Lužická R.K. Telefon: 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej zavedené re-
staurace s kompletním 
vybavením v Rumburku 
nedaleko hranic s Němec-
kem. Součástí komplexu 
jsou 3 byty. Prodejní cena: 
5. 350 000,- Kč. Bližší infor-
mace Lužická R.K. Telefon: 
412 333 281, 602 108 404.
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Blahopřání VZPOMÍNKA

Dne 30. ledna 2006 oslaví 
naše milá maminka a babič-
ka paní Marie Blahová své 
60. narozeniny. K tomuto 
významnému jubileu jí 
přejeme všechno nejlepší, 
hlavně zdraví a životní elán 
do dalších let. 

Děkujeme Ti, maminko, 
touto cestou za lásku a 
péči, kterou jsi nám věno-
vala. Dcera Vladimíra, zeť 
Jiří a vnučka Sabinka.

Dne 29. ledna uplynou dva roky, kdy 
nás náhle opustil manžel, tatínek, děde-
ček, tchán, strýc a švagr pan Ladislav 
Houžvička. Touto cestou děkujeme všem, 
kteří společně s námi stále se zármutkem 
vzpomínají. Manželka a syn Ladislav.

Před pěti lety 15. 1. 2001 odešel od nás 
laskavý člověk pan Miroslav Kessler. V 
našich srdcích žije ale dál. S láskou vzpo-
mínají manželka Ester a děti Zdenka, 
Miroslav, Lenka, Estina s rodinami.

Dne 6. 1. uplynulo 6 roků, co od nás 
odešel na cestu, odkud není návratu, 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
pan Ing. František Jílek. Tiše jsi ode-
šel, muselo to být, ale v našich srdcích 
budeš stále žít. S velkou láskou vzpomíná 
manželka a dcery s rodinami.

Hrátky na sněhu i bez...
Letošních hrátek pořádaných pohádkovými skřítky 

varnsdorfského divadla a varnsdorfskými skauty v neděli 
15. ledna se zůčastnily různé druhy sněhových povozů 
počínaje sáňkami a sněhovými talíři přes boby,  pytle 
až po jezdící židle s vlastními lyžinami. Soutěžní dvojice 
se utkaly v několika disciplínách. První disciplínou byl 
slalom, který byl velmi náročný vzhledem ke značně zle-
dovatělému povrchu. Ale to nikoho neodradilo, ba naopak, 
někteří jej absolvovali skutečně originálním způsobem. 
Druhou disciplínou byl běh do kopce a třetí disciplína byla 
nejnáročnější. Jednotlivé soutěžní dvojice musely uběh-
nout se svými povozy určenou trasu a to tak, že vždy jeden 
z dvojice se vezl a druhým byl tažen. Poslední soutěžní 
disciplína spočívala v tom, že soutěžící vytvořili co nejdel-
ší spojený vláček Pendolino a museli sjet celý kopec dolů 
bez rozpojení. Legrace bylo dosti. Užili si jak malí tak vel-
cí a vyřádili se i rodiče. Vítězové byli vyhlášeni a nejorigi-
nálnějším zimním povozem byla vyhlášena pojízdná židle.                                                                              

rm 

Dne 4. února 2006 oslaví 
náš tatínek, dědeček, pradě-
deček pan Miroslav Míšek 
své 92. narozeniny. 

Hodně zdraví, štěstí, 
lásky a spokojenosti do dal-
ších let mu přejí manželka, 
dcery Dana a Mirka se 
svými rodinami, vnoučaty 
a pravnoučaty.

ODEŠLI NAVŽDY

Jindřich Šmíd 
              1. 12. 2005 - 70 let
Oldřich Pospíšil 
              8. 12. 2005 - 85 let
Jaroslav Davídek              
              8. 12. 2005 - 79 let
Antonín Bartůněk 
            11. 12. 2005 - 73 let
Luboš Kodl
            11. 12. 2005 - 47 let
Josef Liďák 
            11. 12. 2005 - 80 let
Imrich Cserkész 
            13. 12. 2005 - 88 let
František Lanča 
            20. 12. 2005 - 82 let
Mária Kučerová              
            28. 12. 2005 - 78 let

Mistrovství ČR 
v olympijském šplhu

Historického úspěchu dosáhli členové Horolezeckého 
klubu Varnsdorf v sobotu 10. prosince minulého roku na 
mistrovství ČR v olympijském šplhu, které se konalo v 
Praze - Modřanech. Závodníky z celých Čech přivítala 
nově otevřená víceúčelová sportovní hala patřící Domu 
dětí a mládeže Modřany. Do soutěže se kvalifikovali 
závodníci podle výsledků z jednotlivých velkých cen v 
průběhu letošního roku, z Varnsdorfu bylo vybráno šest 
účastníků, ale do závodu nastoupili pouze tři zástupci 
našeho města. V kategorii dorostu ročník 1987 a mladší 
nás reprezentovali Jarý Jan (1990) a Kittl Jakub (1988), 
do kategorie seniorů (1964 a starší) byl nominován Feigl 
Stanislav (1960). V olympijském šplhu se šplhá bez pří-
razu, startuje se ze sedu a čas je měřen elektronickou 
časomírou na setiny sekundy. Mistrovský závod v letoš-
ním roce byl vyhlášen na čtyři kola a šplhalo se současně 
na dvou lanech, dorost 4,5 m a dospělí 8 m. V kategorii 
dorostenců nastoupilo 13 závodníků. Po velmi drama-
tickém a vyrovnaném souboji k naší velké spokojenosti 
zvítězil Jakub Kittl ve svém osobním rekordu časem 
4,04 s. Druhý v pořadí Vladimír Jánský ze Sokola Brno 
1 zašplhal za 4,24 s a třetí Tomáš Petr ze SOŠ a SOU 
Jílová Brno čas 4,30 s. Také náš druhý zástupce Honza 
Jarý podal velmi dobrý výkon a časem 5,49 s obsadil 10. 
místo. Musíme však podotknout, že Honza byl nejmladší 
ze závodníků a v letošním roce byl díky zranění vyřazen 
dva měsíce z tréninku. 

Hlavní soutěže, která probíhala bohužel bez zá-
stupců z Varnsdorfu, se zúčastnilo 21 mužů a všichni 
podali kvalitní výkony. Zvítězil Aleš Novák ze Sokola 
Šternberk ve skutečně dobrém čase 6,28 s, druhý Mar-
tin Matěj - Sokol Nové Město n. M. 6,71 s a třetí Libor 
Hroza - HO ACALI 6,77 s.

Pod sedm sekund zašplhalo prvních pět závodníků, 
což svědčí o vzrůstající kvalitě výkonů v této disciplíně. 
V kategorii seniorů nastoupilo pět závodníků, první 
příčku obsadil Záboj Šnýdr (Sokol Šternberk) ve velmi 
dobrém čase 9,87 s, druhý se umístil Stanislav Feigl z 
HK Varnsdorf v čase 11,84 s a třetí Jiří Poes - Sokol 
Pražský 12,04 s. Nejvíce však musíme obdivovat výkon 
Luboše Kopeckého ze Sokola Doubravka, kterému je se-
dmdesátjedna roků a osm metrů vyšplhal v čase 15,16 s. 
Celé mistrovství probíhalo ve velmi příjemné atmosféře 
a díky organizátorům ze školního sportovního klubu 
PALESTRA při ZŠ Angelova Praha - Modřany mohou 
být všichni účastníci spokojeni. Každý závodník obdržel 
diplom a upomínkové předměty, první tři v každé ka-
tegorii dostali diplomy, medaile a věcné ceny, vítězové 
navíc poháry pro mistra České republiky za rok 2005. 
Zájemce o tento netradiční sport zveme do haly ve Varn-
sdorfu, kdy 4. 2. 2006 proběhne první kolo velkých cen v 
olympijském šplhu.

                                                                      SF

Činnost české turistiky ve Varnsdorfu zaznamenala 
uplynulý rok 50. výročí. U příležitosti výročního setkání 
Klubu českých turistů ve Varnsdorfu konajícího se 14. ledna 
zavzpomínali členové nejen na doby založení turistiky ve 
Varnsdorfu, která se datuje až do roku 1945, ale i na vznik 
turistického a horolezeckého odboru datujícího se do roku 
1956. Dlouhou historii činnosti Klubu převyprávěl pan Sta-
nislav Nekut, který dokázal vyjmenovat i větší akce během 
činnosti Klubu a jehož proslov končil výstižným citátem 
„Stromy a lesy člověka nepotřebují, ale člověk bez přírody žít 
nemůže.“ Při setkání členové zhodnotili i plnění usnesení, 
věnovali pozornost při získávání nových členů a spolupráci 
s KČT Krásná Lípa a Seifhennersdorf.                          rm

TURISTICKÉ OHLÉDNUTÍ

Na snímku Romany Macové se sešli všichni účastníci 
letošních Hrátek na sněhu. Zcela vpravo zplnomocněný 
zástupce skřítků Ťoupy a Kikulína a hlavní organizátor 
úspěšné akce Martin Louka.



VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

HLAS SEVERU - čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 26. Vydává Město Varnsdorf. IČ 00261718. Vedoucí redaktor Jan Bechyně, te-
lefon 412 373 194. Sekretariát redakce Romana Macová (telefon 412 372 241, linka 143), MěÚ, Nám. E. Beneše 470. - Příspěvky a inzerci přijí-
má sekretariát redakce, e-mail: hs@varnsdorf.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. - Povoleno MK ČR pod č. E 12234.- Vychází každý 2. pá-
tek. - Sazba a grafické zpracování I. Dvořáková, M. Valentová. - Tisk Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. - Toto číslo vyšlo 27. ledna 2006

Basketbalisté ve skupině o 1. až 4. místo

Bilance mládežnického fotbalu III. 

Tenisový oddíl TL SLOVAN VARNSDORF hledá 
správce na sezonu 2006, březen - říjen. Vhodné pro dvě 
osoby. Kontakt: TJ SLOVAN - sportovní hala p. Frolík, 

Ing. Milan Hindrák - předseda TO, mobil 602 104 574.

Skončil seriál turnajů
Rekordní účast jsme zaznamenali na IX. ročníku Štěpán-

ského volejbalového turnaje smíšených družstev pořádaného 
oddílem volejbalu TJ Slovan Varnsdorf. 

Zaznamenali jsme opět zvýšení kvality družstev a posu-
nutí nároků na družstva, která se ucházejí o zápis na věčně 
putovním poháru. Jelikož však máme omezenou kapacitu 
naší Sportovní haly, můžeme do turnaje „pustit“ pouze 24 
družstev. Letos se jich o účast ucházelo 26, proto jsme byli 
nuceni 2 družstva odmítnout. Jejich hráči se však „infiltro-
vali“ do jiných celků a tak si také zahráli.

Družstva byla rozdělena do čtyř divizí (Vinklárkova, 
Nedvědova, Dudkova, Labuňkova) po šesti týmech, kde 
se hrálo každý s každým na dva sety do patnácti bodů, s 
minimálním rozdílem 2 bodů. Vítězové divizí postoupili do 
bojů o 1. až 4. místo, druzí ze skupin hráli o 5. až 8. místo, 
třetí o 9. až 12. místo. Do skupiny o 1. až 4. místo postoupila 
družstva Brandýs, Unterwassermani (neztratili ani set), 
Stráž (jenom lepším skóre než Big-boys) a Parisvolley.

Ve finálové skupině pak bylo vidět skutečně vynikající 
boje a hezký volejbal, o umístění na 2. až 4. místě nakonec 
rozhodovalo pouze skóre, suverénně si vedl pouze vítěz 
turnaje - celek Brandýs. Stejně vyrovnané a zajímavé byly 
i boje v ostatních skupinách.

Konečné pořadí Štěpánského turnaje: 1. Brandýs, 2. Pa-
risvolley, 3. Unterwassermani, 4. Stráž, 5. Aqua team, 6. 
Big-boys, 7. Ježci, 8. Finlandia, 9. Topinky, 10. Notor team, 
11. Máničky, 12. Rychlá rota.

Štěpánským turnajem také skončila celoroční soutěž o 
Pohár BIB, a.s., realitní a finanční společnosti, do nějž se 
počítají čtyři turnaje neregistrovaných příchozích družstev 
- Velikonoční (jeho vítězem se stal Aqua team), Předprázd-
ninový (vyhrál rovněž Agua team), Poprázdninový (zvítězil 
Parisvolley) a právě Štěpánský (Parisvolley). Celkově se 
do tohoto seriálu zapojilo 27 družstev, i když ne všechna 
se zúčastnila všech turnajů (pro zajímavost: všech čtyř se 
zúčastnilo 8 celků). Kromě všem zúčastněným celkům za 
kvalitní sport děkuje pořadatel - oddíl volejbalu TJ Slovan 
Varnsdorf - také sponzorům těchto turnajů, jimiž jsou 
Město Varnsdorf, ELITE Varnsdorf, OBY Varnsdorf a Jiří 
Holubář - Gambrinus.

Konečné pořadí celoročního turnaje (v závorce je počet 
účastí na jednotlivých turnajích: 1. Aqua team (4), 2. Pa-
risvoley (4), 3. Notor team (4), 4. Rychlá rota (4), 5. Mlče-
chvosty (4), 6. Máničky (4), 7. Finlandia (3), 8. Big boys (3), 
9. Gumídci (4), 10. Ježci (2).                    Petr Damnitz/jan 

Bilance s nejmenším míčkem
Příznivou bilancí se za uplynulý rok mohou pochlubit stol-

ní tenisté TJ Slovanu Varnsdorf. Družstvo A si dobře vede 
v krajském přeboru, kde je zatím na pěkném 5. místě ze 12 
účastníků. Na vedoucí celek tabulky SK ST Česká Kamenice 
ztrácí 6 bodů. Družstvo B dokonce je po 9 odehraných kolech 
v čele okresního přeboru. Spolu s ním hraje tuto soutěž také 
družstvo C, které je mezi 8 účastníky na 6. místě.

Pokračuje také Varnsdorfská liga amatérských družstev, 
v níž se hraje již 33. ročník, který je zároveň 3. ročníkem 
Memoriálu M. Rameše. Po 11 odehraných kolech vede tým 
Čendové I. před celkem Gambrinus a družstvem s poněkud 
originálním názvem - hrnce z kredence. Celkem bojuje o 
nejlepší umístění 14 družstev. Jednatel a pokladník komise 
pro řízení Varnsdorfské ligy MUDr. P. Janák stačil, kromě 
aktivní účasti na sportování, absolvovat kurs pro vykoná-
vání funkce trenéra i rozhodčího.

Miroslav Exnar st., ředitel Varnsdorfské ligy 

 V regionálním přebo-
ru družstev zvítězil ŠK 
Varnsdorf i ve svém třetím 
střetnutí, tentokrát výrazně 
7:1 nad TJ UD Hamr. Bod 
za vítězství zaznamenali B. 
Prášek, M. Zapletal, B. Jars-
chel, J. Pavlík, P. Kavalski, 
K. Sládek a M. Černoš. Útok 
na postup zřejmě pokračuje, 
největším soupeřem našich 
bude asi celek TJ Krásná 
Lípa B.

Basketbalových výsled-
ků se nám nasbíralo za 
minulé období skutečně 
hodně, omezíme se proto ve 
zpravodajství především na 
nejdůležitější fakta.

Muži nejprve sehráli dvě 
utkání na hřištích soupeřů 
a obě prohráli. V Teplicích 
zůstali na štítě domácího 
BK v poměru 62:81 (32:34), 
když domácí rozhodli o svém 
vítězství ve 2. poločase. 
Střelci Slovanu: Zázvorka 
21, Voráček 18, Činka 10 
atd. V utkání s BK Ústí 
nad Labem naši podlehli 
67:83 (30:50).Domácí byli 
přesnější ve střelbě a roz-
hodující náskok získali již v 
prvním poločase. Střelci Slo-
vanu: Voráček 22, Zázvorka 
20, Buben 12 atd. 

Poslední dvě utkání dlou-
hodobé části sehráli naši 
muži doma. Nejprve pora-
zili Slavoj Litoměřice 97:82 
(Rajtr 36, Činka 24, Voráček 
16) a poté zdolali BK Real 
Roudnice 103:77 (Voráček 

23, Buben a Zázvorka po 
22). Naši tak potvrdili svoji 
účast ve skupině hrající o 1. 
až 4. místo a tedy i o postup 
do vyšší soutěže. Budeme 
jim držet palce.

Starší dorostenci sehrá-
li dvě utkání doma a v obou 
podali velmi dobrý výkon a 
přesvědčivě vyhráli. Střelec-
ky se v obou utkáních dařilo 
zejména Burešovi. Nejprve 
porazili BK Děčín 93:65 po 
poločase 42:36 (Bureš 35, 
Doležal 16, T. Sucharda 11), 
poté nadělovali v utkání s 
BK Litvínov, které vyhráli 
113:50 (Bureš 30, T. Relich 
19, T. Sucharda 16 atd.).

Starší žáci sehráli dvě 
dvojutkání. S VSK Liberec 
v prvním podlehli velmi 
těsně a až po prodloužení 
65:67, když v normální hra-
cí době skončilo utkání 56:
56 (Horáček 19, Smrčka 16, 
Janoušek 12, Kopecký 7), 
ve druhém se jim nedařilo 
a odešli s jasnou porážkou 
34:83 (Janoušek 10, Smrč-
ka a Horáček po 8, Kopecký 

7). Lépe dopadli s celkem 
BK Real Roudnice, s nímž 
zaznamenali dvě vítězství. 
První utkání vyhráli 56:53 
(Horáček 23, Janoušek 13, 
M. Šimák 9), ve druhém, 
v němž střelecky vynikl 
Horáček, 70:63 (Horáček 
39, Smrčka 21), druhé 70:
63 (Horáček 39, Smrčka 21). 
V obu utkáních podali bojov-
ný a disciplinovaný výkon, 
odměněný prvníma dvěma 
výhrami v soutěži.

Starší minižáci dopad-
li z našich celků nejhůře 
a zaznamenali ve dvou 
dvoutkáních čtyři porážky. 
Podlehli Slavoji Litoměřice 
29:58 (Ticháček 7, Lehroch 
6) a 13:66, když v prvním 
utkání se snažili bojovat, ve 
druhém již rezignovali. Na 
svého dalšího soupeře - BK 
Ústí nad Labem, nestačili. 
První utkání prohráli 23:
126 (Lehroch a Ondrejčík po 
6), druhé 16:111 ((Blažek 6, 
Holubář 4).

Ing. M. Novotný/jan

Šachové střípky
Celkem 100 hráčů se 

sešlo na vánočním turnaji 
v rapidu ve Stráži pod Ral-
skem, který se konal 17. 
prosince 2005. Z Varnsdorfu 
se turnaje zúčastnil Václav 
Vladyka, který v devíti ko-
lech hraných na 2x15 min. 
vybojoval 5,5 bodu a obsadil 
solidní 21. místo. V turnaji 
zvítězil se ziskem 9 bodů Jan 
Šuráň ze Sokola Karlín Pra-
ha.                                   V.V. 

Starší přípravka hrála ve 
dvou soutěžích. Pod vedením 
Jirky Minaříka a Zdeňka 
Zvěřiny si vedla úspěšně 
mezi dvaceti týmy libereckého 
krajského přeboru a skončila 
na parádním 4. místě hned za 
nadějemi českých fotbalových 
bašt jako je Liberec, Mladá 
Boleslav a Jablonec. Její bi-
lance je patnáct výher a čtyři 
prohry. Ve druhé její soutěži, 
okresním přeboru, by se tak 
proto dala očekávat jistá su-
verenita, ale nebylo tomu tak. 
Po pěti turnajích uhrála jen 3. 
místo a nejvíce branek, 8 dal 
Kramer. Zde ovšem nastupo-
vali převážně náhradníci ze 
širšího kádru. 

Mladší přípravka se 
může pochlubit jediným 
prvenstvím z fotbalových 
družstev mládeže Slovanu 
po podzimu. V okresním 
přeboru vede suverénně o 
plných šestnáct bodů! Trenér 
Vasilopulos ve spolupráci se 
Zdeňkem Kramerem se po 
půl roce se svými svěřenci 
opět vrátili na postavení, 
které jim v minulých sezó-
nách téměř tradičně patřilo. 
Poděkování vedení nejmlad-
šího družstva Slovanu patří 
touto cestou panu Markovi 
Dvořákovi, majiteli tiskár-
ny Trio ve Varnsdorfu, který 
pro malé fotbalisty na podzim 
zakoupil mj. slušivé dresy a 
věnoval jim hezké diplomy. V 
polovině listopadu přípravka 
ještě vyhrála dobře obsazený 
turnaj v Liberci, když za ní 
v pořadí zůstala jak Mladá 
Boleslav, tak Liberec A i B, 
Jablonec a tým Liberce C. O 

dalším víkendu startovala 
tato přípravka na turnaji v 
Teplicích a skončila třetí za 
Juniorem Teplice a FŠ Most. 
Další místa za Varnsdorfem 
obsadili nejmenší fotbalisté 
Ústí nad Labem, Roudnice, 
SIAD Most, Bíliny a Soko-
lova.

Přelom roku není ovšem 
jen časem bilancování, ale 
především př ípravy na 
novou sezónu. Přinášíme 
alespoň několik zajímavostí, 
podrobněji v příštím čísle.

S přípravou začalo třetili-
gové áčko již po novém roce. 
Zatím byl jasný odchod Pavla 
Runta do SRN, uvažovalo se i 
o dvou až třech posilách, mezi 
nimi o Brazilci Marcinhovi.

Prvními zápasy začal 
JOPA CUP. Ve skupině A 
(je v ní celkem 7 mužstev) 
porazil třetiligový SK Slo-
van Šluknov 7:0 a celek I.A 
třídy Dubici 5:0.  Z dalších 
výsledků je jistě zajímavé 
vítězství Dubice nad divizní 

Českou Lípou A 4:1. Zajímavé 
je jistě také přípravné střet-
nutí „o mistra Děčínska” 
mezi SK Slovanem a Řezuz 
Děčín. Skončilo vítězstvím 
našich 3:2 (Jordák, Křemen, 
Sigmund). Protože se hrálo v 
období příprav a změn v se-
stavě, jistě vás bude zajímat, 
v jakém složení poslal trenér 
Hloušek tým na hřiště: Va-
ňák (46. Macháček) - Sháněl 
(46. Čuda), Zachariáš, Vla-
dyka (46. Hyka), Čapek (46. 
Prošek) - Křemen, Prchal 
(46. Rada), Marcinho (46. 
Sigmund), Mach - Jordák (40. 
Strouhal), Obajdin. Slovan 
zdolal i Ústí n. Labem 2:1.

Dvě  utkání sehrál i 
varnssdorfské dorostenecké 
celky se svými vrstevníky z 
České Lípy. Starší dorost re-
mizoval 1:1 (Svoboda), mladší 
dorost sehrál se svým soupe-
řem bezbrankové utkání. V 
obou střetnutích zkoušeli 
naši trenéři řadu hráčů.

Zd. Sobota/jan



 

 

KULTURNÍ DŮM 
„ROZKROK“

Pondělí 30. ledna v 19.00 hod. - Ve velkém sále divadla - Sk. „C“ i volně 
Cimrman - Smoljak - Svěrák: LIJAVEC  

Hra s opravdovým deštěm.  Již vyprodáno.                

Úterý 31. ledna v 17.00 hod. - v malém sále divadla
CO TO ZNAMENÁ - VYKOŘENĚNÉ POHRANIČÍ?  

Přednáška Mgr. Báry Spalové, studentky - doktorandky sociální 
antropologie na FF Univerzity Pardubice.                Vstup volný

Pondělí 6. února v 19.00 hod. - Ve velkém sále divadla  
Skupina „A“ i volně 

Johann Strauss ml.:  NETOPÝR 
Díky vtipnému libretu Richarda Genée a vynikající hudbě „krále 

valčíků“ sklízí opereta Netopýr od své premiéry v roce 1874 u publika 
stále skvělý ohlas. U nás ji uvidíme v provedení Severočeského divadla 
opery a baletu Ústí nad Labem.            Vstupné: 160, 150, 140,- Kč

Středa 8. února v 19.00 - Ve velkém sále divadla 
Mimo předplatné 

 POUTNÍCI
Bluegrassová skupina oslavila již 35 let svého trvání. Během 

poutnického programu zazní jak největší hity Panenka, Až uslyším 
hvízdání či Telegraf Road, tak novinky z posledního alba Pláč i 
smích.                                                Vstupné: 110, 100, 90,- Kč

Čtvrtek 9. února v 18.00 hod. - V aule VOŠ a BGV, Střelecká ul.
Skupina „K“ i volně 

Zveme na „Hudební setkání“:
 POKRAČOVATELÉ MISTRŮ  

Pěvecký koncert mladých sólistů, účastníků známé burzy zpěvá-
ků ve Státní opeře Praha za účasti legend české operní scény Libuše 
Domanínské a Karla Petra. Průvodní slovo: Dr. Radmila Hrdinová.                                                                    

Vstupné:  90,- Kč
Připravujeme:
21. 2. - MALOVANÉ PÍSNIČKY - Skupina „G, F, E“
22. 2. - Přednáška: ANTISEMITISMUS U NÁS A V EVROPĚ
24. 2. - Vernisáž: DŘEVOŘEZBY VLASTIMILA ČÁSTKY
26. 2. - NÁVŠTĚVA V PEKLE - masopustní pohádka, mimo 
předplatné

Čtvrtek až středa 26. 1. až 1. 2. v 16.00 hod.
Pátek až neděle 27. 1. až 29. 1.  též ve 13.45 hod. 

LETOPISY NARNIE: LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ 
Premiéra - USA 

Vstupné 75,- Kč  Ml. přístupno - Dabing - 130 min.

Čtvrtek až středa 26. 1. až 1. 2. v 18.30 a ve 20.30 hod.
PANIC JE NANIC - Celostátní premiéra - ČR 
Vstupné 80,- Kč  Ml. do 15 let nepřístupno - 130 min.

Čtvrtek 2. 2. v 19.00 hod. 
Představení za účasti tvůrců a založení ART klubu Varnsdorf

Pátek až neděle 3. 2. až 5. 2. v 16.30 a ve 20.30 hod.
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM A PLÁCAČKOU 

 Premiéra - ČR, Vstupné 80,- Kč  
Ml. do 12 let nepřístupno - 93 min.

Pátek až neděle 3. 2. až 5. 2. ve 14.30 hod.
KOUZELNÝ KOLOTOČ - USA 

Vstupné 70,- Kč  Ml. přístupno - Dabing - 85 min. 

Pátek a sobota 3. 2. a 4. 2. v 18.30 hod.
Předpremiéra k 1. výročí znovuotevření kina Panorama

EXPERTI - ČR
Vstupné 80,- Kč  Ml. přístupno - 85 min.

Sobota 4. 2. ve 22.30 hod.
Dárek k výročí znovuotevření kina Panorama

BRIDGET JONESOVÁ 2: S ROZUMEM V KONCÍCH 
USA , Vstupné ZDARMA  

 Ml. do 12 let nepřístupno - České titulky - 108 min.

Neděle a pondělí 5. 2. a 6. 2. v 18.30 hod.
KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ - USA , Vstupné 60,- Kč  

Ml. do 12 let nepřístupno - České titulky - 118 min.

Pondělí až středa 6. 2. až 8. 2. v 16.30 a ve 20.30 hod.
FINTY DICKA A JANE - Premiéra - USA 

Vstupné 70,- Kč  Ml. přístupno - České titulky - 90 min.

Úterý a středa 7. 2. a 8. 2. v 19.00 hod.
 MASAJOVÉ - BOJOVNÍCI DEŠTĚ - Francie

Vstupné 60,- Kč  Ml. přístupno - České titulky - 94 min.

Čtvrtek a pátek 9. 2. a 10. 2. v 18.30 a ve 23.00 hod.
Sobota až středa 11. 2. až 15. 2. v 16.30 a ve 20.30 hod.

Pondělí až středa 13. 2. až 15. 2. též ve 14.30 hod.
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI - Premiéra ČR

Vstupné 80,- Kč  Ml. přístupno - 112 min.

Čtvrtek a pátek 9. 2. a 10. 2. v 16.30 a ve 20.30 hod.
Sobota 11. 2. v 18.30 a ve 23.00 hod.

 OBCHODNÍK SE SMRTÍ - Premiéra USA
Vstupné 55,- Kč  Ml. do 12 let nepřístupno - České titulky - 122 min.

Čtvrtek až neděle 9. 2. až 12. 2. v 15.00 hod.
Neděle 12. 2. též v 18.30 hod.

ZATHURA - VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ - Premiéra 
Vstupné 65,- Kč  Ml. přístupno - Dabing - 88 min.

Pondělí až středa 13. 2. až 15. 2. v 18.30 hod.
ELIZABETHTOWN - USA

Vstupné 60,- Kč  Ml. do 12 let nepřístupno - České titulky - 124 min.

Čtvrtek až neděle 16. 2. až 19. 2. v 15.00 hod.
STRAŠPYTLÍK 

Vstupné 50,- Kč  Ml. přístupno - Dabing - 77 min.

Čtvrtek až neděle 16. 2. až 19. 2. v 16.30 a ve 20.30 hod.
HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ? - USA

Vstupné 65,- Kč  Ml. do 15 let nepřístupno - České titulky - 93 min.

MĚSTSKÉ DIVADLO
VARNSDORF

Pátek 27. 1. 2006 od 20.00 hodin                     
HIPHOP PÁRTY 

Atypik crew (Rbk - Šlk), Řezník (Rbk), Mc´s tobi&mafig 
(Kr. Lípa), Dj Clyde (Lbc) + hosté 

                                                                                   Vstupné 60,- Kč

Sobota 11. 2. 2006 od 20.00 hodin                                                   

METAL NIGHT
Livores Mortis, Secret Of Darkness + host 

Livores Mortis pocházejí z Turnova a přitom u nás zas tak moc profláklí 
nejsou. Zato v zahraničí mají hodně příznivců. Dokazuje to jejich poslední 
návštěva a koncert v Anglii, kde sklidili famózní úspěch a na podzim 
je Angláni znovu pozvali. Spolu s nimi vystoupí varnsdorfští Secret Of 
Darkness se svým instrumentálním programem a možná přijdou i Němci. 

www.sweb.cz/livores.mortis/               Vstupné 40,- Kč

Od 11. 2. projekce sportovních přenosů olympiády z Turina!

Sobota 18. 2. 2006 od 20.00 hodin                     
ROVERSKÝ GULÁŠEK

K posezení a tanci se skupinou BAZAR zvou varnsdorfští skauti. 
                                                                                         Vstup volný

1. 2. - 28. 2. 2006  GALERIE „NA ROZCESTÍ“
Fotografie Marcela Tomečka - Obrázky z jižní Evropy. 
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Kruh pøátel muzea 
Varnsdorf

COMMUNIO - 
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Program na únor:   
    

1. 2. 2006  
Káťa Brávková

Průřez dějinami ve vzdělávání osob se speciálními 
vzdělávacími potřebami

8. 2. 2006  
Jan Kampf

Ochrana přírody v rámci „NATURA 2000“

Začátek programu v 15.30 hodin.

Internetová Kavárnička pro seniory
Pondělí 15.00 - 17.00 hod.  •  Úterý 9.00 - 12.00 hod.

Communio, Tyršova 1232, Varnsdorf, tel.: 412 370 764

Taneční škola STYL manž. Josefových
a taneční studio STYLKLUB  Velveta Varnsdorf

pořádá pro děti od 7 do 13 let 

TANEČNÍ PRO DĚTI
Kde: sál školy v disco Deltě ve Varnsdorfu

(Karlínská ul. naproti benzince FB automobil)

Zahájení: 17. února 2006 od 16.00 do 18.00 hod. (pátek)

V programu:
Základy standardních, latinsko-amerických, národně 

společenských tanců, taneční novinky, country, disco a taneční hry. 
Pohybová a rytmická výchova! Návštěva taneční soutěže!

Kurzovné: 360 Kč

Úterý 31. 1. v 17.00 hod. v divadle ve Varnsdorfu  
Co to znamená

VYKOŘENĚNÉ POHRANIČÍ? 
přednáška Mgr. Báry Spalové

Veškeré informace o akcích KPMV získáte na tel. č. 412 372 193
a na http://muzeum.varnsdorf.cz/

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
VARNSDORF

Netradiční hudební besedy 
v Městské knihovně Varnsdorf

Městská knihovna Varnsdorf pořádá ve svém hudebním oddělení 
netradiční hudební besedy, které zprostředkovávají žákům rozvíjení 
sociokulturních dovedností formou nenásilné motivace, seznamují je s 
knižním fondem, s fondem hudebnin a audiovideomédií, s kulturním 
prostředím knihovny a napomáhají při získání vztahu ke knihám a 
hudbě, při rozvoji čtenářství, kulturnosti, slušného chování. Pro děti je 
tato beseda příjemným zpestřením výuky, kdy pod vedením pedagogů 
například vytleskávají svá jména, hádají české lidové písně, hrou na 
ozvěny napodobují zvuky, společně hrají a zpívají, povídají si o různých 
interpretech a oblíbené hudbě. Prohlížejí si časopisy o hudbě, vyhledá-
vají AV tituly na počítači a vše je ve stylu učení hrou.

Termín a náplň besed:
7. února 2006 - 10.00 hod. Základní lekce.
Seznámení s hudebním oddělením, fondem AV médií, povídání o 

hudbě a poslechové činnosti individuální i skupinové dle přání dětí a 
učitele.

21. února 2006 - 10.00 hod. Třída J. Špičkové.
Orffovský instrumentář, práce s hudebními nástroji, rytmické ozvě-

ny, práce s rytmem, poslechové činnosti.                                           rm

Stavební bytové družstvo občanů Průkopník Varnsdorf

Pozvánka
pro vlastníky domů a společenstva vlastníků bytových jednotek 

na diskusi ke státním dotacím na rekonstrukce 
panelových domů pro rok 2006, 

konané dne 2. února 2006 v 16.00 hod. 
v zasedací místnosti družstva ve Varnsdorfu, Štefánikova 454 

(pod Kurťákem).

Program jednání: 1. Zahájení
                              2. Informace SBDO Průkopník
                                  - technické, ekonomické, úspory
                              3. Diskuse

Za SBDO Průkopník Varnsdorf Jan Mareš - předseda představenstva

TOS Varnsdorf  a. s. zve své příznivce na

 10. Ples Tosáků
Koná se 17. února 2006 od 20.00 hod. 

v Lidové zahradě.
Hraje Big Bend P. Vlasty z Mladé Boleslavi.

Vstupenky již v předprodeji. 
Informace podává p. Heinrich, telefon 604 294 320.

Akce Apoštolské církve pro mládež
Vždy v úterý 15.30 - 17.00 hod. - Royal Rangers
„Staň se kapitánem“, klub pro školáky 1. - 4. třída.

Středeční program - EXIT77 vždy od 17.00 do 20.00 hod. 
Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a středoškoláky

JAK SE ŽIJE ...
25. 1. Gamesákům, a ne ledajakým
Počítač je mrtvev, aneb co je nový herní svět?

1. 2. Mnichům, co už nejsou mnichama
Zajímavý týpek, který prožil to, co málokdo.

8. 2. Ve středověku
Přeneseme se do dávných dob temného středověku plného dobrého jídla 
a zápasů o přežití za pomocí šluknovských rytířů. POVINNÁ STŘEDO-
VĚKÁ VÝBAVA, stačí pytel od brambor.

Tyto akce se konají v prostorách pošty - 1. patro, vchod ze dvora
vždy od 17.00 do 20.00 hodin.

Vždy v neděli od 9.30 do 12.00 hodin
Nedělní bohoslužba v Centru mládeže na Střelnici

pro znalé i neznalé. Přijďte se podívat.

Kontakt: varnsdorf@apostolskacirkev.cz, www.e-cirkev.com 

Srdečně zveme na 

15. PLES KSČM
VE VARNSDORFU,

který se koná
v sobotu 18. února 2006 od 20.00 hodin

Studentské centrum (Střelnice)

K tanci hraje hudba J. Tománka
Předprodej vstupenek v Klubu důchodců „Pohádka“

každou středu od 4. ledna v době od 14.00 do 16.00 hodin
Tombola • Vstupné 60,- Kč


