
Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč
Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 

DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY

1
LEDEN  2006

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY                                                                                                            CENA 5,- Kč

Číslo 

Varnsdorfský vánoční jarmark
O zlaté neděli bylo na vánočním jarmarku skutečně rušno. 

Zpěv vánočních koled zkrášloval setkání občanů v prostoru 
městské tržnice, kapři šplouchali v obrovských kádích, ve 
stáncích se nabízely poslední vánoční dárečky, teplá medovi-
na voněla kolem dokola a nechyběl ani hasičský svařáček za 
symbolickou pětikačku.                                             rm

Obě nové obecně  závazné 
vyhlášky, které zastupitelé v 
prosinci schválili, se týkají 
komunálního odpadu. Prv-
ní (č. 15/2005) je o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních 
odpadů. Stanovuje popla-
tek na rok 2006 pro jednu 
osobu, který činí 468,- Kč, 
t.j. stejný jako byl vloni. 
Druhá vyhláška (č. 16/2005) 

řeší systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 
komunálních odpadů včet-
ně systému nakládání se 
stavebním odpadem. Za-
stupitelstvo dále schválilo 
žádost o poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu na 
rekonstrukci muzea ve 
Varnsdorfu a další žádost 
o poskytnutí dotace na pod-
poru výstavby technické in-
frastruktury pro staveniště 

Poděkování 
starosty

Děkuji touto cestou 
všem, kteří se v uply-
nulém roce podíleli na 
zdárném realizování 
všech městských akcí 
vedoucích k rozkvětu 
našeho města, všem 
zastupitelům za jejich 
vstřícná jednání, všem 
zaměstnancům Městské-
ho úřadu za dobrou práci 
a v neposlední řadě i ob-
čanům města Varnsdorf, 
kteří nás v naší dosavad-
ní práci podporují.

Ing. Josef Poláček, 
starosta města 

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.
•

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

V případě, že se do některé školy dostaví více dětí, než 
je kapacita otvíraných tříd, bude rozhodnuto o zařazení 
žáka na jinou školu v souladu se školským zákonem a 
vyhláškou města o školských obvodech.

Město Varnsdorf vás srdečně zve na 

VII. Radniční ples
K tanci, poslechu a dobré pohodě hraje 

hudební skupina NOVA MIX

V pátek 27. ledna 2006 od 20.00 hodin 
v sále „Lidová zahrada“

Vstupné 130,- Kč
Předprodej vstupenek:

Podatelna Městského úřadu Varnsdorf

Letošní štědrovečerní den nechyběla v našem městě ani tradice živého Betléma, který do sta-
rokatolického chrámu přilákal mnohé návštěvníky. Přítomní obdivovali nejen jesličky se Svatou 
rodinou, Tři krále a pastýře se zvířaty, ale líbil se i vánoční koncert Kvíltetu, který se v prostorách 
chrámu rozezněl. V podání Kvíltetu zazněly duchovní písně, spirituály, vánoční koledy a známé 
melodie spojené s oslavou Ježíše Krista. Organizátorem zdařilé akce byla Starokatolická církev 
ve Varnsdorfu.                                                                                        Foto J. Sucharda

sedmi rodinných domů v 
lokalitě Kollárovy ulice. 
Zastupitelé rovněž schvá-
lili příspěvkové organizaci 
Nemocnice Varnsdorf opa-
kovanou finanční výpomoc 
(návratnou půjčku ve výši 
2,5 mil. Kč  měsíčně) na 
krytí ztrát, které vznikají 
opožděnými platbami od 
zdravotních pojišťoven.   

                                    rd



Policie České republiky
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V noční době z 2. 12. na 3. 12. 2005 se neznámý pacha-
tel vloupal do prodejny nápojů ve Varnsdorfu. Z prodejny 
odcizil finanční hotovost, cigarety různých značek a alkoho-
lické nápoje, čímž způsobil škodu ve výši 25.500,- Kč.

Dne 6. 12. 2005 v době od 12.30 do 13.00 hod. se 
neznámý pachatel vloupal na parkovišti u restaurace v 
Horním Podluží do osobního vozidla zn. Škoda Octavia. 
Z vozidla odcizil kožený kufr, koženou tašku, fotoaparát, 
finančí hotovost a další věci. Škoda činí 34.990,- Kč.

Vyšetřovatel SKPV Rumburk sdělil obvinění z 
trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povin-
né platby, porušování práv k ochranné známce, obchodnímu 
jménu a chráněnému označení původu a porušování autor-
ského práva 41letému cizímu státnímu příslušníku, který 
dne 10. 12. 2005 v době od 10.00 do 11.00 hod., skladoval ve 
svém vozidle cigarety různých značek bez nálepek k ozna-
čení pro daňové účely, CD nosiče a DVD nosiče pořízené bez 
svolení výrobce zvukových záznamů a mikiny neoprávněně 
označené ochrannou známkou. Část zboží uloženého ve 
vozidle uvedl do oběhu. Svým jednáním způsobil škodu 
235.000,- Kč.

Policisty OOP Varnsdorf bylo sděleno podezření z 
trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí 25leté 
ženě z Varnsdorfu, která dne 12. 12. 2005 kolem 14.15 hod. 
řídila ve Varnsdorfu osobní vozidlo, ačkoliv má Okresním 
soudem v Děčíně vysloven zákaz řízení.

Vyšetřovatelem SKPV Rumburk bylo sděleno obvi-
nění z trestného činu krádeže vloupáním a poškozování 
cizí věci 23letému muži z Jablonce nad Nisou, který se v 
době od 19. 8. do 12. 10.2005 vloupal ve Varnsdorfu do osmi 
osobních vozidel s celkovou škodou 102.883,- Kč.

V době od 11. 12. do 16. 12. 2005 se neznámý pachatel 
vloupal do garáže v přízení rekreační chaty v Dolním Podlu-
ží. Z garáže odcizil benzinovou travní sekačku, benzinovou 
sněhovou frézku a benzinový křovinořez. Odcizením byla 
způsobena škoda 26.000,- Kč.

Dne 17. 12. 2005 v době od 10.00 do 10.30 hod. odcizil 
neznámý pachatel ve Varnsdorfu osobní vozidlo zn. Ford 
Mondeo. Odcizením způsobil škodu 130.000,- Kč.

Dne 21. 12. 2005 kolem 13.40 hod. v prostoru auto-
busového nádraží ve Varnsdorfu přistoupili ke stojící ženě 
dva mladí muži. Jeden z nich ji prudkým trhnutím strhl z 
ramene textilní kabelu s notebookem, mobilním telefonem 
a dalšími věcmi a poté z místa utekli. Vzniklá škoda činí 
40.130,- Kč.

Vyšetřovatelem SKPV Rumburk bylo sděleno ob-
vinění z trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví 
22letému muži z Varnsdorfu, který dne 4. června 2005 v 
časných ranních hodinách ve Varnsdorfu fyzicky napadl 
jinéh občana, který utrpěl středně těžké zranění s dobou 
léčení jeden měsíc.

Vyšetřovatelem SKPV Rumburk sdělil obvinění z 
trestného činu krádeže, pokusu krádeže vloupáním, krá-
deže vloupáním, porušování domovní svobody, neoprávněné 
držení platební karty, neoprávněné užívání cizí věci a zpro-
nevěra 35letému muži z Rumburku, který se v době od 27. 
10. do 29. 12. 2005 celkem v osmnácti případech, převážně 
ve Varnsdorfu, ale i Rumburku a Dolní Poustevně pokusil 
vloupat do objektů, vloupal se do čtyř prodejen, do bytu, tří 
rodinných domků, a dále do ordinace, pekárny, polikliniky, 
restaurace a kadeřnictví. Následovala i další trestná činnost, 
kdy se dopustil krádeže na osobě, odcizil věci z nezajištěného 
vozidla, odcizil osobní vozidlo a nevrátil zapůjčené vozidlo. 
Svým jednáním způsobil celkovou škodu 224.337,- Kč.          

                Tisk. mluvčí OŘP Děčín: por. J. Rolla

Z deníku hasičů
 1. 12. 2005 hořelo v hotelovém domu s restaurací SPORT 

v Žitavské ulici. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hustý 
černý kouř vychází ze dvora objektu, kde jeden z obyvatelů 
vypaloval měď z kabelů!!

2. 12. 2005 se ozvala ve městě siréna a znělka ohlašující 
požární poplach, požár benzínové čerpací stanice. Na místě 
bylo zjištěno, že se jedná o plamenné hoření střechy v prosto-
ru nad čerpacími stojany. Příčinou požáru byl pravděpodobně 
zkrat na elektrické instalaci - neonovém osvětlení obrysu 
střešní konstrukce.

I zdánlivě nevinné otáčení vozidla může skrývat 
velké nebezpečí, o tom se přesvědčil i řidič soupravy s 
přívěsem 13. 12. 2005, když se obracel na dvoře skladu. 
Najel přitom na zpevněný povrch, prorazil hliníkové palivové 
nádrže a utrhl vzduchojem včetně potrubí. Vozidlo se tak 
stalo nejen nepojízdné, ale vylitých 600 litrů nafty způsobilo 
ekologický problém. 

16. 12. 2005 se po druhé hodině ranní rozezněly městem 
sirény,které oznamovaly další požární poplach. Tentokrát se 
jednalo o činžovní dům na Národní ulici těsně pod marketem 
Penny. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár elektric-
kého rozvaděče pod schodištěm do prvního nadzemního 
podlaží. Po lokalizaci požáru se jednotkám podařilo dostat 
do prvního patra a podkroví a provedly odvětrání. Následně 
byli za pomoci evakuačních roušek vyvedeni všichni dospělí 
včetně dětí.

Zdroj web Hasiči Varnsdorf, zpracovala rm

MIMINKO DO
Případ nemocného vietnamského novorozence, občánka 

města Varnsdorf, otřásl v období kolem vánoc širokou veřej-
ností. Do řešení problému se pustil i šéfredaktor TV Nova 
Mgr. Jan Zuna, který pojmenoval legislativní problém, jímž 
k situaci došlo, a rozpoutal vlnu dotazů ve veřejnosti. A jak 
to všechno vlastně vzniklo?

S novorozencem, který se narodil postižený, nemohla 
Všeobecná zdravotní pojišťovna (a zřejmě ani další) uzavřít 
pojištění, neboť dle zákona o pojišťovnictví a pojistné smlouvě 
není pojišťovna oprávněna pojistit osobu nemocnou již v době 
uzavření pojistné smlouvy. 

Do pojištění VZP se tak malý Do dostal až 1. prosince 
2005, a to s ohledem na morální a etické důvody. Do té 
doby již náklady na léčbu miminka ve Všeobecné fakultní 
nemocnici vyšplhaly na částku přes 800 tisíc korun. Splát-
kový kalendář na tuto sumu je pro rodiče nereálný, a tak 
jim vznikl obrovský problém. VZP nabídla pomoc v oblasti 
nákladů vzniklých před účinností pojištění miminka formou 
příspěvku do sbírky, kterou zřídila Nadace Naše dítě pro ne-
mocné „miminko Do“ a od 1. 1. 2006 půjde 10 korun z každé 
pojistné smlouvy na tuto sbírku. Řešení hledá Ministerstvo 
zahraničí i Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve Varnsdorfu vypla-
til rodičům jednorázovou dávku pro rodinu s dětmi na úhradu 
mimořádných výdajů v maximální výši 15 tisíc korun. A jak 
můžeme pomoci my? V tuto chvíli nezbývá než podpořit sbír-
ku uvedením čísla sbírkového konta: 111 000 222/ 0300 a vě-
řit v solidárnost spoluobčanů.                                         rm

Upozornění pro pořadatele
kulturních a sportovních akcí

V HS č. 21 jsme pořadatele kulturních a sportovních akcí 
upozorňovali na obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf 
o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných 
podniků, která přinesla několik novinek. Zásadní změnou 
vyhlášky je stanovení oznamovací povinnosti pořadatelům 
sportovních akcí, kteří byli až dosud této povinnosti zproš-
těni. Upozorňujeme proto pořadatele sportovních akcí, aby 
oznámením na předepsaném formuláři splnili své povinnosti 
dané touto vyhláškou.

U pravidelně se opakujících akcí nebo akcí pořádaných 
podle předem přesně stanoveného časového plánu lze ozna-
movací povinnost splnit jednorázově za celé období, na které 
jsou termíny veřejnosti přístupných akcí známy, maximálně 
však na daný kalendářní rok. Následně postačí písemnou 
formou hlásit pouze případné změny termínů nebo zrušení 
jednotlivých akcí.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf

POMOZTE PŘI PÁTRÁNÍ 
Dne 29. 12. 2005 kolem 18.00 hod. došlo v obci Rybniště, na 

hlavní komunikaci u bývalé restaurace U Matěje, k dopravní 
nehodě. Dosud neznámý pachatel řídil zřejmě bílé vozidlo 
značky Renault 19 ve směru od Varnsdorfu a pravděpodobně 
nepřizpůsobil rychlost jízdy, s vozidlem vyjel vpravo mimo 
vozovku, kde přední částí narazil do rodinného domku. Poté 
místo dopravní nehody za pomoci jiného vozidla opustil. 

Policie ČR, Okresní ředitelství v Děčíně žádá občany, kteří 
mohou poskytnout jakoukoliv informaci k uvedenému vozidlu, 
případně řidiči, který měl dopravní nehodu způsobit, aby se 
telefonicky přihlásili na tel. číslo: 974.432.574 nebo na linku 
158.                     Tisk. mluvčí OŘP Děčín: por. Rolla J. v.r.

Poděkování 
EKO servis 

Dne 20. prosince 2005 ve 
večerních hodinách došlo na 
Studánce vzhledem k nepříz-
nivým sněhovým podmínkám 
k zapadnutí popelářského vo-
zidla Volvo společnosti EKO 
servis Varnsdorf, a.s. Po něko-
lika marných pokusech oslovit 
některé společnosti vlastnící 
těžkou techniku umožňující 
vyproštění nebezpečně naklo-
něného vozidla, jsme požádali 
o pomoc Hasiče Varnsdorf. 
Velmi rychle a obětavě pomohl 
pan Jiří Sucharda, který osob-
ně nasedl do vozidla Tatra 8x8 
a s kolegou přijeli k zapadlému 
vozidlu. Po chvilce napětí bylo 
vozidlo vyproštěno ze závějí 
bez jediného poškození.

Touto cestou ještě jednou 
děkujeme Hasičům Varnsdorf 
a jmenovitě panu Jiřímu Su-
chardovi za rychlou a účinnou 
pomoc.

Pracovníci společnosti EKO 
servis Varnsdorf a.s. 

Ve školním roce 2006/2007 
otevírá ZŠ Varnsdorf, náměstí 
E. Beneše 469 jednu třídu s 
rozšířeným vyučováním mate-
matice a přírodovědným před-
mětům (základní předměty 
vyučují aprobovaní a zkušení 
učitelé) a jednu třídu zaměře-
nou na ekovýchovu, prevenci 
sociálně patologických jevů a 
pohybové hry.

přihlášky lze vyzvednout pří-
mo ve škole nebo si je stáhnout 
na webových stránkách školy.

Zájemci se mohou se školou 
seznámit i blíže. V den zápisu 
do 1. tříd se na naší škole usku-
teční Den otevřených dveří, kde 
vám k dispozici budou učebny 
i učitelé.

Na škole pracuje v současné 
době 11 kroužků (jazyky, vý-
tvarná činnosti, programování, 
počítačová technika, sportovní 
činnosti atd.) Jazykům bude-
me od příštího roku vyučovat 
od 3. třídy. Ve ŠD pak budou 
kroužky zaměřené na jazyky. 
Výbornou úroveň má výuka vý-
početní techniky, kterou vyuču-
jí kvalifikovaní učitelé. Máme 
návaznost na sportovní oddíly. 
1. a 2. třída mají výuku plavání 
a bruslení, v příštím roce bude 
při škole zapojen kroužek lehké 
atletiky pro 3. až 5. třídu. Naše 
atletky skončily na 2. místě v 
krajském finále. Součástí výu-
ky je celoroční soutěž v různých 
odvětvích sportu.

Škola pořádá denní i něko-
likadenní akce - ekovýchova 
- návštěvy Národního parku 
České Švýcarsko, kursy chová-
ní za mimořádných situacích, 
lyžařské zájezdy, „Pohybem 
proti drogám“, „Podzimní a 
zimní hry“, Den dětí, a další.

Těšíme se na vaši návště-
vu!

Za vedení školy - V. Zemler

NÁVRAT MATE-
MATICKÉ TŘÍDY
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Úprava jízdního řádu ČD výrazně 
postihla dojíždějící žáky

Nepořádek u Penny Marketu
Do redakce nám přišel dopis s dotazy, jakým způsobem 

je možné řešit nepořádek kolem sběrových kontejnerů u 
prodejny Penny Market a na přilehlém svahu s křovinami. 
Zeptali jsme se tedy osoby nejpovolanější, vedoucího odbo-
ru životního prostředí Ing. Brzáka, jak tuto situaci může 
řešit město.

„V říjnu jsme zvětšovali počet kontejnerů na tříděné 
odpady, k Penny Marketu jsme přidávali 2 kontejnery (na 
plast a papír) a nyní situaci vyhodnocujeme. 

Protože podobné problémy jsou i jinde, chceme od ledna 
provést také optimalizaci svozových termínů a svážet papír v 
některých lokalitách každý týden. Při vývozu je samozřejmě 
vždy prováděn úklid stanoviště kontejnerů.“ 

Posekaná tráva zůstává někdy ležet několik dní než jí 
firma odveze, kdo určuje jaké plochy se mají udržovat se-
káním a kdo to pak kontroluje?

„Údržbu veřejné zeleně zadává odbor životního prostředí 
na základě schváleného rozpočtu. Například trávu u garáží 
pod Penny Marketem můžeme sekat jen jedenkrát ročně.

Posekaná tráva by měla být odvezena neprodleně, ale my 
provádíme úplnou kontrolu až při přebírání prací. Pokud 
příště firma neodveze trávu hned, kontaktujte prosím náš 
odbor a rádi zjednáme nápravu.V současné době připravu-
jeme výběrové řízení na dodavatele, který bude tyto práce 
provádět od června příštího roku. Doufám, že se nám tak 
podaří službu dále zkvalitnit.“                                       rm 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VOŠ 

VOŠ a SPŠ ve Varnsdorfu zve žáky 9. tříd a jejich rodiče 
na Den otevřených dveří, který se koná v pátek 13. ledna 
2006.

Po celý den od 9.00 do 16.00 hodin budou zpřístupněny 
všechny prostory školy, kde se zájemci mohou seznámit s 
nabízenými obory a dozvědět se více o škole, případně i 
ubytování.

Zájemci mohou současně navštívit ve Studentském centru 
Střelnice seminář se sociálními partnery a získat tak kon-
takty na možné budoucí zaměstnavatele (TOS, VENTOS, 
BENTELER, PLASTON, CL-NET apod.)

D. Jelenová - stud. odd., VOŠ a SPŠ Varnsdorf
Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 

STALO SE PŘED VÁNOCI
Představte si, že jdete k 

bankomatu a aniž byste tam 
vložili svoji platební kartu, 
čekají na vás volně položené 
peníze. Jak byste se zacho-
vali? V pátek 9. prosince 
2005 se do této prazvláštní 
situace dostal jeden z varn-
sdorfských občanů - hasičů. 
V bankomatu našel nevy-
braný větší peněžní obnos 
a na zemi dokonce ležel i 
pokladní lístek. Nelenil, 
peníze i s lístkem odnesl 
na Městskou policii, která 

o pomoc požádala i bankov-
ní ústav, z něhož pocházel 
pokladní lístek. Společným 
úsilím se podařilo vypátrat 
majitelku účtu, paní M. D. 
z Dolního Podluží. Peníze, 
které byly její veškerou 
úsporou na vánoční dárky, 
jí byly předány. Šťastná a 
překvapená důchodkyně 
tak při vší smůle narazila 
na Skvělého Poctivce, jemuž 
touto cestou děkujeme. Po-
ctiví nálezce bude samozřej-
mě odměněn.                 rm

Mnoho našich obyvatel 
se ptá, proč Městská policie 
nezasahuje proti mládeži 
zneužívající zábavnou py-
rotechniku a obtěžující tak 
své okolí. Není to tak jedno-
duché. O používání zábavné 
pyrotechniky a její regulaci 
existuje Stanovisko odboru 
dozoru a kontroly veřejné 
správy MV, které neumož-
ňuje používání zábavné py-
rotechniky regulovat obcím 
v obecně závazné vyhlášce 
města o veřejném pořádku. 
Zájem města (a nejen naše-
ho) o tuto regulaci skutečně 
byl, ale právní řád to městu 
neumožňuje, neboť zákon č. 
61/1998 Sb., o výbušninách 
nezmocňuje k právní úpravě 
zacházení s pyrotechnický-
mi výrobky obec, ale Český 
báňský úřad. Podle vyhláš-

Problémy s pyrotechnikou
ky ČBÚ jsou pyrotechnické 
předměty rozděleny do tří 
tříd. Použití dle třídy I. 
není zákonem omezeno, 
zákazy je možno ukládat 
právními předpisy a dozor 
nad jejich dodržováním 
spadá do působnosti ČBÚ. 
V obecně závazné vyhlášce 
města tedy nelze stanovit 
místa pro použití zábavné 
pyrotechniky ani zakazovat 
její používání v určitém ča-
sovém období. Městská Poli-
cie však vykonává kontrolu 
v rámci svých kompetencí 
ve spolupráci se Živnosten-
ským úřadem a kontroluje 
její prodej a místo podle 
druhu. Při prosincových 
kontrolách bylo zjištěno zá-
važné pochybení, které bylo 
postoupeno České obchodní 
inspekci ÚL.                  rm

Vzhledem ke zkušenostem z předešlých let, zúčastnila 
jsem se schůze městského zastupitelstva před vánočními 
svátky. Šlo mi o pořádek ve městě, především o používání 
zábavné pyrotechnik. jak se naše městské zastupitelstvo 
postaralo jsme viděli sami. na štědrý den se klepalo celé 
naše město v základech do pozdních nočních hodin! Stále se 
mluví o tom, jak trpí na silvestra používáním pum a petard 
zvířata a nemocní lidé. Proč musí trpět již od listopadu, a 
bůh ví kdy tomu bude konec, obyvateké města Varnsdorfu?! 
Argumenty, že se „s tím nedá nic dělat“ obyvatele neuspo-
kojí! Zabrání se alespoň tomu, aby po silvestru nebylo naše 
město zdevastované tak jako předešlý rok? 

Jaroslava Valentová

Dočkáme se nápravy?

Ať žijí vandalové!
Město Varnsdorf vybudovalo pro cestující autobusové 

dopravy dvě nové autobusové čekárny a ke dvěma stáva-
jícím přibyly i lavičky. Předání proběhlo 8. prosince 2005 
a celková cena za zpříjemnění čekání byla 271.072,50 Kč. 
Jenže k čemu je úsilí města, když jsou mezi námi i tací, kteří 
zastávce u benzinové čerpací stanice dali jen dva dny života. 
Tito vandalové rozbili v průběhu víkendu skleněnou výplň 
a znehodnotili tak nově vybudované dílo. Způsobená škoda 
byla vyčíslena na cca 3 500,-Kč.                     Petr Véle, rm

Když pracovníci Odboru 
dopravy Krajského úřadu 
dne 15. listopadu 2005 
na jednání o dopravní ob-
služnosti ČD ubezpečovali 
představitele mj. i našeho 
města o tom, že se v našem 
regionu nemusíme bát 
rušení tratí, už jaksi za-
pomněli zmínit, že ČD od 
15. prosince 2005 změnily 
a upravily jízdní řád, a tato 
změna se hluboce dotkla 
středních škol v našem 

městě. Jedná se zejména o 
ranní spoj Liberec - Varn-
sdorf, u nějž byl posunut 
příjezd do Varnsdorfu ze 
7.39 hod. na 8.07 hod. Dů-
sledkem toho jsou pozdní 
příchody studentů do školy, 
což samozřejmě narušuje 
celou výuku. Změněn byl 
i zpáteční odpolední spoj 
Varnsdorf - Liberec, kde 
posunutím odjezdu z 14.05 
hod na 13. 09 hod. jsou na 
tom „biti” studenti, kterým 

výuka končí ve 13.30, a jim 
tak nezbývá než čekat až 
na další spoj opět posunutý 
z 16.12 hod. na 16.41 hod. 
A důsledky? Nejen že žáci 
jezdí pozdě do výuky, ale 
nemají možnost se brzy 
vrátit domů. Vzhledem k 
tomu, že u středních škol 
se nevedou žádné školní 
družiny, budou se studenti 
nuceně volně „poflakovat” 
po městě, a to naprosto 
bezprizorně. Nemůžeme se 
tak řídit heslem „Kdo si 
hraje nezlobí“, neboť stu-
denti našich škol nebudou 
mít možnost využití svého 
volného času dle svých do-
savadních možností a před-
stav, ale budou nuceni zů-
stat tam, kde o ně nebude 
dostatečně postaráno. Co je 
asi napadne? Snad se toho 
nemusíme bát!             rm                

Voška rozběhla
nový projekt 
Na základě vydaného 

rozhodnutí o poskytnutí do-
tace zahájila Vyšší odborná 
škola a střední průmyslová 
škola ve Varnsdorfu rea-
lizaci projektu „Tvorba a 
realizace vzdělávacích pro-
gramů“, kterého se zúčastní 
devět partnerských středních 
škol Šluknovského výběžku a 
Městská knihovna Varnsdorf. 
Hlavními cíli projektu v 
rámci Operačního programu 
rozvoje lidských zdrojů je 
vzdělat cílovou skupinu 
28 pedagogů a manažerů 
škol ve tvorbě vzdělávacích 
programů s celonárodní 
působností metodiky a 
vytvořit 28 vzdělávacích 
programů dle potřeb part-
nerských subjektů v oblasti 
celoživotního vzdělávání a 
rekvalifikací, které budou 
přispívat ke snížení neza-
městnanosti a zlepšení míry 
uplatnitelnosti absolventů 
na trhu práce.

Úvodní konference se ko-
nala dne 14. prosince 2005 
na sále Studentského kul-
turního centra Střelnice ve 
Varnsdorfu za přítomnosti 
projektového týmu žadatele 
-VOŠ a SPŠ, partnerů pro-
jektu, členů realizačního 
týmu, místostarostky Měs-
ta Varnsdorf Mgr. Vajsové 
a dalších hostů.

Zdar projektu a práci 
realizačnímu týmu přeje za 
příjemce dotace a projekto-
vý tým

Ing., Bc. Jan Hodničák - 
ředitel projektu, ředitel VOŠ 

a SPŠ Varnsdorf 

Poděkování
Žáci, pedagogové a ostatní zaměstnanci ze ZŠ Bratislav-

ská děkují za milé sponzorské dary věnované na akci „Vá-
noce ve škole“. Poděkování patří panu K. Goldammerovi, 
panu M. Seitlovi a firmě Manufactury - výroba perníků.

Zárověň děkujeme paní MUDr. Z. Peizgnachové a firmě 
Řeznictví u Vohnoutů, kteří nám každoročně věnují finanč-
ní dary. Našim sponzorům přejeme mnoho štěstí a zdraví v 
roce 2006.                     Mgr. J. Beniačová, ředitelka školy

Pozvánka na ZM 
Lednové zasedání Zastupitelstva města se bude konat 

19. ledna od 15.00 hodin 
ve Studentském centru Střelnice. 

Bude mj. znovu projednávat záležitost řešení poskyto-
vání dotace na teplo SOŠ, SOU, OU a PrŠ a vyjádří se 
také ke zprávě o činnosti Městské policie za rok 2005.
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LETOPOČTY A KALENDÁŘE
(novoroční zamyšlení)

Teprve si pomalu zvykáme 
na číslovku 2006 jako ozna-
čení nového kalendářního 
roku a možná vás zaujme 
několik ne právě obecně 
známých informací o kalen-
dářích. Ono totiž i přesto, že 
se tento letopočet užívá ve 
většině států současného 
světa, všude se touto tradicí 
neřídí a užívají i jiných ka-
lendářů. Tento rok se píše 
podle křesťanské tradice 
a má označovat počet let, 
které uplynuly od narození 
Ježíše Krista.

Křesťané původně pře-
vzali takzvaný juliánský 
kalendář, který platil již od 
roku 45 před naším letopoč-
tem a který je nazván podle 
římského císaře Julia Ceasa-
ra. Základem křesťanského 
kalendáře byl juliánský 
způsob počítání času přija-
tý roku 325 na církevním 
koncilu v Nicaei. Měl 365 
dnů a dodnes ho používá 
pravoslavná církev. Značná 
nepřesnost tohoto kalendáře, 
který se každoročně zpožďo-
val o 11 minut a 14 sekund a 
v 16. století se už opožďoval 
o celých deset dní, byla dů-
vodem toho, že papež Řehoř 
XIII. roku 1582 vyhlásil nový 
kalendář, který se podle něj 
dodnes nazývá gregoriánský. 
V našich zemích byl grego-
riánský kalendář zaveden v 
roce 1584. Proběhlo to tak, 
že lidé šli v pondělí 6. ledna 
večer spát a probudili se ráno 
v úterý 17. ledna.

Snad nejstarším kalen-
dářem je kalendář staroe-
gyptský, vzniklý ve 4. tisíci-
letí př.n.l. Rok měl podle něj 
dvanáct měsíců jako náš, ale 
Egypťané rozlišovali jen tři 
roční období - dobu záplav, 
dobu osevu a dobu žní. Ba-
bylonský kalendář, který 
vznikl o tisíc let později než 
egyptský, měl v roce také 
dvanáct měsíců. Ale protože 
Babyloňané se již vyznali 
v astronomii, vyrovnávali 
odchylky svého kalendáře 
vkládáním jednoho měsíce 
jednou za osm nebo devate-
náct let. Tuto praxi od nich 
převzali Židé. Také Číňané 
uměli od druhého tisíciletí 
př.n.l. vyrovnávat časové 
odchylky v kalendáři. Jejich 
běžný rok měl 354 nebo 355 
dní, ale jednou za čas měl 
jejich „plný rok“ 383 nebo 
384 dny.

Ve starém Řecku převlá-
dl kalendář, ve kterém by se 
psal rok 2782. Řekové tehdy 
začali počítal svůj letopočet 
od prvních olympijských her, 
které se uskutečnily roku 776 
př.n.l. Zaniklý kalendář éry 
římské se pak odvozoval od 

legendy spojené se založením 
Říma v roce 754 př.n.l.

V arabských muslimských 
zemích se začne psát rok 
1427. Muslimové zahájili 
počítání svého letopočtu od 
útěku proroka Mohameda 
z Mekky do Medíny roku 
622 našeho letopočtu. 
Muslimský kalendář je, na 
rozdíl od našeho slunečního 
kalendáře, kalendářem mě-
síčním. Má 354 dny, každý 
měsíc začíná skutečným ob-
jevením úzkého měsíčního 
srpku po novu. Rok nekončí 
o půlnoci, ale po západu 
slunce. Muslimové velmi 
dbají na přesný výpočet 
začátku a konce ramadánu, 
svátečního měsíce, kdy je 
nutné přes den držet půst a 
jíst se smí teprve po setmění. 
Toto ustanovení však neplatí 
pro těhotné ženy. 

Měsíčním kalendářem 
je taktéž tradiční kalendář 
židovský. Nadcházející rok 
v něm bude označen jako 
rok 5767, neboť židovský 
kalendář počítá s mystic-
kým stvořením světa, které 
se podle zpětných propočtů 
odehrálo roku 3761 př.n.l. 
Židovský kalendář je zřejmě 
nejsložitějším kalendářem, 
jaký kdy lidé používali. 
Kalendář sice sleduje mě-
síční fáze jako kalendář 
muslimský, ale zároveň vše 
koriguje slunečním cyklem 
jako kalendář náš. Pokud jde 
o přesnost, dosahuje odchyl-
ky jednoho dne za 216 let. Ve 
srovnání s ním je náš grego-
riánský kalendář přesnější, 
neboť odchylku jednoho dne 
nabere za 3320 let. Zato je 
židovský kalendář velmi 
přesný, pokud jde o délku 
měsíce. Odchylku jednoho 
dne nastřádá za dlouhých 
čtrnáct tisíc roků.

Historie dokládá, že na 
určování sociálního času 
může mít podstatný vliv i 

politická moc. Známý je pří-
klad z doby francouzké re-
voluce, kdy Konvent 22. září 
1792 vyhlásil republiku a její 
první den za první den roku 
jedna. Zajímavostí nového 
revolučního kalendáře bylo, 
že týden měl deset dní, z toho 
devět pracovních, které byly 
pojmenovány podle početní-
ho pořadí v týdnu. Na konci 
roku bylo vyhrazeno pět dní 
pro lidové veselice. Tento 
kalendář zrušil Napoleon I. 
roku 1805. 

V Japonsku začíná ka-
lendářní rok také 1. ledna, 
ale na rozdíl od nás zde za-
vádějí nový letopočet vždy s 
každým novým nástupem 
císaře na trůn. Japonci tak 
budou tentokrát psát v leto-
počtu číslovku 18. 

Dr. Miloslav Hoch

Na 2. svátek vánoční se v prostoru starokatolického kos-
tela konal Svatoštěpánský koncert Základní umělecké školy 
Varnsdorf.                                         Foto Mgr. Vajsová

KRÁTCE 
Den úcty ke stáří. Setkání varnsdorfských důchodců, 

které každoročně připravuje Aktiv pro občanské záleži-
tosti při Městském úřadu Varnsdorf, se konalo 8.prosince 
na Střelnici v příjemné předvánoční atmosféře. Vlídným 
slovem a přáním do nového roku všechny přivítala mís-
tostarostka Mgr. Vajsová, program zpestřila módní pře-
hlídka VOŠ a SPŠ Varnsdorf a vystoupení taneční skupiny 
Agentury Líba. Nechyběla ani hudba k tanci, občerstvení 
a skvělá zábava. Zúčastnění se také podepsali do Kroniky 
Aktivu pro občanské záležitosti a všichni se na závěr těšili 
na další společná setkání.

Kontrola činnosti. Krajský úřad Ústeckého kraje 
provedl kontrolu činnosti MěÚ Varnsdorf při výkonu 
státní správy na úseku silničního hospodářství, při 
výkonu státní správy ve věci stanovení místní a pře-
chodné úpravy provozu a kontrolu výkonu státní správy 
zaměřené na činnost obcí na úseku dopravy. Z obsahu 
kontrolovaných rozhodnutí je zřejmý odpovědný přístup 
pověřených pracovníků a  pečlivé vedení spisové agendy. 
Všechna kontrolovaná stanovení byla vydána v souladu 
se zákonem, nebyla zjištěna žádná pochybení a shledány 
nebyly ani žádné závady.

Speciální školy s bezbariérovým přístupem. 
Varnsdorfské Speciální školy vybudovaly pro své žáky 
- vozíčkáře bezbariérový přístup v hodnotě 300 tisíc Kč. 
Náklady financoval Krajský úřad.

Varnsdorfem se prohnala vichřice. O posledním 
předvánočním pátku se Varnsdorfem přehnala vichřice, 
která za sebou zanechala mnoho škod. Nejen že hasiči zasa-
hovali u několika spadlých stromů, ale také majitelé domů 
rychle odklízeli škody na střechách, omítkách a vysklených 
tabulkách ze skleníků.

Lyžařský areál na Jedlové se stal opět předmětem 
mnoha diskusí v tisku i „v zákulisí”. Také do redakce 
jsme k němu dostali z různých stran několik velice roz-
sáhlých příspěvků. Protože však nechceme reagovat na 
články v jiných periodicích a navíc informace jsou velice 
rozporuplné a my bychom nemohli dát dostatečný prostor 
všem zainteresovaným k vyjádření jejich názorů, nebudeme 
se touto causou zatím zabývat. Snad jenom dovolte vyjádřit 
naději, že se vše vyřeší ve prospěch sportující veřejnosti.

Škola změnila název. Ke změně názvu SOŠ, SOU, OU 
a PrŠ ve Varnsdorfu, Bratislavská 2166, došlo od 1. ledna 
2006. Školu nyní naleznete pod novým jménem Střední 
škola služeb a cestovního ruchu.

Policie ČR na webových stránkách. Okresní ředi-
telství PČR v Děčíně vytvořilo prezentaci policejní práce 
v okrese formou internetových stránek. Cílem této prezen-
tace je zpřístupnění informací širokému okruhu občanů v 
kteroukoliv dobu a možnost vznášet dotazy, připomínky, 
návrhy i kritiku v oblasti bezpečnosti a policejní práce. 
Internetová adresa tedy zní: www.policiedecin.net nebo 
www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/section.php?ids=84

Významné ocenění obdržela 5. prosince na vyhlašování 
výsledků charitativního projektu Dětský čin roku žákyně 
Speciálních škol ve Varnsdorfu Gabriela Siváková, která 
získala nejvíce hlasů v jedné ze šesti vyhlášených kategorií 
- Pomoc jiným dětem. Šek na 10 000 Kč na školní pomůcky 
převzali také zástupci Speciální základní a Mateřské školy 
Varnsdorf, T. G. Masaryka. K ocenění blahopřejeme a čtená-
řům slibujeme, že se k tématu vrátíme v příštím čísle. red

ŘADA VÝZNAMNÝCH JEDNÁNÍ proběhla i v pro-
sinci loňského roku. Vybíráme z nich: 

• 6. prosince proběhlo jednání místostarosty města s 
autory petice ohledně dopravní situace Pražská - Čsl. Letců, 
kterého se účastnil i dopravní inženýr Koudelka. Jednalo 
se o omezení provozu těžké nákladní dopravy. 

• 12. prosince se konalo za účasti právníků jednání 
o smlouvě o dotaci na teplo pro SOŠ, SOU, OU a PrŠ 
Varnsdorf , kterou se bude znovu zabývat Zastupitelstvo 
města. 

• Téhož dne proběhlo jednání Bezpečnostní rady pově-
řené obce Varnsdorf. 

• Rovněž 12. prosince se místostarostka Mgr. Zd. Vajsová 
účastnila konference Efektivní zdravotnictví v podmínkách 
Ústeckého kraje. 

• 21. prosince pak proběhla kontrola Finančního úřadu 
na využití dotace určené na hřiště s umělým povrchem. 
FÚ neshledal ve využití dotace žádné závady.

Aktuálně z radniceAktuálně z radniceAktuálně z radnice

Na setkání expertů 
Euroregionu Neisse - Nisa 
- Nysa. konajícího se 7. 
prosince 2005 naše město 
zastupoval místostarosta 
Sucharda. Euroregion byl 
založen v roce 1991 a zahr-
nuje území Německa, Polska 
a Česka. V Ústeckém kraji 
spadá do Euroregionu pouze 
Šluknovský výběžek, zbytek 
České části je v Libereckém 
kraji.

Účastníci Fóra bezpečnos-
ti FORBES ocenili spoluprá-
ci v rámci Euroregionu Nisa 
zaměřenou na zlepšení sta-
vu bezpečnosti. Za obzvláš-
tě důležité byly považovány 
práce spojené se vznikem 
Zásahového dokumentu, 
vytvoření Programu zlepše-
ní stavu bezpečnosti a pod-
pora spolupráce hraničních 
a celních orgánů. Řešeny 
byly i praktické problémy 
spojené s překračování hra-
nic v souvislosti s výjezdem 
do záchranné akce.        rm

FORBES 2005
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V pondělí 12. prosince 
roku 2005 byla otevřena 
nová pobočka Komerční 
banky, a. s. ve Varn-
sdorfu na ulici Národní 
1749. Nové prodejní 
místo bylo vybudováno 
s ohledem na náročné 
požadavky klientů KB, 
a.s. tedy s dobrou do-
stupností, včetně banko-
matu, který je přístupný 
24 hodin denně.

Při příležitosti otevře-
ní nové pobočky jsme 
položili několik otázek 
ředitelce pobočky paní 
Heleně Krákorové.

Paní ředitelko, jak 
jste spokojena s právě 
otevřenou pobočkou?

Musím říci, že se jedná 
o moderní pobočku, která 
byla vybudována v rámci 
jednotné koncepce poboček 
KB, jsou zde pracoviště, 
kde se snažíme klientovi 
nabídnout maximální po-
hodlí a zajistit patřičnou 
diskrétnost, stejně tak je 
dobrým pomocníkem jed-
notný orientační systém 
včetně nabídky letáků. Po-
kud by naši klienti zavítali 
na jinou pobočku Komerční 
banky, tak by se bez pro-
blémů lehce zorientovali v 

KOMERČNÍ BANKA VARNSFDORF 
pro ně neznámém prostře-
dí. V tom spatřuji velkou 
výhodu, jistě se každému 
jedná lépe tam, kde se cítí 
uvolněně. Další velkou vý-
hodou je to, že bankomat je 
uvnitř budovy, což zajišťuje 
klientům vyšší bezpečnost 
při výběrech hotovostí nebo 
prováděných operacích 
přes bankomat. Samozřej-
mostí je to, že bankomat 
je přístupný kdykoli, tedy i 
po dobu, kdy naše pobočka 
nemá otevřeno pro klienty. 

Kdybychom se paní 
ředitelko zaměřili na 
nabídku služeb Komerč-
ní banky, kterou byste 
klientům rozhodně do-
poručila?

Komerční banka nabízí 
všechny služby na vysoké 
úrovni, jak pro občany, tak 
pro podnikatele. Ale určitě 
je v dnešní době neocenitel-
ným pomocníkem interne-
tové a telefonní bankovnic-
tví, které šetří čas a banka 
je tak nepřímo klientům k 
dispozici 24 hodin denně. V 
průběhu roku jsme zavedli 
také dlouho očekávané 
mobilní bankovnictví, tedy 
komunikování s bankou 
přes mobilní telefon, kte-
rý má dnes téměř každý. 

V předvánoční době byly 
hojně využívanou službou 
kreditní karty a spotřebi-
telské úvěry, které si dnes 
již mezi veřejností našly 
své pevné místo. Řada 
našich klientů využila spo-
lupráce Komerční banky s 
pojišťovnou Allianz, která 
je světovou jedničkou mezi 
pojišťovnami a naše banka 
díky tomu mohla klientům 
nabídnout povinné ručení 
a pojištění domácnosti. 
Spolupráce s touto uzná-
vanou pojišťovnou se bude 
nadále rozšiřovat díky 
ještě pestřejší nabídce po-
jišťovacích produktů.

Když hovoříme o pojiš-
tění, jaké typy služeb a 
komu je v současné době 
Komerční banka schop-
na nabídnout?

Komerční banka nabízí 
různé typy pojištění jak 
pro občany, tak pro podni-
katele a nabídka je široká. 
Od klasického pojištění 
až po pojištění spojená 
s konkrétními službami 
nebo spořením. Jsme dnes 
schopni pojistit klientovi 
ztrátu a zneužití platební 
karty včetně úhrady ná-
kladů vzniklých při ztrátě 

Na městský či obecní 
úřad přicházejí lidé často 
se žádostí o nějaké sdělení, 
vyjádření k věci, vydání 
osvědčení, ověření podpisu 
nebo listiny, což lze vyřídit 
neformálně vlastním prove-
dením úkonu. Často však 
na obecní úřad přicházejí 
osoby, které jsou účastní-
ky správního řízení. Od 1. 
ledna 2006 začnou platit 
pro úředníky nová pravidla 
správního řádu obsažená 
ve 184 paragrafech zákona 
č. 500/2004 Sb. Ta se však 
dotknou každého občana, 
který se zúčastní na úřadě 
správního řízení.

Chovat se neslušně 
nebo zdržovat jednání se 
nevyplatí.

Jedna ze zákonných 
povinností úředníka podle 
nových pravidel bude cho-
vat se k občanům zdvořile 
a vycházet jim vstříc při 
jednání. Naopak, i občan 
si bude muset dávat více 
pozor na své jednání a 
chovat se slušně. Za hru-
bě urážlivou žádost nebo 
rušení pořádku mu může 
být oproti dnešním 500 Kč 
uložena pokuta až 50 tisíc 
Kč. Špatně pochodí i ten, 
kdo nebude spolupracovat 
se správním orgánem nebo 

klíčů a osobních dokladů. 
Umíme pojistit klienta pro-
ti úrazu nebo smrti atd.

A co nabízíte dětem či 
studentům?

Také na tyto kategorie 
Komerční banka pamatu-
je. Pro děti nabízíme velmi 
oblíbené Dětské konto, pro 
studenty konto Gaudea-
mus, které umožňuje ve 
spojení s řadou student-
ských programů výhodné 
slevy, nabídky a pododně.

Je vidět, že Komerční 
banka opravdu myslí 
na všechny věkové ka-
tegorie a nabízí široké 
spektrum služeb jak 
občanům tak podnika-
telům. Co byste nám 
chtěla paní ředitelko 
říci závěrem?

Nový správní řád stanoví nová pravidla jednání na úřadech
bude zdržovat řízení vlastní 
vinou.Vyhýbat se doručení 
rozhodnutí o pokutě už 
také nebude tak snadné. 
Doručovat obsílky se již ne-
bude muset na místo, kde 
se adresát zdržuje, ale na 
místo jeho trvalého pobytu 
bez ohledu na to, zda se tam 
adresát zdržuje či nikoliv. 
Naopak v případě, že někdo 
na rozhodnutí spěchá, bude 
mít možnost vzdát se doru-
čení rozhodnutí do vlastních 
rukou, odvolání i nároku na 
doručení písemného vyhoto-
vení rozhodnutí a bude si 
moci zvolit zmocněnce pro 
doručování. 

Každý úřad bude mu-
set zajistit elektronické 
doručování a elektronické 
přijímání pošty a elektro-
nickou verzi úřední desky 
na internetu. 

Porušení zákona bude 
mít vážné důsledky

Nový správní řád upra-
vuje jednotlivé kroky ve 
správním řízení mnohem 
podrobněji než starý správ-
ní řád. Orgány obcí a krajů 
mají právo na samosprávu, 
tedy na správu všech zále-
žitostí svého území a svých 
voličů, ale nikoliv právo na 
správu všech záležitostí 

Závěrem bych chtěla 
poděkovat všem za to, že 
naše služby využívá stále 
více a více klientů, těm na 
oplátku slíbit, že budeme 
svoje služby zkvalitňovat 
a jen tak budeme získávat 
další a další spokojené, 
ale jistě i náročné klienty. 
Jistě je pro nás velkým 
oceněním a současně zá-
vazkem do budoucnosti, 
že v roce 2005 stejně jako 
v roce předchozím získala 
Komerční banka, a.s. titul 
Banka roku. 

A zcela na závěr bych 
chtěla všem popřát v roce 
2006 hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti a také pracov-
ních a osobních úspěchů.

Paní ředitelko, děkuji 
za rozhovor.                    rm 

státu. Úředník může jmé-
nem státu jednat pouze 
tehdy, kdy stát správu 
svých záležitostí na obce 
či kraje zákonem výslovně 
přenesl. Veřejnost má právo 
na to, aby správní orgán, a 
tedy i úředník, postupoval 
podle zákona a aby každý 
mohl předvídat rozhodnutí 
správního orgánu v rámci 
toho, jak v podobných pří-
padech rozhodl předtím. 
Porušení zákona může mít 
vážné následky. Nejenom 
zrušení rozhodnutí v odvo-
lacím nebo v přezkumném 
řízení, či v řízení před 
správním soudem, ale také 
povinnost zjednat nápravu 
podle protokolů o kontrole 
nadřízeného orgánu a po-
vinnost zaplatit pokutu za 
nezjednání nápravy. Patří 
sem i povinnost zjednat ná-
pravu na základě stížnosti. 
I úředník, který porušil zá-
kon ponese následky. Jeho 
citelnou povinností bude 
nahradit škody vzniklé 
nesprávným úředním po-
stupem, může mu však být 
i snížen plat pro porušení 
pracovní povinnosti nebo i 
ukončen pracovní poměr.

Nový správní řád klade i 
důraz na správné a poctivé 

vedení spisu a oddělení od 
něj chráněných skutečnos-
tí, které nejsou určeny pro 
každého.

Co je správní řád?
Správní řád je procesní 

předpis, který určuje jak 
postupovat při podávání 
podnětu, žádosti či stížnos-
ti a určuje kroky, kterými 
se musí správní orgán řídit 
při jejich vyřizování.Způsob, 
podle něhož správní orgán 
postupuje při vyřizování 
podnětu, žádosti či stížnosti 
určují zvláštní zákony (na-
příklad zákon na ochranu 
osobních údajů, nebo zákon 
o veřejně přístupných infor-
macích, atd.)

Kdo potřebuje nový 
správní řád?

 - ten, kdo vydává správ-
ní rozhodnutí (například 
stavební nebo živnostenský 
úřad, atd.)

- ten, kdo jedná před 
správními orgány v řízení 
podle správního řádu 

- ten, kdo jedná v řízení 
podle zvláštních zákonů. 

- ten kdo vydávání osvěd-
čení, vyjádření, sdělení a 
ověřování či podobné úkony, 
ale i ten kdo o ně žádá. Nový 
správní řád upravuje jejich 
opravy a zrušení. 

- ten, kdo uzavírá nebo 
bude uzavírat na základě 
zvláštního zákona veřej-
noprávní smlouvy. Jde o 
smlouvy, jejichž předmě-
tem je např. zabezpečení 
přestupkového řízení, ale 
také úkolů samosprávy. 

- ten, kdo vyřizuje stíž-
nosti. Podávat je nemůže 
každý na cokoliv, ale 
pouze osoby dotčené po-
stupem správního orgánu 
na nevhodné chování nebo 
nevhodné postupy, není-li 
jiné možnosti ochrany.

Správní řád se týká také 
rady obce, která v této sou-
vislosti např. rozhoduje o 
pokutách za správní delikty 
podnikatelů a právnických 
osob při znečišťování obce. 
Podle nového správního 
řádu se postupuje vždy, 
když to zákon stanoví. 
Pokud je konkrétní oblast 
veřejné správy upravena 
zvláštními předpisy, např. 
zákony v oblasti ochrany 
životního prostředí, správy 
vod, správy pozemních ko-
munikací a dalšími zákony, 
postupuje se podle těchto 
zvláštních předpisů. To, co 
zvláštní zákon neupravuje, 
je ale třeba doplnit podle no-
vého správního řádu.   gdo



ØÁD KO VÁ 
INZERCE

PODĚKOVÁNÍ

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.

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

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

Zpracuji jednoduché 
účetnictví pro podnikate-
le, DPH, daňové přiznání, 
mzdy. Tel.: 728 322 345.

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

25 /SŠ hledá práci . 
Praxe v tech. oborech, ŘP 
skup. B, oprávnění řízení 
vysokozdvižných vozíků. 
Časově f lexibilní + ochot-
ný učit se novému. Telefon: 
720 140 570.

Pronajmu renovovaný 
byt ve Varnsdorfu 3+KK 
94m2. Zař ízená kuchyň, 
plynové topení, vestavěné 
skříně. Od 1. 3. 2006 k pro-
nájmu. Písemné nabídky na 
adresu: Alois Zajíc, Seiferto-
va 1788, 407 47 Varnsdorf, 
info v redakci HS.

Dům dětí a mládeže
Varnsdorf

pořádá zájezd do

HORNÍHO MAXOVA
POBYT NA HORÁCH 

je pro žáky 2. - 9. tříd v době: 
11. 2. - 18. 2. 2006

Nevíte - li, kam na jarní prázdniny, pojeďte s námi. 
Pobyt v Horním Maxově je určen pro sjezdaře (začá-
tečníky i pokročilé). Hlavní náplní pobytu je lyžování 
a pestrý program.

V případě nepříznivého počasí - výlety do okolí, kou-
pání v bazénu v Jablonci nad Nisou.

Cena: 2 850,- Kč, vleky 550,- Kč
Bližší informace budou podány  na schůzce rodičů 

25. 1. 2006 v 16.00 hod.
Tel.: 412 372 217

Upřímně děkuji VŠEM, kteří většími i malými sponzorský-
mi dary přispívají ke zkvalitnění podmínek léčebného pobytu 
pacientek oddělení LDN IV Nemocnice Varnsdorf a ke zlepšení 
prostředí tohoto oddělení. Za ošetřující personál

Soňa Hladíková

RETOS Varnsdorf s.r.o. přijme hlavní účetní
Požadavky: 
• komplexní znalost podvojného účetnictví, 
• orientace v daňových zákonech, schopnost týmové práce,
• znalost účetního programu HELIOS je výhodou.

Nabízíme: dobré platové ohodnocení a zaměstnanecké benefi ty. 

Nabídky prosíme zasílat do 31. 01. 2006 na adresu společnosti 
RETOS Varnsdorf s.r.o., Žitavská 913, 407 47 Varnsdorf, k rukám Jaroslava Charváta 
nebo e-mail: charvat.jaroslav@retos.cz 
V nabídkách očekáváme popis dosavadních zkušeností, znalostí s uvedením dosaže-
ného vzdělání a uvedení kontaktní adresy, telefonu nebo e-mailu.

Nástup možný po dohodě ihned. 

POZVÁNÍ NA 
BESEDU S…
V pátek 20. 1. 2006 

proběhne od 17.30 hod. 
v sále evangelické fary 

ve Varnsdorfu 
(pod starokatolickým 
kostelem u divadla) 

beseda se 
ZDEŇKEM BÁRTOU, 

evangelickým farářem a 
senátorem PČR na téma: 
„Češi a Němci v EU”.

Besedu pořádají společně 
starokatolická farnost a 

evangelický sbor.
Všichni jsou srdečně 

zváni.

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
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VZPOMÍNKAPODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

Výsledky Silvestrovského běhu 
50 m, chlapci nar. 2001 a mladší (8 závodníků) 
1     Roman Nagy                   Varnsdorf              14,9 
2.      Miroslav Veselý               Varnsdorf              17,3 
3. Petr Dušek                      Varnsdorf              17,4 
100 m, chlapci nar. 1999 - 2000 (6 závodníků)
1.    Jan Matějka                   Varnsdorf              25,6
2.  Tomáš Krčál                   Varnsdorf              26,2
3.    Filip Němec                     Varnsdorf                27,4
300 m, chlapci nar. 1996 - 98 (12 závodníků)
1.    Michal Švorc                   Varnsdorf              01:10,8
2.    Vladimír Chlan              Varnsdorf              01:11,9
3.    Kryštof Kolár                  Varnsdorf              01:20,2
600 m, chlapci nar. 1994 - 95 (5 závodníků) 
1.    Jan Filip                          Varnsdorf               02:15,4
2.    Adam Ondráček             Varnsdorf              02:19,5
3.    Jindra Škorňa                 Varnsdorf              02:27,4
800 m, chlapci nar. 1992 - 93 (16 účastníků) 
1.    Martin Smrčka               Varnsdorf              02:50,9 
2.    Jan Šimek                       Varnsdorf              03:08,5 
3.    Leoš Kolár                       Varnsdorf              03:19,5
1 650 m, chlapci nar. 1990 - 91 (4 závodníci)
1.    Jakub Hrdina                 AC Česká Lípa      06:12,7 
2.    Tomáš Kozler                  TJ Rumburk         06:13,1 
3.    Miroslav Kokta               Varnsdorf              06:52,4
2 500 m, dorostenci nar. 1988 - 89 
1.    Martin Viktora               AC Česká Lípa     09:45,1
5 000 m, muži nar. 1966 - 85, hlavní kategorie (10 záv.) 
1     Tomáš Podrazil               Varnsdorf             19:36,6 
2.    Ondřej Švarc                   Varnsdorf             20:05,1 
3.    Marek Kudláček             Rumburk              21:00,1
5 000 m, muži nar. 1956 - 65 (5 závodníků)
1.    Zdeněk Bufka                 AC Česká Lípa      19:58,3
2.    Milan Krupka                 TJ Rumburk         20:22,3
3.    Vladimír Šrachta            Cykl. Cvikov         20:54,7
5 000 m, muži nar. 1955 a starší (6 závodníků) 
1.    Zdeněk Pavlíček              Prácheň                 20:31,5
2.    Břetislav Kalvoda           Cykl. Cvikov         21:14,2
3.    Vojtěch Kuthan               Krásná Lípa         22:02,1 
Vložený závod v hodu kládou mužů, chlapců i chlapů 
1.    Milan Pešek                     Jiřetín p. J.           6,64 m 
2.    Luboš Šos                        Varnsdorf              6,57 m 
3.    Dušan Poncer                  Varnsdorf              6,38 m
50 m, dívky nar. 2001 a mladší (7 závodnic) 
1.    Kristýna Nováková         Poustka 
2.    Tereza Adámková           Varnsdorf
3.    Štěpánka Ježková           Varnsdorf

100 m, dívky nar. 1999 - 2000 (2 závodnice)
1.    Tereza Kubíčková,          Česká Lípa            28,9
2.    Valerie Svačinková,        Varnsdorf              34,7

300 m, dívky nar. 1996 - 98 (4 závodnice) 
1.    Kateřina Špičková          Varnsdorf             01:10,7
2.    Aneta Ondráčková          Varnsdorf              01:24,1
3.    Karolína Veselá               Varnsdorf              01:28,7

600 m, dívky nar. 1994 - 95 (5 závodnic) 
1.    Tereza Soukupová           Praha                    02:28,5 
2.    Michala Pozděnová         Varnsdorf              02:43,8 
3.    Monika Smrčková           Varnsdorf              02:49,4 

600 m, dívky nar. 1992 - 93 (2 závodnice) 
1.    Tereza Hamplová            Varnsdorf              02:12,9
2.    Petra Dědková                Mladá Boleslav     02:15,3

800 m, dívky nar. 1990 - 91 (2 závodnice) 
1.    Barbora Pagáčová           Varnsdorf              03:32,9
2.    Lenka Brůčková             Varnsdorf              03:56,1 
1 650 m, dorostenky nar. 1988 - 89 (1 závodnice)
1.    Petra Landovská             AC Česká Lípa     07:05,6 
1 650 m, juniorky nar. 1986 - 87 (1 závodnice)
1. Veronika Svobodová          Varnsdorf              08:31,9
1 650 m, ženy nar. 1971 - 85, hlavní závod (5 závodnic)
1. Kateřina Loubková            Cyklorenova          06:06,9 
2. Věra Suchomelová             SP Čáslav              06:31,5 
3. Ivana Loubková                 Cyklorenova          07:04,1   
1 650 m, ženy nar. 1970 a dříve (1 závodnice) 
1.    Ivana Martincová           MOSBR                 06:11,4 
Vložený závod v hodu válečkem do dálky - ženy (účast 
rekordních 17 účastnic)
1.    Iva Kolouchová               Děčín                     17,23 m
2.    Martina Buršíková         Krásný Buk          16,79 m
3.    Martina Nováková         Poustka                 15,80 m

Děkuji pohřební službě 
„Kamelie“, zvláště panu 
Fundovi, za dokonalé vy-
řízení pohřbu i za velmi 
nepříznivého počasí. Také 
panu Loukovi za proslov a 
firmě Jiří Zerzánek, za vý-
kop hrobů a úpravu. Všem 
zúčastněným děkuji společ-
ně za rozloučení na poslední 
cestě mého syna Luboše. 

Kodlová Libuše

Vyjadřuji poděkování Poli-
cii České republiky Varnsdorf 
za včasný zásah při vloupání 
do objektu firmy, kde byl 
zcizen strojírenský materiál. 
Pachatelé byli během hodiny 
dopadeni a ukradený materi-
ál navrácen majiteli. 

Karel Charvát 

Firma Samat, spol. s r.o., 
Jiřetín pod Jedlovou děku-
je touto cestou hasičům z 
Horního a Dolního Podluží 
za uhašení požáru dne 25. 
listopadu 2005. 

Děkuji své manželce Ha-
ničce Tučkové, která mně 
dala syna Antonína, za její 
vzornou péči a výchovu. 

Děkuji za hlídání pejskovi 
Báře.           Antonín Tuček

Děkuji za obsluhu a pro-
dej květin, slušné a příjemné 
vystupování v květinové síni 
Národní ul., pod Besedou ve 
Varnsdorfu.

Antonín Tuček

Dne 24. prosince uplynuly smutné čtyři 
roky, co nás navždy opustila naše milovaná 
maminka paní Anna Chobotová. Vzpo-
mínají syn Petr s rodinou.

Dne 13. prosince jsme vzpomněli ne-
dožité 60. narozeniny našeho drahého 
tatínka a dědečka pana Petra Chobota. 
Vzpomínají syn Petr s rodinou.

Dne 8. 1. 2006 uplynulo pět let ode dne, 
kdy nás opustil pan Antonín Vydržal. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, 
tichou vzpomínku. Syn Antonín a ostatní 
příbuzní.

Dne 15. 1. 2006 to bude již 5 let, co nás 
navždy opustil náš taťka, dědeček i pradě-
deček pan Jaromír Pokorný. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. Rodina Pokorná 
a Doležalova.

Dne 23. 12. 2005 uplynul rok od úmr-
tí mého manžela Bedřicha Hegen-
barta. Stále vzpomínáme. Manželka 
s rodinou.

Dne 25. prosince 2005 uplynul již 
čtvrtý rok, kdy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek a dědeček pan 
František Váňa.  S láskou v srdci stále 
vzpomíná manželka Lýdie a syn Jaroslav 
s rodinou.

Odešla jsi tiše s noční 
tmou, odešla jsi tiše s boles-
tí svou. To, že čas rány hojí 
- to je pouhé zdání, stále je 
v srdci bolest a tiché vzpo-
mínání.

Dne 9. 1. 1985 zemřela po 
dlouhé těžké nemoci paní 
Anna Křiváková. Kdo jste 
ji znali, věnujte jí, prosím, 
tichou vzpomínku. Stále 
vzpomíná manžel Josef a 
dcera Jaroslava s rodinou 
a s vnoučaty Martínkem a 
Marečkem.

Modrá linka COMMUNIA 
Rok 2005 už je několik dní minulostí, nastává čas bilanco-

vání. Také my se zamýšlíme nad činností naší Modré linky, 
krizové telefonické pomoci.

První klient oslovil naši linku 6. 6. 2003. To bylo v našich 
úplných začátcích, kdy o fungování této pomoci vědělo jen 
něco málo zasvěcených. V této době jsme o sobě dávali vě-
dět, oslovovali jsme různé instituce, pořádali jsme besedy na 
školách, oslovovali jsme lékaře, zúčastnili jsme se zasedání 
starostů našeho regionu za účelem seznámení s tímto novým 
druhem pomoci široké veřejnosti.

Nyní máme za sebou plné dva roky činnosti. V roce 2004 
v začátcích našeho fungování jsme za 10 měsíců provozu 
linky, tj. bez letních prázdnin, poskytli pomoc 32 klientům 
v rozsahu přibližně 70 hodin.

V roce 2005, a to za necelých 10 měsíců činnosti, jsme od 
počátku roku zaznamenali 53 kontakty, a to jak telefonické 
tak osobníc, kdy klienti naši linku navštívili, v rozsahu cca 
120 hodin.

V Communiu jsme pro naše seniory uspořádali besedu o 
poslání linky pomoci, podařilo se nám umístnit dva klienty 
do denního stacionáře.

Pomoc u nás vyhledali muži i ženy, partnerské dvojice i 
rodiče s dětmi, lidé nejrůznějšího věku i povolání. Kromě 
klientů z Varnsdorfu to byli klienti z Jiřetína, Rybniště, 
Podluží, Chřibské a Šluknova.

Naše linka je připravena pomoci všem, kteří se ocitnou v 
krizi a potřebují pomoc.

COMMUNIO MODRÁ LINKA
Kontaktní osoba

M. Holanová
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41. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BĚHU VARNSDORFEM a 9. ročník 
závodu cyklistů se staly již tradiční tečkou za sportovními akcemi uplynulého roku 2005. 
Třebaže počasí nepatřilo k nejpřívětivějším, sešlo se na varnsdorfském náměstí dost a 
dost sportumilovných všech věkových kategorií. A tak, jak bojovali o nejlepší výsledek naši 
nejmenší na snímku, se bojovalo i v ostatních závodech. Zajímavostí byla velká účast žen, 
zejména v cyklistickém závodě a ve vloženém závodě v hodu válečkem, kde se sešlo 17 ama-
zonek, mezi nimi naše redakční kolegyně R. Macová. Kromě poděkování všem pořadatelům 
je třeba poděkovat také MěÚ ve Varnsdorfu a řediteli ZŠ Nám. E. Beneše Václavu Zemlerovi 
za poskytnutí zázemí pro závodníky i pro závodní kancelář a sponzorům běžeckých závodů, 
Městu Varnsdorf a firmě POLYMUR. Více fotografií najdete na webových stránkách města 
na adrese www.varnsdorf. cz                                                       Foto Mgr. Z. Vajsová

V sobotu 3. prosince se 
vydalo dvanáct plavců z od-
dílu TJ Slovan Varnsdorf na 
závody ve sprintech do Mostu. 
Ač byla cesta dlouhá, neboť to 
pěkně klouzalo, přesto se po-
dařilo přivézt dobré výsledky, 
kterých si ceníme. Těchto zá-
vodů se zúčastnilo celkem 13 
oddílů z celé republiky.

Z našich závodníků vybojo-
vali první místa Zdenka Ku-
bíková na 50 m znak a Martin 
Špička na 50 m znak, 2. místa 
Veronika Vinklárková 50 m 
prsa, Nikola Procházková 
50 m prsa, Lukáš Hubálek 
na 100 m volný způsob, 50 

Vydařený závěr roku našich plavců 

Dnes přinášíme slíbe-
nou 2. část bilance varns-
sdorfských fotbalistů. 

Ženy a dívky po ročním na-
kouknutí do druhé nejvyšší 
soutěže musely počítat s tím, 
že se na ně budou soupeřky 
chtít ve vzájemných utkáních 
patřičně vytáhnout. To se 
celkem potvrdilo, ale nako-
nec odešly bez bodového zis-
ku jen ve dvou zápasech a ten 
jim v nich unikl zejména pro 
žalostnou koncovku. Takže s 
pěti výhrami a dvěma poráž-
kami na ně zbylo ve III. lize 
žen - skupiny sever ucházející 
3. místo. Trenér Jan Svobo-
da se svými svěřenkyněmi 
budou však na jaře jistě 
chtít prohnat jak vedoucí 
Chřibskou, na níž ztrácejí 
šest bodů, tak Pokratice a 
Jirkov se shodným ziskem 
jako Varnsdorf. Kanonýr-

m znak a 100 m polohový 
závod, Martin Špička na 50 
m motýlek a 100 m polohový 
závod, Karolína Špičková 
100 m volný způsob a 100 m 
polohový závod, bronz za tře-
tí místa si přivážejí Kateřina 
Buřičová 50 m prsa, Ondřej 
Kokta 50 m prsa, Vladislav 
Pricl 100 m volný způsob, 
50 m znak a 100 m polohový 
závod, Martin Špička 100 m 
volný způsob. Všem plavcům 
blahopřeji a těším se s nimi 
na další kvalitní výsledky.

Nejlepším důkazem 
zvyšující se úrovně varn-
sdorfského plavání pak je 

účast dvou našich plavců na 
Mistrovství České republiky, 
které se konalo ve dnech 11. 
a 12. prosince v Prostějově. 
Kvalifikovali se sem Martin 
Špička a Nikola Procházko-
vá a oba se alespoň v jednom 
závodě probojovali do první 
desítky. Martin Špička byl 
na 9. místě v závodě na 100 
znak a na 18. místě na 200 
znak, Nikola Procházková 
vybojovala 10. místo na 50 
m volný způsob a byla 30. na 
100 m prsa. Oběma přejeme 
další úspěchy.                                                                     

Zbyněk Šimák, 
trenér plavání 

kami družstva jsou Voglová 
s 8 trefami a Jungmannová 
se 7 góly.

Starší žáky, velice úspěšný 
tým podzimní části, vedou 
trenéři Zdeněk Just, Karel 
Knitl a vedoucí Radek Pá-
cha. V krajském přeboru jen 
jednou prohráli a jednou se 
rozešli se soupeřem smírně. 
Dokázali devětkrát vyhrát, 
získali 28 bodů, a to je vy-
neslo na 2. místo s tříbodo-
vou ztrátou na vedoucí béčko 
Teplic. Co očekávat od jara? 
Oba trenéři se shodují, že by 
se chtěli na jaře pokusit po-
stoupit do divize. Ale pokud 
se nepodaří udržet přes zimu 
tým pohromadě, asi skončí s 
tím, že pro ně další jejich 
práce nemá smysl. Kolem 
nejlepších jednotlivců totiž 
krouží vyhledavači talentů 
od Liberce přes Děčín až 

po Teplice. Podle sekretáře 
mládeže Michaela Šimka 
však neexistují „páky“ pro 
jejich udržení v klubu krom 
zdárného přesvědčování 
rodičů.

Mladší žáci ve stejné sou-
těži na své soupeře ve většině 
nestačili pro malé nebo téměř 
žádné zkušenosti s krajskou 
soutěží a uhráli pouhý bod v 
Rumburku. Na jaře bude co 
vylepšovat jak výsledkově, 
tak v nelichotivém postavení 
v tabulce. Trenéři Pavel Ma-
cháček a Milan Kulha se na 
to s již poněkud otrkanými 
kluky jistě dobře připraví.

O našich nejmenších a 
zároveň nejúspěšnějších 
reprezentantech přineseme 
informace příště, spolu se 
zajímavostmi ze zimní pří-
pravy fotbalových celků.        

                        Zd. Sobota

Bilance mládežnického fotbalu II. 

 Na snímku Zd. Soboty je jeden z důležitých okamžiků zá-
vodu cyklistů: Trojice pronásledovatelů v čele s varnsdorfským 
Janem Novotou stíhá ve 3. kole závodu mužů uniknuvšího 
závodníka. 

Závěr roku byl již tradičně velmi štědrý na sportovní udá-
losti. Bohužel se nám zdaleka nepodařilo všechny zaznamenat 
v tomto čísle, proto je najdete v čísle příštím. Vrátíme se k 
úspěchu našich v olympijském šplhu, přineseme zpravodajství 
z turnaje volejbalistů a házenkářů, své místo najdou i výsledky 
hokejistů, šachistů a další. Na 7. straně tohoto čísla najdete 
výsledkovou listinu Silvestrovského běhu, k němuž se, pokud 
to místo dovolí, vrátíme také.                                              red

Závod na 2 kola - 5 km
Žáci: 
1. Miroslav Kokta        (Varnsdorf)                  13:23,6 
2. Jiří Lambrecht         (Varnsdorf)                  13:48,7
3. Jiří Švorc                 (Varnsdorf)                  14:46,1
Ženy: 
1. Ivana Loubková       (Cyklorenova Cvikov)  13:02,3 
2. Gabriela Synková    (Varnsdorf)                  13:33,8
3. Kateřina Loubková (Cyklorenova Cvikov)  14:26,4
Muži II: 
1. Václav Šimonek        (Varnsdorf) - celk. vítěz 12:16,9  
2. Josef Rýznar            (Rumburk)                   14:49,9
3. Jan Mádl                  (Karlovy Vary)             15:06,1
Veteráni: 
1. Andreas Prescher    (Grosschönau)              12:49,2
2. Pavel Retych            (Varnsdorf)                  12:51,9
3. Zdeněk Barborík       (Varnsdorf)                  14:56,4

Závod na 5 kol - 12,5 km
Junioři: 
1. Miroslav Vacek        (Rumburk) - celk. vítěz  27:14,9 
2.Václav Šimonek         (Varnsdorf)                  30:13,1
Muži: 
1. Marek Fatka            (Varnsdorf)                  27:39,5 
2. Jan Novota               (TOS Varnsdorf)          27:42,4
3. Petr Vacek                (Rumburk)                   27:44,1
Muži I:
1. Václav Zemler          (Kivi Varnsdorf)          28:55,1 
2. David Nejedlý          (TOS Varnsdorf)          29:55,2
3. Michal Dubovecký   (Varnsdorf)                  30:22,1
Dvojkola: 
1. Bartáček-Čiháček    (CykloBartys Varnsdorf)

Celkem se závodů zúčastnilo 40 závodníků, mezi nimi nejpočet-
nější pole tvořily ženy. Ceny na závěr předával ředitel podniku 
TOS - pan Ing. Miroslav Bičiště. Sponzory celé akce byli TOS 
Varnsdorf, Cyklosport Bartys, Miroslav Vohnout, Fast Fashion, 
Staropramen, Město Varnsdorf.                                         V.Z. 

Výsledky Silvestrovského závodu MTB

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.



 

 

KULTURNÍ DŮM 
„ROZKROK“

Neděle 15. ledna v 10.00 hod. - Na kopci „Kurťák“
Ťoupa, Kikulín a varnsdorfští skauti zvou děti na

HRÁTKY (i bez) SNĚHU  
Zábavné soutěžení s nejoriginálnějšími zimními dopravními 

prostředky.               

Pondělí 16. ledna v 19.00 hod. - Ve velkém sále divadla - Sk. „A“ i volně
Jerome Klapka Jerome: TŘI MUŽI VE ČLUNU 
Dobrá nálada za každého počasí. Představení libereckého Diva-

dla F. X. Šaldy na motivy slavného humoristického díla. Hrají Ja-
roslav Plesl j.h., Tomáš Impseil, Vít Musil, Jana Šulcová, Gabriela 
Stránská, Václav Helšus a další.     Vstupné: 140, 130, 120,- Kč

Středa 18. ledna v 18.00 hod. - V muzeu Varnsdorf 
KPM Varnsdorf zve:  FOTOROK 2005 

Vernisáž výstavy soutěžních fotografických prací.     Vstup volný

Pátek 20. ledna v 18.00 - V aule VOŠ a BGV, Střelecká ul. 
Skupina „K“ i volně 

Zveme na „Hudební setkání“: NOVOROČNÍ KONCERT 
K. ENGLICHOVÁ (harfa) - J. MACHAT (flétna)

Kateřina Englichová je oblíbeným hostem našich „Hudebních 
setkání“. Při slavnostní příležitosti novoročního koncertu vystoupí 
spolu s flétnistou Janem Machatem.               Vstupné: 100,- Kč

Neděle 22. ledna v 15.00 hod. - Ve velkém sále divadla 
- Sk. „B“ i volně Zveme na rodinné nedělní představení:

 BOHATÝRSKÁ POHDÁKA  
Děj pohádky vychází z ruských pohádkových příběhů s 

bohatýrem Olgojem, krásnou Petrou i strašlivým nesmrtel-
ným Kostějem. Uvidíte i loutky obrů v nadživotní velikosti 
a lišku Všudybylku. V divadle na vás bude čekat také výsta-
va soutěžních dětských prací na téma „Pohádkové Vánoce“.                                                                    

Vstupné:  30,- Kč

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

Hra s opravdovým deštěm. Divadlo Járy Cimrmana opět po 
roce s jedním ze svých legendárních divadelních kusů. Účinkuje 
dobrá polovina těchto herců: P. Brukner, M. Čepelka, J. Hraběta, J. 
Kašpar, V. Kotek, B. Penc, L. Smoljak, Z. Svěrák, P. Vondruška, G. 
Rumlena a J. Weigel.                          Vstupné: 180, 170, 160,- Kč

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

Připravujeme:
6. 2. - NETOPÝR - Sk. „A“ i volně
8. 2. - POUTNÍCI - mimo předplatné
9. 2. - POKRAČOVATELÉ MISTRŮ - Sk. „K“ i volně

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
VARNSDORF

Čtvrtek až středa 12. 1. až 18. 1. v 16.00 a ve 20.00 hod.
KING KONG - Premiéra - USA , Vstupné 95,- Kč  

Ml. přístupno - České titulky.
Délka celého představení včetně 15 min. přestávky 225 min.

Pátek až neděle 13. 1. až 15. 1. ve 14.00 hod.
WALLACE A GROMIT: PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA  

- Velká Británie 
Vstupné 55,- Kč  Ml. přístupno - České titulky - 100 min.

Čtvrtek 19. 1. v 19.00 hod. Premiéra za účasti A. Geislerové.
Pátek až neděle 20. 1. až 22. 1. v 17.00 a ve 20.30 hod.
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ - ČR/ Velká Británie

Vstupné 75,- Kč  
Ml. do 12 let nepřístupno - České titulky - 90 min.

Pátek až neděle 20. 1. až 22. 1. v 19.00 hod.
MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA - USA 

Vstupné 70,- Kč  
Ml. do 12 let nepřístupno - České titulky - 77 min.

Pátek až neděle 20. 1. až 22. 1. ve 14.00 a v 15.30 hod.
ANDĚL PÁNĚ - ČR

Vstupné 65,- Kč  Ml. přístupno - 90 min.

Pondělí až středa 23. 1. až 25. 1. v 17.00 a ve 20.30 hod.
V MOCI ĎÁBLA - USA , Vstupné 65,- Kč  

Ml. do 12 let nepřístupno - České titulky - 119 min.

Pondělí až středa 23. 1. až 25. 1. v 19.00 hod.
ZEMĚ MRTVÝCH - USA , Vstupné 55,- Kč  

Ml. do 15 let nepřístupno - České titulky - 92 min.

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.
Pátek 27. 1. pouze ve 20.30 hod. 

Premiéra za účasti tvůrců a herců. 
PANIC JE NANIC - Celostátní premiéra - ČR 

Vstupné 80,- Kč  Ml. do 15 let nepřístupno - 130 min.

MĚSTSKÉ DIVADLO
VARNSDORF

Sobota 14. 1. 2006 od 19.00 hodin                     
JUST FRIENDS (jazz)

Na trochu jazzu v novém roce zve Mirek Valko.
                                                                       Vstupné 20,- Kč

Pátek 20. 1. 2006 od 20.00 hodin                                                   
OTK

Alternativa z Prahy, která ve své hudbě spojuje ambient 
s kytarovým noisem.

                                                                        
EMEMVOODOOPOKA 

Noise popová partička z Prahy, která představí svou zbrusu  
novou desku Dort jak brus.      Vstupné 50,- Kč

 Pátek 27. 1. 2006  HIPHOP PÁRTY

1. 1. - 31. 1. 2006  GALERIE „NA ROZCESTÍ“
Fotografie Barbory Kestlerové - Trochu odjinud 

aneb příběh ze života jedné dívky.                                                                       

Výsledky soutěže 
„O nejlepšího čtenáře dětského oddělení“ 

Městské knihovny Varnsdorf
Nejlepším dětským čtenářem při vánočním testíku se staly 

Nikola Šmídová a Adéla Kotišová.

Soutěžním úkolem na měsíc leden je 
Novoroční testík.

Varnsdorfské kulturní a společenské přehledyVarnsdorfské kulturní a společenské přehledy
Příloha Hlasu severu číslo 1 / 2006 leden 

Varnsdorfské kulturní a společenské přehledy



Kruh pøátel muzea 
Varnsdorf

Taneční škola STYL manželů JOSEFOVÝCH
Dvořákova 1689/10, 407 47 Varnsdorf,

mobil: 603 578 627, fax: 412 373 88
Taneční studio STYLKLUB Velveta Varnsdorf 

Inf. na: www.stylklub.com 

Přehled našich akcí v roce 2006: 
E-mail: jaromir.josef@volny.cz 

10. 2.   - Věneček tanečních pro dospělé - Disco Delta Varnsdorf od 19 hod. 
17. 2.    - Zahájení tanečních pro děti od 8 let v Disco Deltě Varnsdorf 
               od 16 hod.
13. 3. - Věneček tanečních v Divadle mladých ve Šluknově od 18 hod.
15. 4.   - Regionální přehlídka předtančení v DK Č. Lípa 
              (spolupráce s TŠ DUHA Č.L.)
14. 5.   - Velká cena Varnsdorfu - taneční soutěž děti, jun., dospělí tř. D, C,   
              B + neregistrovaní - Res. Lidová zahrada Varnsdorf od 10 hod.
11. 9.   - Zahájení tanečních ve Varnsdorfu SC Střelnice od 18 hod. + zápis
13. 9.   - Zahájení tanečních v DK Rumburk od 18 hod. + zápis
15. 9.   - Zahájení tanečních v DK Č. Kamenice od 18 hod. + zápis
1. 12.   - Věneček tanečních v DK Č. Kamenice od 18 hod.
8. 12.   - Věneček tanečních v SC Střelnice Varnsdorf od 18 hod.
9. 12.   - Věneček tanečních v DK Rumburk od 18 hod.
15. 12. - Zahájení tanečních pro dospělé a rodiče - sál školy v Disco Deltě ve  
              Varnsdorfu, Karlínská 1543 (vítány jsou zejména páry) od 19 hod. 

Dále nabízíme:
• Výuku tance a společenské výchovy individuálně i kolektivy

• Trénink moderního, společenského i sportovního tance
(tréninky út, čt, pá 16 - 19 hod., ne 10 - 12 hod. Stylklub)

(disco - po, st, so, 18 - 20 hod. - ved. T. Kalný)
• Taneční vystoupení, ozvučení, moderování akcí vč. produkce z CD 

Naše heslo: Holduj tanci pohybu - budeš fit! 
Těšíme se na Vás.

COMMUNIO - 
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Program na leden:   
    

18. 1. 2006  
Beseda s panem Milanem Šebkem 

„Obnova křížů a Božích muk a zároveň hledání zmizelých křížků“

25. 1. 2006  
Povídání a promítání diapozitivů z cest po USA

s paní Světlou Rossmannovou

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

Dùm dìtí a mládeže
ve Varnsdorfu pro vás připravil na měsíc

LEDEN 
tyto příležitostné akce:

16.  1.  HRÁTKY S DRÁTKY  
Ukázky na množství možností výrobků z tohoto 
nenápadného materiálu.                                           DDM v 15.00 hod.                           
20. 1. VESELÝ PÁTEK
Pestré soutěžní odpoledne.                                        DDM 15.00 hod. 

20. 1. FILM NA PŘÁNÍ
Promítnutí filmu dle přání účastníků.                         DDM 16.00 hod.

21. 1. BÁJEČNÁ SOBOTA
Veselé dopoledne plné soutěží.                                    DDM 10.00 hod.

26. 1. VE SVĚTĚ POHÁDEK
Karneval pro mateřské školy.                                     DDM 10.00 hod.

27. 1. REJ MASEK
Karneval pro předškoláky.                                        DDM 10.00 hod.               
               

 Upozornění! V tomto měsíci máte ještě možnost se přihlásit do 
některého z nabízených kroužků. Např. šachového!!! Využijte toho.

ŤOUPA a KIKULÍN
pohádkoví skřítci varnsdorfského divadla a varnsdorfští skauti

ZVOU VŠECHNY DĚTI NA

HRÁTKY NA (i bez) SNĚHU
Zábavné soutěže s nejoriginálnějšími zimními 

dopravními prostředky.

V neděli 15. ledna 2006 od 10.00 hodin na kopci „KURŤÁK“

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
Nová otvírací doba

Rybičky 0 - 3 roky  pondělí 9.00 - 12.00 hodin
Velryby (děti školkou povinné)  pondělí 16.00 - 18.00 hodin

Masáže kojenců a dětí  pondělí 11.00 - 12.00 hodin

Mateřské centrum nabízí:
CVIČENÍ  RODIČŮ A DĚTÍ

Určeno pro děti od 2 let. Každý lichý čtvrtek od 16.00 hodin 
v tělocvičně ZŠ Bratislavská.

Communio - Tyršova 1232, Varnsdorf - Tel.: 412 370 764

LEDEN 2006 V GALERIÍCH
 Galerie „D“ Městského divadla
(Tyršova 1442, Varnsdorf, tel.: 412 372 568)

S CZECH PANEM NA ANTARKTIDU (fotografie) do 31. 1. 
NOVOROČNÍ ÚSMĚVY (fotografie) do 28. 2. 

Stálá expozice regionálních výtvarníků

Galerie „Liduška“ Základní umělecké školy
(Národní 512, Varnsdorf, tel.: 412 372 323)

JANA REMIŠOVÁ  (fotografie) do 10. 2.

Galerie muzea ve Varnsdorfu
(Poštovní 415, Varnsdorf, tel.: 412 372 193)

DÁMY A PÁNOVÉ ... - životní styl od 17. do poč. 20. stol.  do 13. 1.
VÝSTAVA BETLÉMŮ  do 13. 1.

FOTOROK 2005 - výstava soutěžních prací  18. 1. - 15. 3. 
Vernisáž: 18. 1. v 16.00 hod. v muzeu

Středa 18. 1. v 16.00 v muzeu Varnsdorf
Vernisáž výstavy fotografií

FOTOROK 2005

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

VYKOŘENĚNÉ POHRANIČÍ? 
přednáška Mgr. Báry Spalové

Výstavy:
„Dámy a pánové…“

aneb dámský a pánský salon
Životní styl poddaných/občanů 17. až 20. století

(poslední měsíc trvání této úspěšné výstavy)

Výstava betlémů
ze sbírek muzea Varnsdorf.

Připravujeme výstavu:

80 LET MOTOCYKLU ČECHIE - BÖHMERLAND

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


