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Varnsdorfská skupina STARS vyhrála v Německu
Taneční skupina STARS Varnsdorf se v sobotu 21. ledna zúčastnila mezinárodní soutěže 

ELITE BEACH CUP v Tropical Island Resortu nedaleko Berlína.
Bylo to první otevřené mistrovství tohoto druhu v Evropě a navíc v exotické atmosféře. 

Soutěž proběhla v krytém areálu Tropical Island Resort, probíhaly i kategorie Cheer juniorské 
i seniorské, dále nové kategorie pro dívčí ale i smíšené týmy, PeeWees dance, Junior dance 
a Junior all girl, Double synchron dance, Partenerstunt Junior a Senior grupstunt. Naše 
děvčata se zúčastnila 2 kategorií, a to Junior dance a Junior all girl (junior Cheer). Taneční 
skupina STARS Varnsdorf si dovezla prvenství v kategorii junior Cheer a zanedbatelné není 
ani 4. místo v kategorii Junior dance, neboť soutěže se zúčastnilo Německo, Polsko, Itálie, 
Francie, Slovinsko. Šťastným vítězkám (na snímku) blahopřejeme!                  rm/foto ZŠ

V souvislosti s nárůs-
tem cen veškerých energií 
dochází s platností od 1. 1. 
2006 i ke zdražování tepla 
z centrálního zdroje tepla 
(CZT). Teplárna firmy Vel-
veta a.s. vyrábí teplo ze dvou 
zdrojů, z uhelného prachu a 
zemního plynu, u obou těch-
to komodit došlo k nárůstu 
cen, neopominutelné jsou i 
vstupy elektrické energie 
a zvýšení ceny pohonných 
hmot při dopravě.

Původní návrh ze strany 
dodavatele tepla by zname-
nal navýšení ceny u 1 GJ 
o 23,42 Kč (389,66 Kč vč. 
DPH), což by při průměr-
né spotřebě 55 GJ u běžné 
rodiny za rok znamenalo 
zvýšení ročních nákladů na 
teplo o zhruba 1287,80 Kč 
(107,30 Kč měsíčně). Dalším 
jednáním se podařilo cenu 
vyjednat ve výši 378,99 Kč 

vč. DPH za GJ, což zname-
ná měsíční nárůst o 58,50 
Kč na průměrnou bytovou 
jednotku malospotřebitele. 
Cena je zatím stanovena 
pouze na první čtvrtletí, 
poté bude jednání o cenách 
dále pokračovat. Zvyšování 
ceny tepla má souvislost i se 

stále se snižujícími odběry 
tepla, zejména omezováním 
výroby a úspornými opatře-
ními jak u velkoodběratelů, 
tak i maloodběratelů (rekon-
strukce topných systémů, 
zateplování apod.). 

Jiří Sucharda, místosta-
rosta města Varnsdorf 

Základní škola Karlova díky skvěle navázané spolu-
práci s Hradní stráží využila dalšího pozvání do prostor 
Pražského hradu, a tentokráte na „Vánoční strom“. Tato 
spolupráce trvá již od března loňského roku, kdy zástupci 
Hradní stráže navštívili školu, žákům předvedli ukázky 
stejnokrojů a nástupů. Následné jednání v Praze spolupráci 
utvrdilo a žáci v červnu jeli na Hrad, kde zhlédli ukázky 
vojenské techniky, dostali pravý vojenský guláš, soutěžili a 
zpívali. Podzimní setkání bylo v duchu Dne otevřených dveří 
pro žáky této školy, kteří si mohli prohlédnout třeba i prezi-
dentův pracovní stůl. A předvánočního setkání u vánočního 
stromu na Pražském hradě byla přítomna i první dáma, 
paní Livia Klausová, která dětem osobně popřála pokoj a 
mír na celém světe. Děti si odvážely obálky s vlastnoručním 
podpisem paní Livie a nadšení z tohoto setkání.                       

Setkání s Livií Klausovou

Granty: Uzávěrka přihlášek se blíží 
V souvislosti s blížícím se termínem uzávěrky žádostí Gran-

tového programu Města Varnsdorf pro rok 2006, kterým je 28. 
únor 2006, upozorňujeme všechny potenciální žadatele, aby 
odevzdávání žádostí nenechávali na poslední chvíli. Žadatelé 
mají možnost při konzultaci na Odboru školství, kultury a 
tělovýchovy odstranit případné chyby, které mohou způsobit 
nepřijetí žádostí do výběrového řízení. Žádosti se nově přijíma-
jí na podatelně MěÚ Varnsdorf v obálce označené „Grantový 
program Města Varnsdorf pro rok 2006 NEOTVÍRAT“ nebo 
je lze zaslat poštou.

V loňském roce byla vyčleněna na grantový program částka 
500 000,- Kč, Rada města schválila na návrh pracovní komise 
58 žádostí, dva žadatelé příspěvek vrátili, takže bylo celkem 
podpořeno 56 žádostí od 29 žadatelů částkou 461 368,- Kč. 

Odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ

rm 

38. zasedání Zastupitelstva města se koná
ve čtvrtek dne 2. března od 15.00 hodin

ve Studentském centru Střelnice.
Projednáván bude mimo jiné rozpočet 

města na rok 2006.



Z deníku Městské policie
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Výjezd v neprůstřelných vestách. Dne 16. ledna 
v 19.00 hodin vyjela na základě žádosti OO PČR hlíd-
ka MP společně s hlídkami OO PČR a OHS do Ost-
rovní ulice, kde mělo dojít k ozbrojenému loupežnému 
přepadení. Řízení akce na místě si přebrala Policie 
ČR a hlídka MP dále postupovala pod jejich velením.

Stolování na ledě. Dne 17. ledna ve 2.02 hodin byla na 
kamerovém systému zjištěna podivuhodná aktivita. Služba 
totiž spatřila, jak tři osoby tlačí stůl od restaurace Zátiší 
na ulici. Za přítomnosti hlídky MP, která byla na místo 
vyslána, „pachatelé” vrátili stůl zpět. Je třeba dodávat, že 
všichni byli v podnapilém stavu? 

Kamery, tabák a alkohol. Dne 21. ledna ve 20.50 ho-
din zjistila DS MP na kamerovém systému v Národní ulici 
skupinku mladíků, kupujících pravděpodobně alkohol z pro-
vozovny (prodej cigaret, alkoholu a jiného zboží) vedle baru 
U Páji. DS MP na místo vyslala hlídku k prověření, ta pak 
v Otáhalově ulici provedla kontrolu mladíků, z nichž jeden 
přiznal, že v této prodejně zakoupil láhev rumu. Protože 
se jednalo o patnáctiletého mladíka, byl vyzván k podání 
vysvětlení a následně byla celá záležitost postoupena ke 
správnímu řízení.

Dopravně bezpečnostní akce. Dne 24. ledna od 14.00 
do 18.00 hodin proběhla na území města společná dopravně 
bezpečnostní akce. Celkem při ní bylo zjištěno téměř 40 
přestupků, z nichž většina byla v kompetenci policistů. Na 
této akci spolupracovala MP s hlídkami DI PČR Děčín a je 
předpoklad, že se podobné akce budou opakovat.

Podivná mateřská péče. Dne 26. ledna v 15.50 hodin 
se na služebnu MP dostavila pracovnice Odborusociálních 
věcí a zdravotnictví - péče o rodinu a dítě a požádala MP o 
spolupráci u jednoho z varnsdorfských domů, kde se podle 
jejích informací měly nacházet tři děti ve věku od 2 do 9 
let, které zde měla asi od dvanácti hodin bez jídla zanechat 
jejich matka. Hlídka MP společně se sociální pracovnicí 
vyjela na místo, kde skutečně nalezla děti, choulící se pod 
dekou v nevytopené místnosti. Na žádost pracovnice MěÚ 
byla vyrozuměna PČR z důvodu umožnění vstupu do bytu 
za účelem odebrání dětí. Hlídka asistovala u převozu dětí 
do nemocnice v Rumburku. 

Ing. Ludvík Šmíd, velitel MP Varnsdorf

 

V době od 18. 12. 2005 do 12. 1. 2006 se neznámý pacha-
tel vloupal do přístavby a domu ve Varnsdorfu. Zde odcizil 
plynový kotel, tři průtokové ohřívače vody, tři radiátory, 
stůl, židle, kuchyňskou linku, pět vodovodních baterií a 
další věci. Odcizením způsobil škodu 51.200,- Kč.

Vyšetřovatel SKPV Rumburk sdělil obvinění z trestné-
ho činu výtržnictví a pokusu ublížení na zdraví 20letému 
muži z Varnsdorfu, který dne 13. 5. 2005 kolem 22.30 hod. 
před restaurací ve Varnsdorfu fyzicky napadl poškozené-
ho. Poškozený utrpěl zranění, které si vyžádalo ošetření a 
následnou hospitalizaci v nemocnici.

V noční době ze 17. 1. na 18. 1. 2006 se neznámý pachatel 
vloupal do rozestavěného rodinného domku ve Varnsdorfu. 
Zde odcizil plynový kotel, radiátory, el. ohřívač vody a další 
věci. Odcizením byla způsobena škoda 113.000,- Kč.

Dne 22. ledna 2006 v době od 14.30 do 16.00 hod. odcizil 
neznámý pachatel na parkovišti u restaurace v Horním 
Podluží osobní vozidlo zn. Seat Cordoba Vario. Odcizením 
vozidla způsobil jeho majiteli škodu 154.000,- Kč.

V noční době z 21. na 22. ledna se neznámý pachatel 
vloupal do rodinného domku ve Varnsdorfu. Odcizil odtud 
finanční hotovost, opakovací malorážku a samonabíjecí 
pistoli, čímž způsobil škodu 393.000,- Kč.

Policisté OOP Varnsdorf sdělili podezření z trestného 
činu maření výkonu úředního rozhodnutí 23letému muži 
z Varnsdorfu, který dne 23. ledna kolem 11.00 hodiny řídil 
ve Varnsdorfu osobní vozidlo, ačkoliv mu MěÚ Varnsdorf 
vyslovil zákaz řízení.

V noční době z 25. na 26. ledna se neznámý pachatel 
vloupal u domu ve Varnsdorfu do osobního vozidla zn. Ško-
da Superb. Z interiéru vozidla se pokusil odcizit navigační 
přístroj. Poškozením vozidla způsobil škodu 10.000,- Kč.

Tisk. mluvčí OŘP Děčín:
por. Jiří Rolla

PČR HLÁSÍ

Aktuálně z radniceAktuálně z radniceAktuálně z radnice
• 13. ledna se v Krásné Lípě konalo jednání svazku obcí 

Tolštejn, kde se upřesňovaly dotace pro obce, proběhla 
nabídka oprav komunikací a technologií, které lze použít 
i v zimním období. Jednání se zúčastnil místostarosta J. 
Sucharda a přítomni byli i vedoucí Úřadu práce Rumburk 
s nabídkou Veřejně prospěšných prací na 2006.

• 16. ledna se konalo jednání s novou vedoucí České pošty 
pobočky Varnsdorf. Po obdržení odpovědí, které jí položili 
zástupci města, vás budeme informovat.

• 18. ledna vedení města jednalo s firmou Velveta, a.s. 
jako dodavatelem tepla o ceně tepla na 1. čtvrtletí roku 
2006.

• 18. ledna proběhlo jednání s vedením hokejového klubu 
o možnosti podpory hokeje (zastřešení velké plochy zimního 
stadionu, úprava stávajícího areálu).

• 19. ledna jednalo vedení města s městským právní- 
kem o dalším postupu vůči neplatičům nájemného a služeb 
(zrychlení řízení, zpřísnění postihu).

• 23. ledna se konala závěrečná fáze přípravy rozpočtu na 
rok 2006 pro Finanční výbor a pro pracovní seminář ZM.

rm 

Poněkud kuriózní 
nález

Dne 30. 12. se ve večerních 
hodinách v Prostějovské ulici 
našla zubní protéza na dolní 
čelist. Vyzýváme tímto maji-
tele (majitelku), aby se obrátil 
na redakci, která ráda předá 
kontakt na nálezkyni.      rm

VE ZKRATCE Z MĚSTA

Beseda, která zaujala
I přes nepřízeň počasí beseda s panem Milanem Šebkem 

na téma Obnova křížů a božích muk, která se konala v Ka-
várničce pro seniory varnsdorfského Communia 18. ledna, 
zaujala přítomné natolik, že zapomněli i na venkovní tmu. 
V úvodu putovali s přednášejícím časem od dob Jana Křtitele 
a prvních křesťanů až k přesídlení papeže do Avignonu, do-
bou husitskou a bitvou u Lipan, neopomněli ani reformátora 
Martina Luthera a Pražskou defenestraci, aby se pozastavili 
u bitvy na Bílé hoře, až dospěli ke třicetileté válce a přešli 
tak z dob reformace až do období rekatolizace a následně do 
18. století a vítězství protireformace. Tedy do období, kdy 
po stavění málo odolných dřevěných křížů vznikají církevní 
stavby či spíše stavbičky trvanlivější - boží muka, kapličky 
a kříže lité, zasazené do kamenných soklů. I ony však byly 
poznamenány zubem času i nepřízní politického vývoje tak, 
že v dnešní době je nutno se o ně starat, aby tito pamětníci 
našich dějin zůstali zachováni i generacím následujícím. 
K tomu však je třeba nejen ochotných lidí, kteří přiloží ruku 
k dílu, ale i pamětníků, kteří jim pomohou při hledání míst, 
kde zmizelé památky stávaly. A právě v tuto chvíli se povídá-
ní přednášejícího změnilo v bohatou diskusi, kterou by jistě 
přivítaly mnohé politické strany na svých schůzích. Diskusi, 
která neskončila, ale bude mít, jak jsme se dozvěděli, pokra-
čování. Kdy a kde se včas dozvíte.                               red 

České Švýcarsko
v roce 2006

Krásná Lípa 20. 1. 2006 
- Zelený autobus, publika-
ci o lidové architektuře, 
CD-ROM, videofilm, nové 
informační středisko v 
Děčíně, logo regionu, turis-
tického průvodce o Českém 
Švýcarsku a další aktivity 
př ipravuje pro rok 2006 
obecně prospěšná společnost 
České Švýcarsko. Smyslem 
těchto aktivit z oblasti še-
trné turistiky, vzdělávání a 
propagace je zachovat jedi-
nečné přírodní a kulturní 
hodnoty, zároveň zvyšovat 
životní úroveň a rozvíjet 
ekonomickou prosperitu 
regionu.

V tomto roce zahájí České 
Švýcarsko o. p. s. provoz tzv. 
Zeleného autobusu s ekolo-
gickým provozem, který 
zajistí dopravní obslužnost 
v turistických lokalitách 
při Národním parku a za-
měří se na téma, kterému 
se bude nově intenzivně 
věnovat - ochraně lidové ar-
chitektury. Vyvrcholením 
aktivit v této oblasti bude 
vydání reprezentativní 
publikace Lidové památky 
Českého Švýcarska, jež 
naváže na oceněnou fotopu-
blikaci Národní park České 
Švýcarsko, a doprovodného 
katalogu tzv. podstávkových 
domů. 

Od května společnost dále 
zahájí provoz dynamického 
internetového portálu s ak-
tuálními informacemi z ob-
lasti turistiky, ubytovacích 
služeb, kultury a rozvoje 
regionu a zavede jednotnou 
vizuální identitu regionu - 
odvozenou od regionálního 
loga Českého Švýcarska. 
V neposlední řadě zveřejní 
Koncepci rozvoje cestovní-
ho ruchu v této oblasti, jež 
definuje potřeby i omezení 
regionu a současně navrhne 
postupy přispívající k rozvo-
ji cestovního ruchu šetrného 
k životnímu prostředí.

Dana Štefáčková 
České Švýcarsko o.p.s.

Do přehledu schválených projektů Euroregionu Nisa 
přibyl projekt Zlepšení příhraničních komunikací ve městě 
Varnsdorf, na jehož realizaci je schváleno 160 546,68 EUR.

Ve dnech 15. - 16. 2. 2006 proběhne na Šluknovsku 
výjezdní zasedání Podvýboru pro regionální a přeshraniční 
spolupráci, který je součástí Výboru pro evropské záležitosti, 
jehož členem je i varnsdorfský starosta Ing. Poláček.

17. ledna usvědčil policejní pes tři mladíky z Vyšší 
odborné školy a Střední průmyslové školy z užívání drog, 
a to při policejní akci, která byla pokračováním přednášek 
o drogové problematice. 

Společnými silami vedení SOŠ, SOU, OU a PrŠ a místo- 
starosty města se jednáním s Českými drahami s platností 
od 26. 2. 2006 podařilo dosáhnout změny jízdního řádu na 
lince Varnsdorf - Liberec. Spoj (psali jsme o něm v č. 1/2006) 
tak bude opět vyhovovat především studentům dojíždějícím 
do a ze školy. Příjezd z Liberce se posunuje v pracovní den 
na 7.34 hod., v sobotu a neděli zůstává v 8.07 hod. Odjezd 
do Liberce v pracovní dny bude ve 14.44 hod. Škoda však, 
že Česká dráha mění jízdní řády bez konzultací s městem, 
k podobným situacím by tak vůbec nemuselo docházet. 

Výrazné zlepšení informovanosti občanů o činnosti a 
postojích jednotlivých zastupitelů z našeho města přináší 
zajímavá novinka. Svým usnesením č. 3.05 ze dne 19. led-
na 2006 totiž zastupitelé schválili, že od prvního zasedání 
v letošním roce najdou zájemci na webových stránkách města 
podrobné výsledky jednotlivých hlasování, a to ke každému 
bodu a jmenovitě. Ve volebním roce jistě podstatný přínos 
k informovanosti voličů.                                                  red. 

PODĚKOVÁNÍ
Základní škola náměstí 

E. Beneše děkuje manželům 
Ivetě a Markovi Dvořákovým 
(tiskárna Trio Varnsdorf) za 
sponzorské dary pro žáky 1. 
třídy.                  Vedení školy
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Majitelé vozidel, 
pozor!

Upozornění pro všech-
ny provozovatele vozidel, 
podléhajících povinnosti 
hradit pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla dle 
zákona č. 168/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, 
nám poslal Odbor dopravy 
MěÚ. Důvodem je, že mnozí 
provozovatelé zřejmě nemají 
v celé věci jasno, a mohou se 
tak dostat do kolize s někte-
rým z paragrafů uvedeného 
zákona. Materiál je velmi 
podrobný, cituje jednotlivé 
paragrafy a upozorňuje na 
důležité povinnosti vlast-
níků i sankce, které je při 
porušení této povinnosti 
mohou postihnout. Snad 
jenom př ipomeňme, že 
povinnost hradit pojištění 
se vztahuje na osobní auto-
mobily, motocykly, nákladní 
automobily, autobusy a tro-
lejbusy, přípojná vozidla, 
traktory i pracovní stroje. 

Protože předpokládáme, 
že mnozí čtenáři se budou 
chtít s tímto materiálem 
seznámit, a my jej bohužel 
(pro notorický nedostatek 
místa) nemůžeme v plném 
znění zveřejnit, požádali 
jsme administrátora webo-
vých stránek města o jeho 
umístění na tyto stránky. 
Podrobnosti na adrese 
www.varnsdorf.cz

red.

Stará okna 
za nová

Slavnostní zakončení 
projektu CBS PHARE s 
názvem „Zlepšení podmí-
nek pro výuku rekonstruk-
cí topení a výměnou stáva-
jících oken za plastová“ se 
konalo v prostoru Střední 
školy služeb a cestovního 
ruchu Varnsdorf. Posky-
tovatelem grantu bylo 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj, projekt trval deset 
měsíců včetně přípravy a 
výsledkem je výměna 242 
kusů 80 let starých oken 
během 92 dnů a zároveň 
výměna topných konvekto-
rů. Akce byla financována 
z 75 % z EU ve výši 179 834 
EUR a z 25 % Krajským 
úřadem, a to ve výši 2 463 
131 Kč. Další dominantní 
budova našeho města tak 
doznala výrazné změny a 
přínosem je samozřejmě 
značná tepelná úspora. 
Poděkování ředitele školy 
Ing. Jakubce patřilo celému 
kolektivu pracovníků školy 
za trpělivost a toleranci a 
hlavně firmě Samat, která 
jako dodavatel splnila akci 
na výbornou i přes nároč-
né zpracování projektové 
dokumentace.                rm

ODPOVĚDI NA OTÁZKY: 
LIDL VE VARNSDORFU 

V první řadě konstatujme skutečnost, že na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva města o změně územního plánu 
a schválením prodeje pozemku společnosti Lidl se Město 
po stránce samosprávy rozhodlo výstavbu Lidlu v lokalitě 
ulice Pražská umožnit. Na jednání ZM byli zastupitelé in-
formováni, o jakou stavbu se jedná. Rádi bychom zdůraznili, 
že předmětný prostor Město nikdy na výstavbu prodejny 
Lidl nenabízelo a nemělo kromě výstavby parkoviště zá-
jem do této lokality zasahovat. Se záměrem přišel samotný 
Lidl a budovu Nábytku Večerník získal od soukromého 
vlastníka. Za odkoupení pozemku od Města nabídl částku 
6 380 000,- Kč. V současné době probíhá uzemní řízení, kde 
může Město Varnsdorf jako účastník řízení a Městský úřad 
jako představitel státní správy zasahovat do řízení pouze 
v rámci platných zákonů. A nyní již k odpovědím: 

1. Ano, je pravdou, že na základě předložené studie za-
niknou parkovací místa směrem do ulice Pražské. Budou 
kompenzována výstavbou parkovacích míst v ulici Kmo-
chově a Karoliny Světlé, finanční prostředky na výstavbu 
parkovacích míst Lidl zahrnul do kupní ceny pozemku 
v částce 1,3 mil. Kč.

2. Chodník navazující na obchodní centrum Pražská 
bude zachován.

3. Stromy - V rámci územního řízení bude Odborem 
životního prostředí požadováno zachování či přesazení co 
největšího počtu stromů, které budou dotčeny stavbou. V 
případě, že bude nutno stromy odstranit, bude nařízena 
náhradní výsadba. 

4. Ohledně typu stavby a tvaru střechy se vede široká 
diskuze, společnost Lidl preferuje střechu sedlovou. Za 
zmínku stojí jistě fakt, že toto území není již zahrnuto do 
závazného regulačního plánu města, který přikazuje výšku, 
tvar a vzhled budovy. V tomto případě bude město usilovat 
o umístění stavby v souladu s urbanistickým a architek-
tonickým charakterem prostředí. Stanovisko městského 
architekta, který se ke stavbě bude vyjadřovat, má však 
pouze doporučující charakter. Jestliže by město (zastupite-
lé) trvalo na tvaru střechy a vzhledu stavby, který investor 
nebude akceptovat, má možnost odstoupení od smlouvy a 
stavbu na daném území nerealizovat.

5. Závěrem bych chtěl poznament, že město a Městský 
úřad zastoupený odpovědnými odbory budou uplatňovat 
veškeré zákonné možnosti tak, aby v předmětné lokalitě 
vznikla prodejna, která nebude ostudou města. 

Starosta města, Ing. Josef Poláček

Ad: zimní údržba
V minulém čísle HS byl otištěn článek Petra Heinricha, 

v němž pisatel řeší problematiku zimního úklidu chodníků. 
Pozastavuje se nad platným zákonem a vyzývá varnsdorf-
ské poslance k vyvinutí jakési zákonodárné iniciativy, která 
by měla směřovat k vyřešení problému. Pisatel však ve 
své citaci použil pouze první část zmiňovaného paragrafu, 
která se mu do článku hodila. V té druhé části § 27 zák. č. 
13/1997 Sb., se totiž píše, že vlastník nemovitosti ODPO-
VÍDÁ za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti 
na chodníku, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho 
možností tuto závadu odstranit. Prasklá násada, či vrozená 
lenost, jak píše pisatel, asi nebudou u soudu tou uznatel-
nou výmluvou. V demokratické společnosti totiž nemusí být 
vše řešeno zákonem, tady konkrétně musí každý vlastník 
nemovitosti posoudit své riziko, které mu v podobě případ-
né náhrady škody hrozí. Je to velmi podobné, jako např. 
u havarijního pojištění, kde je nutné se rozhodnout, zda se 
mi vyplatí si vozidlo pojistit, nebo podstoupit riziko případ-
né vlastní škody. Ona někdy přání bývají otcem myšlenky, 
a proto se na nás obracejí občané s různými odbornými, ale 
mnohdy také osobními problémy, které není v možnostech 
poslance řešit, např. v poslední době žádost o zvýšení počtu 
markujících pokladen v Plusu, zajištění vánočního prodeje 
živých ryb, úprava novely vyhlášky (Poslanecká sněmov-
na řeší pouze zákony, vyhlášky tvoří ministerstva) apod. 
Ve zmiňované problematice zimní údržby však řešení už 
v zákoně je, jen je nutné ho patřičně použít.

Ing. Josef Poláček 

Dětský čin roku 
Praha, 5. prosince 2005 - První ročník charitativního 

projektu Dětský čin roku 2005 byl vyhlášen v historických 
prostorách Brožíkova sálu Staroměstské radnice v Praze. 
Ocenění v šesti vyhlašovaných kategoriích převzali: Lenka 
Russwurmová z Pohořelic, Martina Slancová z Dolní Pous-
tevny, Gabriela Siváková z Varnsdorfu, Denisa Titzeová 
z Čáslavi, Jiří Kašpar z Dubí a Hana Mikulášková z Ostrova 
u Macochy. DČR 2005 proběhl pod záštitou Ministerstva 
zdravotnictví ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR a primátora hlavního města Prahy. Organi-
zátorem je nadační fond Dětský čin roku a generálním 
partnerem projektu společnost Whirlpool CR. 

Vítězné činy byly vybrány ze 414 zpráv o dobrých skutcích 
a hodnoceny v šesti kategoriích: Záchrana lidského života, 
Pomoc v rodině, Pomoc jiným dětem, Pomoc ostatním lidem, 
Pomoc přírodě a Dobrý nápad. Svá svědectví sdělovali žáci 
základních škol, speciálních základních škol a osmiletých 
gymnázií z nejrůznějších míst České republiky. Do Dětské-
ho činu roku 2005 se celkem zapojily 4 452 děti, které buď 
sepsaly své příběhy, nebo poslaly hlas v rámci hlasování 
dětské poroty.

Při slavnostním vyhlášení Dětského činu roku 2005 
převzali všichni ocenění diplom a dárek od zástupců patro-
nátních institucí, které reprezentovali radní Hana Halová, 
náměstek ministryně školství Jaroslav Müllner, generální 
ředitel Whirlpool CR a SR Radek Novotný a marketingový 
ředitel Whirlpool CR a SR Ján Živný. Zástupci škol, kam 
letošní laureáti docházejí, převzali od nadačního fondu 
Dětský čin roku dárkové šeky na 10.000 korun na školní 
pomůcky. 

Potud citace z oficiální tiskové zprávy. Ocenění Gabriely 
Sivákové, v té době žačky 8. třídy Speciální základní a Ma-
teřské školy ve Varnsdorfu (tak se škola oficiálně jmenuje), 
nás zaujalo, proto jsme pátrali po podrobnostech. Gabriela 
zvítězila v kategorii Pomoc jiným dětem za čin, který možná 
nevypadá na první pohled nijak hrdinsky, ale to skutečně 
jen na první pohled. O prázdninách ji totiž její kamarádka, 
která měla odejít do nemocnice s dalším svým dítětem, po-
žádala, aby se jí na týden postarala o jejího syna, který je 
po obrně odkázán na invalidní vozík. Gabriela souhlasila 
a skutečně se o chlapce týden starala. A ve své přihlášce 
uvádí myšlenku, platnou i pro mnohého z nás: „Týden utekl 
jako voda a já jsem byla ráda, že jsem mé kamarádce a chlap-
ci mohla pomoci. Dříve jsem měla před těmito postiženými 
lidmi ostych. Není však třeba, protože ačkoli je chlapec 
odkázaný na invalidní vozík, tak má právo na důstojný život 
plný lásky, přátelství, legrace a hlavně kamarádů, kteří si 
ho váží.” K tomu není co dodat!

„Nevěřili jsme, že by příspěvky z naší školy mohly uspět 
v hlasování dětské poroty - vždyť celá naše škola má pou-
hých 75 žáků! Ale Gabriela nakonec získala 273 hlasy a 
opravdu vyhrála třetí kategorii Pomoc jiným dětem,” netajil 
se uspokojením ředitel Speciálních škol Varnsdorf Jaroslav 
Červinka, s nímž jsme na toto téma hovořili, a samozřejmě 
přivítal i 10 tisíc korun na školní pomůcky, které jeho škola 
získala. A to měl ještě o důvod k hrdosti víc. V kategorii 
Záchrana lidského života totiž skončil na 2. místě další 
žák této školy, Rudolf Sivák (jde o shodu jmen s vítěznou 
Gabrielou). Ten bez váhání vytáhl patrně zmatkujícího a 
topícího se kamaráda z rybníčku u Billy. Nám nezbývá, než 
oběma varnsdorfským mladým lidem poblahopřát a hlavně 
poděkovat za příkladné činy.                                           jan
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PODĚKOVÁNÍ

Jedná se o dům v Poštov-
ní ulici č.p. 1358, o který 
byl zájem, kupující chtěl 
investovat do provedení fa-
sády, střechy, oken, provést 
venkovní nátěr a vnitřní 
rekonstrukci.

Dne 20. 10. 2005 v 15.00 
hod. bylo zasedání Městské 
rady a tam se hlasovalo, 
samozřejmě v neprospěch 
kupujícího. Chtěl bych je-
nom jako občan Varnsdor-
fu veřejně tímto dopisem 
apelovat na ty, co byli proti, 
protože to je proti zdravému 
rozumu. To prostě se nedá 
pochopit!!! Aby zase jeden 
dům ve Varnsdorfu nadá-
le chátral. Myslím, že ve 
Varnsdorfu jich máme ještě 
dost, takových nemovitostí. 
A proto by se měli městští 
zastupitelé vzpamatovat 
a rozhodovat ve prospěch 
města, co je lepší. A ne, jak 
kdo vypadá a jak se jmenuje. 
Myslím si, že obyčejný a pro-
stý člověk má malou šanci.

Milan Č.

Ad. Je lepší nechat 
chátrat, než prodat

V článku Je lepší nechat 
chátrat, než prodat pisa-
tel Milan Č. vystupuje s 
názorem, že rozhodování  
Zastupitelstva města bylo 
ovlivněno jménem a vze-
zřením kupujícího. Prodej 
nemovitostí ve městě se 
řídí Zásadami prodeje ne-
movitostí přijatých Zastu-
pitelstvem a stále je třeba 
mít na paměti, že se jedná 
o majetek města, ve kterém 
město vystupuje jako pro-
dávající. To také znamená, 
že až do doby odsouhlasení 
prodeje je stále vlastní-
kem, který si prodej může 
rozmyslet, nebo jej také 
může dle nových zjištění do 
poslední chvíle ovlivňovat. 
To vše musí činit s péčí 
řádného hospodáře. Prodej 
zmiňovaného domu č.p. 1358 
byl řádně připraven a jako 
bod v ZM projednáván. V 
následném hlasování bylo 
10 zastupitelů pro a 5 se 

JE LEPŠÍ NECHAT 
CHÁTRAT, NEŽ PRODAT 

ODH informuje
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že rok 2006 bude rokem, kdy se budou 

konat komunální volby, dovolte mi, abych vás informoval 
o novinkách, které pro vás Občanské demokratické hnutí 
připravilo. 

1. Koncem roku 2005 jsme zřídili webové stránky 
(www.odh.cz) , které k dnešnímu dni (28. 1. 2006) navštívil 
již 571 návštěvník, což pro nás je potěšující údaj vzhledem 
k tomu, že teprve dnes oficiálně tuto informaci zveřejňuje-
me. Na těchto stránkách mimo jiné najdete historii ODH, 
kalendář akcí, složení vedení, pro zájemce tu máme rubriku 
členství. Aby tyto stránky nebyly jen statické, rozhodli jsme 
se zde každý měsíc umístit novou anketu, a tím zapojit i vás 
do aktuálního dění ve městě nebo v regionu. Zajímavostí 
jistě pro vás bude i to, že každý, kdo bude mít zájem zaslat 
svůj příspěvek nebo názor na problém, který ho trápí, může 
tak učinit na odh@odh.cz nebo na adresu: ODH, Národní 
1133, 407 47 Varnsdorf. Tyto příspěvky budou vždy zveřej-
něny. Ke každému zaslanému příspěvku může čtenář při-
dat svůj komentář. Budeme vás zde informovat i o volbách 
v našem městě, o našich kandidátech do Zastupitelstva 
města a o předvolebních setkáních s vámi.

2. Na Národní ulici (dům č.p. 1133) najdete informační 
vitrínu, kde je plán pravidelných setkání s občany, která 
se konají vždy v úterý jednou za 14 dní v kanceláři ODH. 
Budeme i sem, pro ty, kteří nemají možnost dostat se 
k internetu, dávat informace o volbách a svých kandidátech, 
ale i některé články, které by vás mohly zajímat.

Snahou Občanského demokratického hnutí je informovat 
vás v pravidelných intervalech, protože si myslíme, že měsíc 
dva před volbami, jako to dělají jiné strany nebo hnutí, je 
krátkozraké. Pro nás je styk s veřejností důležitý, protože 
můžeme reagovat na případnou kritiku, a tím zlepšit svoji 
práci. Důkazem toho je fakt, že svou kancelář jsme ote-
vřeli již začátkem roku 2005, kam k dnešnímu dni přišlo 
již více než 300 občanů. Umění naslouchat je v politice 
důležitější než vlastní prospěch. Škoda jen, že někteří se 
ani nesnaží. 

Děkuji za pozornost a těšíme se na setkání s vámi.
Ladislav Houžvička, předseda ODH 

zdrželo hlasování. Usnesení 
o prodeji tedy nebylo přijato 
a dům zůstal nadále v ma-
jetku města. Zastupitelstvo 
města je kolektivní orgán, 
který rozhoduje podle pře-
dem připravených a dostup-
ných materiálů. Když jsem 
si přehrával hlasový záznam 
z projednávání tohoto bodu 
jednání, nabyl jsem přesvěd-
čení, že nejvíce zastupitele 
při rozhodování ovlivnila 
nepř ítomnost kupující, 
případně jejího zástupce. 
Mám-li zájem o koupi domu 
s nájemníky v centrální 
části města, je vhodné se 
na jednání alespoň dostavit, 
prokázat tím vážnost svého 
zájmu, ale mít také možnost 
zodpovědět případné otázky. 
Nehledejme proto odpovědi  
jinde.

Jiří Sucharda

Malování 
s pohádkou 
Děkujeme všem, kteř í 

se zúčastnili druhého kola 
výtvarné soutěže pro děti 
„Malování s pohádkou“. 
V tomto kole se nám sešlo 
celkem 152 krásných dět-
ských prací. Naši skřítkové 
měli převelice těžkou práci 
s hodnocením.

Výstavka všech obrázků 
proběhla ve foyer našeho 
divadla př i představení 
„Bohatýrská pohdáka“ v 
neděli 22. ledna, kdy byli 
také vyhlášeni a odmě -
něni vítězové. V bodovém 
hodnocení se sčítají body 
z jednotlivých kol pro určení 
celkového vítěze této soutě-
že, která prochází celou 
sezónou. 

Za MD Varnsdorf: 
Martin Louka

Děkujeme panu Jose-
fu Hauserovi, strážníku 
Městské policie Varnsdorf, 
za rychlé vyřízení posypu 
chodníků v ul. K. Světlé.

Pan Hauser má srdce na 
pravém místě a uvědomuje 
si, že jednou zestárne. 

Děkujeme.
Občané pokročilého věku

Centrum Panorama slaví
rok úspěšné existence

5. února 2005 bylo po několika letech a řadě rekon-
strukcí znovu otevřeno kino Panorama, kterému nyní 
náleží název Centrum Panorama. O jeho ročním pro-
vozu, úspěších a přáních jsme si povídali s ředitelem 
kina Karlem Poláčkem.

Vím, že s otevřením kina přišlo do podvědomí 
varnsdorfské veřejnosti Vaše jméno poprvé. Jak jste 
se k našemu kinu dostal?

Do Varnsdorfu mě zavedl majitel Centra Panorama, 
který byl můj dlouholetý nejlepší kamarád, se kterým 
jsme měli společného koníčka, kterým je film a veškeré 
aktivity kolem filmu. Původně pocházím z jižních Čech, 
jsem rodák z Písku a tam jsem měl také po absolvování 
filmové školy na starosti technicko-programový provoz pí-
seckých kin. V roce 1983 jsem odešel do Prahy, kde jsem 
pracoval pro armádu jako učitel armádního filmu. Po sed-
mi letech kantorování jsem se dostal do Českého rozhlasu, 
kde jsem pracoval jako moderátor, technický náměstek 
a v současnosti pracuji jako referent marketingu. Současně 
jsem vždy pracoval v kinech, kde jsem byl různě vedou-
cím několika kin a zároveň promítačem. Spojením koníčka 
a profese jsem se dostal až sem. Jako ředitel kina využívám 
kontaktů z prostředí Českého rozhlasu, při novinářských 
projekcích získávám kontakty na filmy a distributory a vše 
uplatním v našem kině. Velkou nevýhodou mého působení 
v Praze je však menší kontakt s místními sdruženími, 
kdy narážím na problém, jak zapadnout do obchodního a 
kulturního dění ve Varnsdorfu. Do varnsdorfského kina 
jsem se však natolik zamiloval, že nejen že využívám 
všech známostí a schopností ve prospěch kina, ale zvažu-
ji i upřednostnění kina před rozhlasem. Nejsem už zblblý 
Pražák, ale jsem zblblý do filmu.

Co se Vám za ten rok působení ve varnsdorfském 
kině podařilo od jeho otevření změnit nebo dokonce 
zlepšit?

Vzhledem k tomu, že objekt byl otevřen narychlo, v prů-
běhu roku odstraňujeme nedodělky, které diváci nevidí, 
od natírání topení přes úklid zadních částí až po různé 
stavební úpravy.

Povedlo se i rámování jednotlivých obrazových formátů 
a fungují obě opony. Nejdůležitějším přínosem pro kino 
je, že se v očích filmové veřejnosti podařilo získat reno-
mé. Nejsme už bráni jako zapadlé kino ve Šluknovském 
výběžku, už nemusíme přesvědčovat distributory, že jsme 
jejich dobrými partnery, ba naopak se nám dobré premiéry 
nabízejí. Pozvání přijímají i vzácní hosté. 

Máte nějaké nové plány?
Mým přáním je uskutečnit v letošním roce otevření dvou 

kinosálů. K dispozici máme prakticky vše, plátna, opony i 
sedačky. Zbývají jen drobné řemeslnické práce a dokoupení 
části klimatizace. Ochotně poskytneme tyto prostory pro 
nově vznikající filmový klub. Rádi bychom dodělali scénic-
ké osvětlení a ozvučení pro pořádání i jiných představení, 
než filmových, a šatny pro herce. Podchytit bychom chtěli i 
nevšední dny v roce jako je Valentýn, 1. máj a další.

A jak se Vám spolupracuje s varnsdorfským di-
vákem?

Varnsdorfští mě často překvapují svojí návštěvností na 
filmech, kde bych to čekal i méně. Filmové publikum je 
skutečně pestré. Skvělými diváky se stali i představitelé 
města, kteří nejen podali kinu pomocnou ruku, ale je-
jich výborná spolupráce při distribuci pozvánek a vítání 
delegací při filmových premiérách je poděkováníhodná. 
Vřelý dík za spolupráci patří i Velvetě a.s., tiskárně Trio 
a květinářství pana Rycyka.
Řešíte také v souvislosti s provozem kina nějaké 

problémy?
Nic v životě není ideální a ani v našem případě ne- 

existuje výjimka. Největší problémy řešíme v souvislosti 
s výstavbou a provozem kina se Stavebním úřadem, kde 
jsme se už museli odvolávat až k nadřízenému Krajskému 
úřadu v Ústí nad Labem, který rozhodl v náš prospěch.

rm
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Kooperační spolek okresů Löbau - Zittau, Budyšín a 
Saské Švýcarsko na německé straně, okresů Luban a 
Zhořelec na straně polské a regionů Liberec a Ústí nad 
Labem na české straně si vzal za úkol zachovat společné 
kulturní dědictví  podstávkových domů i pro příští gene-
race. Prozatím již bylo vytvořeno mnoho projektů, které se 
snažily zachovat podstávkové domy jako symbol regionu a 
rozvíjet je jako důležitý místní faktor. Malým příspěvkem 
je ocenění zvlášť příkladné iniciativy na zachování pod-
stávkových domů. Poprvé má být pro tuto oblast vypsaná 
cena podstávkových domů.  

Kategorie
„Cena podstávkových domů” bude vždy přidělena ve 

dvou kategoriích.

a) Podstávkové domy
Jedna z nich bude ocenění majitelů podstávkových domů, 

popř. architektů, inženýrů nebo spolků za příkladnou péči 
o dům o okolí a rovněž za zdařilé sanace a řešení pro jejich 
využití. K tomu patří:

- zvlášť příkladné angažmá při péči a zachování pod-
stávkového domu a jeho okolí (uzpůsobení dvora a zahrady, 
zeleň) nebo /a

- příkladná řešení pro sanaci, rekonstrukci, přestavbu 
a/nebo různé využití podstávkového domu a jeho okolí.

b) Osoby
Ve druhé kategorii je cena podstávkových domů při-

pravena pro osoby nebo skupiny, které se zasloužily na-
příklad ve výzkumu a v ochraně podstávkových domů. K 
tomu patří:

- zvláštní zásluhy za zachování krajiny podstávkových 
domů v oblastech výzkumu, praxe, publikací a čestného 
úřadu památkové péče rovněž.

- inovační koncepty spolků a zájmových skupin pro pro-
spěšné využívání podstávkových domů.

Podrobnosti na: www.varnsdorf.cz

Propůjčení ceny podstávkových domů 
v trojzemí Německo - Polsko - Česko

Za věděním šel bych světa kraj
Dovolila jsem si poupravit slova klasika a zamyslet se nad důležitostí výběru školy pro 

budoucí prvňáčky. Naše děti jsou „posly života“ a myslím, že naším prvořadým úkole je 
najít pro ně školu, která je přístupná ke spolupráci s rodiči, do které budou děti chodit rády 
a kde p. učitelky i vychovatelky vytvářejí přátelské a vstřícné prostředí. Co myslíte, je v 
zájmu našeho budoucího školáčka podlehnout pohodlnosti a přihlásit své dítko do školy, 
kterou máme nejblíže, nebo stojí za to jít o pár kroků dál? Dnes můžeme do škol nahléd-
nout dříve, než jdeme k zápisu. Ze své vlastní zkušenosti vím o škole, která dává dětem 
mnohem více, než je „předepsáno v osnovách“, v níž nezůstávají u hodnocení toho, co dítěti 
nejde, ale pomáhají objevit to, co je v něm pozitivní, pro co má předpoklady a rozvíjejí jeho 
schopnosti. Náš syn tuto školu navštěvuje druhým rokem a já už dnes vím, že zanedlouho 
....půjdu třeba světa kraj...a naši dcerku povedeme k zápisu právě sem. A jak jste se na tom 
Vy rodiče budoucích prvňáčků...nahlédli jste i do škol, které nejsou jen „za rohem“? Vždyť 
dnes již není podmínkou zapsat dítě do školy, kterou určuje spádová oblast. Přeji šťastnou 

volbu! Maminka žáčka ZŠ Karlova
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Dne 5. února tomu budou tři roky, co nás 
navždy opustil náš milý manžel, tatínek, 
dědeček a přítel, pan Mirko Šimon.

Stále vzpomíná manželka, dcera, vnučka 
a přátelé.

15. února si připomeneme 2. výročí úmr-
tí pana Václava Fuksy. Stále vzpomínají 
manželka Anna, děti, vnoučata, pravnou-
čata a ostatní příbuzní.

Dne 5. února uplynulo 10 let od úmrtí na-
šeho milovaného strýčka, švagra, tatínka a 
dědečka Juliuse Kováče. Vzpomínají sy-
nové Miloslav, Julius, Milan, Jarda, družka 
Blanka a ostatní příbuzní.

V těchto dnech vzpomínáme nedožitých 
55. narozenin a 10 let, co nás navždy opusti-
la Maruška Lomská. S láskou vzpomínají 
Jenda s rodinou.

12. února 2006 si připomeneme 5 let od 
úmrtí manžela a dědečka Antonína Pol-
cara. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají manželka Zdeňka a 
vnučka Šárka.

BLAHOPŘÁNÍ

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti naší drahé mamince Stanisla-
vě Tučkové, která oslaví dne 10. 1. 2006 
78. narozeniny, přejí její děti s rodinami. 
Děkujeme Ti za výchovu a za to, co jsi pro 
nás udělala. Vašek Kubát, Líba Dvořáková, 
Tonda Tuček a Anička Caltová.

25. ledna 2006 oslavila své krásné 70. 
narozeniny paní Marie Kupcová.

Všechno nejlepší do dalších let přeje 
manžel Jaroslav, dcery Jaroslava, Lenka 
Marie, Eva, zeťové Oldřich, Pavel, vnuci 
Míša, Péťa a Ráďa.

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji pohřební službě „Kamelie“, zvlášť panu Fundovi, za 
dokonalé vyřízení pohřbu, také panu Loukovi za projev. Rov-
něž děkuji spolupracovníkům, všem kamarádům a známým, 
kteří se přišli rozloučit na poslední cestě dne 6. 1. 2006 s 
mým manželem Michalem Michaukem. Děkuji za projevenou 
soustrast a květinové dary. Manželka a děti.

Chtěli bychom poděkovat touto cestou MUDr. Petru 
Janákovi za příkladnou pomoc a ochotu při léčbě našeho 
tatínka pana Josefa Liďáka. Zvláště pak jeho usměvavé a 
vždy ochotné sestřičce paní Ivaně Grimmové.

Dále děkujeme za milý projev kamaráda pana Bohouška 
Kundráta a všem zúčastněným za krásné květinové dary a 
slova útěchy při posledním rozloučení s naším drahým ta-
tínkem, který nás navždy opustil v čase adventním loňského 
roku 2005. Děkuje rodina Liďákova.

GRAND PRIX 2006
Zástupci Agentury rozvoje Tolštejnského panství se 

zúčastnili veletrhu Regiontour v Brně, kde spolu se zá-
stupci Ústeckého kraje prezentovali obce a města svazku 
obcí Tolštejn, mikroregionu Sever a Tolštejnského panství. 
Veletrh celkem navštívilo bezmála 40 tisíc lidí a zúčastnily 
se 1 162 firmy či společnosti z 26 zemí. Zájem o propagační 
materiály našeho regionu byl značný, stánek navštívil i 
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Cenu GRAND PRIX 
2006, jejímž vyhlašovatelem bylo Brněnské výstaviště a 
veletrhy, získala za produkt „Dovolená v Tolštejnském pan-
ství“ (systém výletů v tomto regionu) CK POHODA, s.r.o., 
Varnsdorf spolu s CK ATIS, která zveřejnila tuto nabídku ve 
svém katalogu. Na snímku je pracovnice Agentury rozvoje 
Tolštejnského panství paní Koldová ve stánku Ústeckého 
kraje.                                                                                 rm

MĚSTSKÉ 
DIVADLO 

VARNSDORF 
si v letošním roce při-

pomene 50 let od otevření 
nové divadelní budovy 
ve Varnsdorfu. Př i této 
příležitosti připravujeme 
prezentaci materiálů, kte-
ré padesátiletou historii 
divadla v našem městě 
dokumentují. Obracíme se 
proto na pamětníky a příz-
nivce s prosbou o zapůjčení 
archivních dokumentů pro 
reprodukci a další případné 
použití. Přivítáme i vzpo-
mínky a názory návštěvníků 
a všech, kteří měli s naším 
divadlem cokoliv společné-
ho. Rádi vás i navštívíme. 
Kontaktovat nás můžete 
na adrese Městské divadlo, 
Tyršova 1442, 407 47 Varn-
sdorf; telefon 412 372 568, 
mobil 723 460 887, e-mail: 
divadlo@varnsdorf.cz 

Za vaše případné nabídky 
předem děkujeme. 

Za MDV: Martin Louka

Správa chráněné krajinné oblasti 
Lužické hory a 

Občanské sdružení přátel Lužických hor
vyhlašují mezinárodní fotografickou soutěž na téma 

„Chráněné a ohrožené rostliny 
Lužických a Žitavských hor“

Podmínky účasti: zúčastnit se může kdokoliv
Tématické zaměření: Lužické a Žitavské hory -

 chráněné a ohrožené rostliny
Technika: černobílá nebo barevná fotografie 

rozměru A3 (30 x 42 cm).
Aktuální informace najdete na:

www.luzicke-hory.cz
nebo www.luzickehory.ochranaprirody.cz

DĚTSKÁ 
AKADEMIE
ZŠ Karlova nabízí dětem 

účast na odborných před-
náškách, které organizuje 
HOCHSCHULE ZITTAU/
GÖRLITZ a STAATLI-
CHES MUSEUM FÜR 
NATURKUNDE GÖRLITZ 
v projektu GÖRLITZER 
KINDER AKADEMIE.

Přednášky jsou pro děti 
od 8 do 12 let, jsou vedeny 
různými odborníky a jsou 
simultánně překládány. 
Jako na opravdové vysoké 
škole dostanou malí stu-
denti studijní průkaz a po 
ukončení semestru také cer-
tifikát o absolvování Dětské 
akademie. 

Vzhledem k tomu, že naše 
město leží na hranicích se 
SRN, rodiče mají zájem, 
aby se jejich děti německý 
jazyk učily. Situovanost 
našeho města nabízí mož-
nost okamžitého použití 
nabytých znalostí v praxi, 
což je silná motivace. Aka-
demii Görlitzer navštěvuje 
již 5 varnsdorfských dětí.                    

rm
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Varnsdorfští hokejisté si zahráli 
v Sazka Aréně

Turnaj JOPA CUP v plném proudu 

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.

Plavci tradičně i netradičně

Zimní hry začaly slalomem

 HC Varnsdorf zve
MEMORIÁL MÍRY MAKALA

VI. ROČNÍK TURNAJE V LEDNÍM HOKEJI
se koná v sobotu 25. února od 8.00 hod.

za účasti celků Kovo Kraus, TOS, Junioři HC,
Comex, ToMi, Horní Podluží

Hlavní pořadatel J. Štefan, patronace paní Makalová
Záštitu převzaly Regia, a.s, a Tiskárna Trio Marek Dvořák

TURNAJ MLADÝCH HOKEJOVÝCH TALENTŮ
1. a 2. TŘÍDA se koná na Zimním stadiónu 

26. února 2006 v době od  9.00 do 14.00 hod.
Pořádá Lukáš Damašek, 
spolupořadatel J. Štefan

Zúčastní se celky: 
                         HC  Panteři Varnsdorf 
                         HC  Česká Lípa 

   HC  Roudnice nad Labem
HC  Jablonec nad Nisou

Přijďte povzbudit varnsdorfské hokejové naděje!

Řadou utkání ve třech 
skupinách - ve skupině A, 
ve skupině B i ve skupině 
dorostu - pokračoval zimní 
turnaj JOPA CUP. Zajímavé 
bylo i přípravné utkání třeti-
ligového áčka s celkem Klad-
na, velmi cenné je vítězství 
nad béčkem pražské Sparty. 
Na první pohled velkým 
překvapením skupiny A je 
porážka SK Slovanu v utká-
ní s Vilémovem v poměru 1:
4. Domácí ovšem nastoupili 
po výhře v jabloneckých 
Břízkách nad druholigovým 
béčkem Sparta 3:0 (Hyka 2, 
Marcinho) s dorostenci dopl-
něnými o čtyři uzdravující 
se hráče áčka. Hrálo se pod 
reflektory a zajímavostí je, že 
tři branky soupeře dali bývalí 
hráči Varnsdorfu (Šmalcl 2, 
Karpíšek). Z dalších utkání: 
Rumburk prohrál se Šluk-
novem 2:4 a porazil Dubici 
4:2, ačkoliv v první půli 
prohrával, Dubice podlehla i 
Vilémovu 1:2. V turnaji zatím 
vede se 7 body Skalice, která 
ve svém třetím utkání pora-
zila Českou Lípu 4:3, druhý je 
Vilémov (7 bodů ze čtyř utká-
ní), třetí SK Slovan (6 bodů ze 
tří utkání). V turnaji zatím 
padlo 53 branek, nejlepšími 
střelci jsou Milner (Skalice) 
a Blažek (Šluknov) se 3 bran-
kami, za Slovan (má skóre 13:
4) stříleli Prošek, Křemen a 
Obajdin po 2, Hyka, Čapek, 
Mach, Sigmund, Poledník, 
Marcinho a Jordák po 1. V 
již zmíněném přátelském 
utkání s Kladnem, které 
skončilo smírně 1:1, nastoupil 
Slovan v sestavě Macháček - 
Sháněl (46. Šafář), Zachariáš, 

Basketbal ve výsledcích

V sobotu 7. ledna se v nedaleké Žitavě konal 1. ročník 
EUROPEAN NETGUARDS OPEN, soutěže v netradičních 
plaveckých disciplínách (plavání v obleku, potápění se pro 
předměty a rychlostní plavání). Díky dobrým vztahům 
mezi členy našich plaveckých oddílů a kamarádům Lukáše 
Hubálka a Ondry Švarce obdržel na tuto akci pozvánku 
i náš plavecký oddíl. Naši plavci se zúčastnili závodů bez 
speciální přípravy a překvapili výbornými výkony a nakonec 
také celkovým vítězstvím.V individuálních disciplínách pak 
dominoval Lukáš Hubálek, dařilo se také Martinu Špičkovi 
a Zdeně Kubíkové a příliš pozadu nezůstala ani Nikola Pro-
cházková. Jak jsme se všichni shodli, i pro příští rok se určitě 
chceme zúčastnit. Ze strany pořadatelů kvalitně připravený 
závod a získávání nových kamarádů z potápěčských oddílů 
jsou přínosem do další práce a zpestřením někdy docela 
tvrdých tréninků. 

Ve čtvrtek 26. ledna uspořádala ZŠ náměstí E. Beneše 
ve spolupráci s TJ Slovan Varnsdorf a firmou Regia, a.s., 
závody pro žáky 2. stupně ZŠ a pro žáky BGV. Závody 
se uskutečnily na sjezdovce v areálu Jedlová a velký dík 
patří TJ Slovan Varnsdorf za bezplatné zabezpečení vleků. 
Soutěže se zúčastnilo na 36 chlapců a dívek. Mezi dívkami 
byla nejlepší Karolína Špačková ze ZŠ Edisonova, mezi 
chlapci dominoval Martin Seibt ze ZŠ náměstí E. Beneše. 
Součástí Zimních her jsou i závody v běhu na lyžích, které 
se uskutečnily ve středu 8. února. O výsledcích běhu i o 
celkových výsledcích škol vás budeme informovat v dalším 
čísle HS.                                                                    V.Z.

Muži vstoupí do bojů ve finálové čtyřce, kam postoupili ze 
3. místa základní skupiny (bilance 9 vítězství, 5 porážek), 
dvěma utkáními s VSK Liberec 11. a 12. února. První utká-
ní hrají venku, 12. února od 10.00 hodin pak v domácí hale. 
Starší dorostenci hostili Stadion Nový Bor a i průměrný 
výkon stačil na vítězství 78:52 (33:27). Body: Bureš a T. 
Relich po 21, Eichler 11, Doležal 6. Starší žáci přivítali 
ve dvou utkáních vedoucí celek soutěže Slavoj Litoměřice a 
proti vynikajícímu soupeři neměli šanci. V prvním utkání 
podlehli 32:143 (Janoušek 13, Dienelt a Horáček po 8), ve 
druhém 26:132 (Janoušek 15, Šimák 8). Starší minižáci 
byli již tradičně nejpilnější a sehráli dvě dvojutkání. Nej-
prve zajížděli do Mostu, kde se dvakrát střetli s domácím 
Baníkem. První utkání prohráli 23:56 (Lehroch 7, Blažek 
6, Pajma 4), druhé 29:53 (Blažek 12, Pajma 8, Lehroch 6). 
O výsledcích utkání rozhodla horší střelecká úspěšnost 
našich hráčů. Poté hráli s BK Teplice na jeho palubovce 
a v prvním utkání podali kvalitní výkon, odměněný vítěz-
stvím 52:40 (Blažek 17, Lehroch 10). Ve druhém zápase 
se jim opět nedařila střelba a prohráli 51:60 (Holubář 18, 
Lehroch 12, Šiška 6).                   

Ing. M. Novotný/jan

Z dění v HC Varnsdorf 
dnes přinášíme podrobněj-
ší zpravodajství z činnosti 
družstva mladších žáků a 
informaci o utkání výběru 
Varnsdorfu v Sazka Aréně. 
Před novým rokem se druž-
stvo mladších žáků střetlo 
ve východočeské soutěži s 
celkem Nového Bydžova, ze 
kterého Varnsdorfští vyšli 
vítězně, a to v poměru 11 
: 4. V novém roce vyjížděli 
chlapci do Hronova, kde 
ztratili vyrovnané utkání v 
poslední třetině a prohráli 
8:5. K poslednímu utkání 
jelo družstvo Varnsdorf-
ských žáků do Jičína, který 
porazily   7 : 3. Poslední zá-
pas letošní sezóny odehrají 
žáci v nedalekém Jonsdorfu 
proti celku HC Frýdlant. 

Jonsdorfský zimní stadion 
je pro naše chlapce téměř 
domácím prostředím, nejen 
vzhledem ke své poloze, ale 
i vzhledem k srpnovému 
týdennímu soustředění v 
lázeňském městě. Do No-
vého Bydžova se chlapci 
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KULTURNÍ DŮM 
„ROZKROK“

             Úterý 21. února v 8.30, 10.30, 14.00 hod. 
- Ve velkém sále divadla - Sk. „G“, „F“, „E“ 

Ťoupa a Kikulín zvou: MALOVANÉ PÍSNIČKY  
Tento „veršovaný muzikál“ je plný písniček, básniček, kraťoun-

kých pidipohádek, vyprávění ve verších a malování. Délka před-
stavení 45 minut. (Pozor - čas začátku třetího představení je oproti 
zvyklostem o půl hodiny dříve!)                        Vstupné: 30,- Kč

Středa 22. února v 18.00 hod. - V malém sále divadla  
Apoštolská církev zve: 

PŘEDNÁŠKA: ANTISEMITISMUS U NÁS A V EVROPĚ 
Pozůstatky druhé světové války, či stále čerstvá hrozba? Stále více 

aktuální problematika v přednášce Jiřího Zdráhala, pracovníka ICEJ.            
Vstupné dobrovolné

Pátek 24. února v 17.00 hod. - Ve výstavní síni „Liduška“ ZUŠ 
 VEZNISÁŽ: DŘEVOŘEZBY VLASTIMILA ČÁSTKY

                                                                              Vstup volný

Sobota 25. února v 9.00 hod.
 Město Varnsdorf zve: VARNSDORFSKÝ MASOPUST 2006  

Taškařice průvodu maškar při obchůzce městem a čestný do-
provod starostenského sudu ze seřadiště maškarády (nádvoří ZUŠ 
- 9.00 hod.) na masopustní hody s prodejem řeznických specialit 
na varnsdorfském náměstí. Pojďte s námi do průvodu!

Sobota 25. února v 17.00 hod. 
- Ve velkém sále divadla - Mimo předplatné  

Ivan Kraus: VÍKEND 
Masopustní víkend obohatí konverzační komedie o slastech a stras-

tech manželské nevěry. Hraje divadelní soubor Vojan Hrádek nad 
Nisou. Nevhodné pro děti do 14 let.                           Vstupné: 50,- Kč

Neděle 26. února v 15.00 hod. 
- Ve velkém sále divadla - Mimo předplatné   

Zveme na masopustní pohádku: NÁVŠTĚVA V PEKLE
... aneb Čertovské pohádky. Od profesora Belzebuba a jeho asistentky 
čertice Albíny se ve čtyřech pohádkách dovíte vše, co k čertům neod-
myslitelně patří.                                                       Vstupné: 30,- Kč

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 hod.

 OBCHODNÍK SE SMRTÍ - Premiéra USA
Vstupné: 65,- 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 - USA

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.

Čtvrtek až neděle 16. 2. až 19. 2. v 18.30 hod.
O DVĚ SLABIKY POZADU - Premiéra ČR/SR

Vstupné: 60,- Kč - Ml. přístupno - 90 min.

Pondělí až středa 20. 2. až 22. 2. v 16.30 a ve 20.30 hod.
PANIC JE NANIC - ČR

Vstupné: 80,- Kč - Ml. do 15 let nepřístupno - 93 min.

Úterý a středa 21. 2. a 22. 2. v 18.00 hod.
MANDERLAY - Dánsko/Švédsko

Vstupné: 60,- Kč - Ml. do 15 let nepřístupno - České titulky - 139 min.

Čtvrtek a pátek 23. 2. a 24. 2. v 16.30 a ve 20.30 hod.
DŮKAZ - USA

Vstupné: 60,- Kč - Ml. do 12 let nepřístupno - České titulky - 99 min.

Sobota a neděle 25. 2. a 26. 2. v 14.30 hod.
FANTASTICKÁ ČTYŘKA - USA

Vstupné: 55,- Kč - Ml. přístupno - Dabing - 106 min.

Sobota a neděle 25. 2. a 26. 2. v 18.30 hod.
SIN CITY - USA

Vstupné: 60,- Kč - Ml. do 15 let nepřístupno - České titulky - 126 min.

Čtvrtek a pátek 23. 2. a 24. 2. v 18.00 hod.
Sobota až středa 25. 2. až 1. 3. v 16.30 a ve 20.30 hod.

DOMINO - Premiéra USA/Francie
Vstupné: 70,- Kč - Ml. do 15 let nepřístupno - České titulky - 128 min.

Pondělí a úterý 27. 2. a 28. 2. v 18.30 hod.
MOJE LÉTO LÁSKY - GB

Vstupné: 60,- Kč - Ml. do 12 let nepřístupno - České titulky - 86 min.

MĚSTSKÉ DIVADLO
VARNSDORF

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. Spolu s nimi vystoupí 
varnsdorfští Secret Of Darkness se svým instrumentálním programem. 
www.sweb.cz/livores.mortis/                                             Vstupné: 40,- Kč

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

Pátek 17. 2. 2006 od 17.00 hodin - Přednáška KPMV:                     
 „PUTOVÁNÍ PO KAMBODŽI A LAOSU“

Promítání fotografií z putování po jihovýchodní Asii - Kambodža a Laos, 
jste všichni srdečně zváni. Nebude to uzavřená společnost, a tak pokud víte 
o někom, koho by to mohlo zajímat, šiřte to dále.                Vstup volný

Sobota 18. 2. 2006 od 20.00 hodin                     
ROVERSKÝ GULÁŠEK

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

Čtvrtek 23. 2. 2006 od 18.00 hodin - Přednáška KPMV:                
     „MAROKO“

Varnsdorfský student Petr Kajnar a jeho kolega se svým vyprávěním 
ze studijního pobytu v Maroku.                               Vstup volný

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

                           

Varnsdorfské kulturní a společenské přehledyVarnsdorfské kulturní a společenské přehledy
Příloha Hlasu severu číslo 3 / 2006 únor 

Varnsdorfské kulturní a společenské přehledy

SENIORKAVÁRNA - klub Pohoda
Erbenova ul. Varnsdorf

Besedy v měsíci únoru:   
    

16. 2. 2006  
KRESLENÍ NA HEDVÁBÍ

Ing. Šafusová Pavlína

23. 2. 2006  
ČÍNA, TIBET, NEPÁL, INDIE - cestopisné vyprávění

Anuše a Miroslav Ježkovi

Každý čtvrtek od 15.00 hodin
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COMMUNIO - 
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Program na únor:   

15. 2. 2006  
Cestovatelské putování s promítáním diapozitivů

(západní Kanada a střední Evropa)

22. 2. 2006  
Masopust v Kavárničce

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

ÚNOR 
tyto příležitostné akce:

13. 2.  BLESKOVÝ ŠACHOVÝ TURNAJ  
Prázdninová akce pro všechny zájemce.                   DDM v 10.00 hod.                           
14. 2. VÝLET DO NEZNÁMA
Prázdninová akce - nutné se předem přihlásit.                                      
17.  2. VESELÝ PÁTEK
Pestré soutěžní odpoledne.                                           DDM 15.00 hod.

17. 2. ČERNOŠSKÁ HUDEBNÍ SKUPINA
Jedná se o křesťanskou muziku. 
Určeno pro mládež a hlavně dospělé.                          DDM 17.30 hod.

18. 2.  ČERNOŠSKÁ HUDEBNÍ SKUPINA
Jedná se o křesťanskou muziku. 
Určeno pro mládež a hlavně dospělé.                          DDM 14.30 hod.        

23. 2. VYROBTE S NÁMI …
Tentokrát masku na Masopust. 
(poskytnutí rad, námětů apod.)                                 DDM 10.00 hod.

25. 2.  MASOPUSTNÍ PRŮVOD  
Sraz dětí i dospělých do průvodu.                           ZUŠ před 9.00 hod.

Upozornění! V tomto měsíci se uskuteční pobyt na horách - Horní 
Maxov 11. - 18. 2. 2006.
        

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
VARNSDORF

OS Lužičan, Město Krásná Lípa 
a kulturní zařízení Šluknovska pořádají

1. SPOLEČENSKÝ PLES
přátel kultury na Šluknovsku

v pátek 17. února 2006 ve 20.00 hodin
v Kulturním domě Krásná Lípa

K tanci, poslechu i dobré pohodě hraje CL-BAND.

Netradiční setkání pořadatelů regionu a příznivců kulturního 
dění při hudbě, tanci a příjemné zábavě.

Celý výtěžek plesu bude věnován na podporu 
kultury na Šluknovsku.

 Vstupné: 100,- Kč. (Předprodej v KD Krásná Lípa.)

OTVÍRACÍ DOBA V KNIHOVNĚ V UL. T. G. MASARYKA 1838: 
Oddělení pro dospělé: 
Pondělí, čtvrtek           9.00 - 12.00 hodin                       13.00 - 18.00 hodin 
Úterý, pátek                                 13.00 - 18.00 hodin 
Sobota                       8.00 - 12.00 hodin 
Středa, neděle              zavřeno

OTVÍRACÍ DOBA V KNIHOVNĚ V UL. LEGIÍ 2574: 
Dětské oddělení: 
Pondělí, úterý, pátek 13.00 - 18.00 hodin 
Čtvrtek                         9.00 - 12.00 hodin  
                                   13.00 - 18.00 hodin 
Středa, sobota                             zavřeno

Hudební oddělení: 
Úterý, pátek  13.00 - 18.00 hodin 
Čtvrtek           9.00 - 12.00 hodin  
                     13.00 - 18.00 hodin 
Pondělí, středa, sobota   zavřeno

Pro děti a jejich rodiče máme tip na masopustní nedělní odpoledne: 
Profesor Belzebub a jeho asistentka čertice Albína vás zvou na vzdě-
lávací přednášku o čertech. Ve čtyřech pohádkách se dozvíte vše, co 
k čertům neodmyslitelně patří, přísloví a rčení o čertech, v co se čerti 
proměňují, za jaké lidi se převlékají, jaká jídla nejraději jedí, kde na 
zemi přebývají a kam jezdí na svatební cestu (ale čerti se žení málokdy). 
Ale především, jak čerty lidi šidí, ubližují jim a skoro vždy je napálí. A 
přitom čerti zajišťují ve světě spravedlnost a často lidem pomáhají. 
Hraje divadlo Matýsek z Nového Boru. Tak vzhůru za čerty - v neděli 
26. února v 15.00 hodin v divadle!                                                   ham

NÁVŠTĚVA V PEKLE aneb Čertovské pohádky

ŤOUPA a KIKULÍN
 skřítci varnsdorfského divadla vyhlašují III. kolo soutěže

MALOVÁNÍ S POHÁDKOU
pro malé výtvarníky z mateřských škol a 1. stupně 

základních škol v divadelní sezoně 2005 - 2006

Ve třetím kole přijímáme obrázky na téma

„DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROOKÝ“
v Městském divadle Varnsdorf

do pondělí 13. března 2006 (15.00 hodin)

Výstava a vyhodnocení obrázků třetího kola proběhne při pohádko-
vém představení Divadla Piškot

„DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROOKÝ“
v neděli 19. března 2006 od 15.00 hodin

Zveme  vás 

na veřejné shromáždění
křesťanské černošské skupiny 

z Afriky (Zambie)

Účinkují: 
Martin Njamba (Zambie) a tým

Dům dětí a mládeže ve Varnsdorfu (sál v 1. patře)

Pátek 17. února 2006 od 17.30 hodin
Sobota 18. února 2006 od 15.00 hodin

Vstup zdarma

(Písně jsou provázeny mluveným slovem o víře)

Pořádá:
WORLD OUTREACH ve spolupráci
se sborem Alfa a Omega Varnsdorf.

http:/www.wo-mn.org/ • Kontakt: 731 170 518

DUCHOVNÍ ÚLOHA ČESKÉHO NÁRODA
Soubor přednášek k probuzení lidstva 

a k osvětlení 17-ti zákonů pro ozdravění života na Zemi.

První část přednášek proběhne ve dnech:
12. 2. 2006 neděle  14.00 - 16.00 hod.

(hostem bude léčitelka pí Tománková)

21. 2. 2006 úterý 17.30 - 19.30 hod.
v klubu „POHODA“, ul. Erbenova

(jednosměrka nad fotbalovým stadionem)

Budou nás navštěvovat i přednášející hosté z Moravy a Slovenska.
Není-li vám lhostejný současný stav naší země i naší společnosti, 

jste srdečně zváni.
Případné dotazy směřujte, prosím, na pana Karla Kříže 

(tel.: 605 388 722)


