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Číslo 

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.

CESTA DO GROSSCHÖNAU JE OTEVŘENÁ
Tak snad už je to defi-

nitivně tady, ve středu 15. 
února vstoupilo v platnost 
Ujednání mezi vládou Čes-
ké republiky a vládou Spol-
kové republiky Německo 
o zřízení nových turistických 
stezek protínajících státní 
hranice a o změně režimů 
na stávajících turistických 
stezkách. Od tohoto dne je 
možné definitivně a nastá-
lo otevřít na Žitavské ulici 
u čističky státní hranici 
a konečně ji využívat pro 
malý pohraniční styk.

Když ř íkám konečně, 
tak nejen proto, že se jedná 
o další splněný bod progra-
mového prohlášení v našem 
volebním období, ale také 
o naplnění více než deseti-
leté snahy o otevření tohoto 
přechodu. Protože jsem stál 
na začátku této strastiplné 
cesty, neuškodí malé shrnutí 
tohoto úspěchu. Na jaře roku 
1996 jsme se v rámci dobrých 
vztahů a společných setkání 
dohodli s mým protějškem, 
velitelem dobrovolných 
hasičů z Grosschönau, že 
se po vzoru našich kolegů 
v Hrádku nad Nisou poku-
síme o možnost užívat tento 
přechod pro překračování 
hranice požární technikou 
při požárech a mimořádných 
situacích. Prvním krokem 
bylo dne 14. listopadu 1996 
uzavření dohody o vzájem-
né spolupráci mezi SDH 
Varnsdorf, HZS Varnsdorf 
a FFW Grosschönau. Dru-
hým, neméně dů ležitým 
krokem, bylo uzavření 
dohody o vzájemné pomoci 

při požárech a jiných mi-
mořádných situacích mezi 
oběma městy. Jelikož oba 
starostové Ing. Vladimír 
Bartoň a Hans Georg Glathe 
s naším návrhem souhlasili, 
připravily se veškeré potřeb-
né dokumenty a dne 29. 3. 
1997 došlo na státní hranici 
ke vzájemnému slavnostní-
mu setkání hasičů, starostů 
a občanů, při kterém došlo 
k podpisu zmiňované smlou-
vy, která platí dodnes. V této 
smlouvě se také stanovila 
pravidla, za kterých může 
být smlouva využívána. 

Dlužno dodat, že po celou 
dobu smlouvy je využívána 
pouze k „mírovým“ účelům, 
tedy ke společným akcím a 
cvičením, jediný ostrý zásah, 
kdy bylo při požáru marke-
tu zapotřebí, aby jednotka 
SDH Varnsdorf v Německu 
zasahovala, nastal kuriózně 
v roce 2003 během noci, kdy 
došlo k přečíslování celé 
telefonní sítě v ČR, a tudíž 
se německá strana k nám 
nedovolala. Od roku 1997 
se však nic podstatného ve-
doucího k trvalému otevření 

Lidl - posuzování vlivů na ŽP 
Na příkladu článku otisknutého v minulém čísle Hlasu 

severu „5 otázek k Lidlu ve Varnsdorfu“ lze dobře ilustrovat, 
jak malé existuje u občanů města povědomí o možnostech, 
kterak se účinně vyjadřovat k záměrům, které se jejich 
každodenního života bezprostředně dotýkají.

Všechny velké zásahy, například právě aktuální výstav-
ba marketů (přesněji obchodních zón včetně nákupních 
středisek se zastavěnou plochou nad 3 000 m2), podléhají 
zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí. V konkrétním případě to 
znamená, že investor LIDLu nechal zpracovat  autorizova-
nou osobou tzv. „Oznámení záměru“. Tento dokument (81 
strana textu) podrobně hodnotí, jaký vliv by měla případná 
realizace stavby na jednotlivé složky životního prostředí 
včetně hlučnosti, prašnosti, zdravotních rizik, sociálních 
a ekonomických důsledků, a to jak ve fázi výstavby, tak 
během samotného provozu. Tento dokument byl Krajským 
úřadem Ústeckého kraje doručen k vyjádření Městu 
Varnsdorf (orgán samosprávy) a MěÚ Varnsdorf (orgán 
státní správy ochrany přírody a krajiny). Občanům města 
byla oznámena možnost do dokumentu nahlížet (na úřední 
desce a webových stránkách města) a vyjádřit svůj názor 
k tomuto záměru. Každý se tak mohl vyjádřit například 
k rozsahu navrženého kácení dřevin, k plánovanému záboru 
zeleně a podobně.

Město i MěÚ Varnsdorf této své zákonné možnosti vy-  
užily a svá stanoviska Krajskému úřadu zaslaly. V nich byl 
vznesen požadavek, aby většina  méně vzrostlých stromů 
byla přesazena na nově vzniklé plochy zeleně (tam, kde je to 
technicky možné a účelné) a aby se zvětšila celková výměra 
plánovaných zelených ploch.

Bohužel se nenašel jediný občan, který by projevil zájem 
se s předloženou dokumentací hodnotící vliv stavby na ŽP 
seznámit a v případě nesouhlasu své výhrady písemně 
formulovat a zaslat příslušnému úřadu.

Vrátíme-li se závěrem k výše citovanému článku, lze 
konstatovat, že budoucí podoba města není pouze v ru-
kách zastupitelů, radních či úředníků státní správy, ale i 
v rukách  občanů. Jde jen o nalezení správné cesty, jak se 
v dané věci účinně angažovat. 

Odbor životního prostředí, MěÚ Varnsdorf

Pracovní seminář k rozpočtu 
města na rok 2006 

Dne 9. února t. r. se ve Studentském centru Střelnice 
uskutečnil pracovní seminář k návrhu rozpočtu města 
na rok 2006. Jednání bylo neveřejné, zúčastnili se ho 
členové ZM, tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, ředitelé 
příspěvkových organizací a zástupci TSmV, MP, SDH a 
Regia a.s.

Pracovní seminář, jako vhodná forma přípravy na 
projednání rozpočtu na zasedání ZM, je organizován již 
několik roků. Slouží k vyjasnění problémů a k vyjádření 
názorů zúčastněných v oblasti příjmů a výdajů města v jeho 
jednotlivých kapitolách. Ve většině případů došlo tentokrát 
k předběžné shodě většiny zúčastněných.

Součástí pracovního semináře byla  prezentace projektu 
a zamýšlená realizace Multifunkčního kulturního zařízení, 
jehož podstatnou součástí by byla Městská knihovna. Za-
řízení by mělo být umístěno v rekonstruovaném  objektu 
bývalé Střední průmyslové školy v ulici Otáhalova. Na re-
alizaci tohoto záměru, jehož stavebně technická část bude 
představovat částku vyšší jak 73 milionů korun a dalších 
několik milionů připadne na vnitřní vybavení (část nákladů 
by pravděpodobně pokryly dotace), se názory různily.

Projednávání rozpočtu našeho města na rok 2006 bude 
součástí programu zasedání Zastupitelstva města, které se 
uskuteční dne 2. března t. r.                 Dr. Miloslav Hoch 

První vysvědčení obdrželi žáci 1. tříd v poslední lednový den. Při předání výpisu 
z vysvědčení všem žáčkům jejich třídní učitelka sdělila hodnocení jejich dosavadních 
výsledků. Někteří sklidili chválu a obdiv, zazněla i oslovení jako „naše sluníčko, naše 
chůvička, pečovatelka, neposeda i dámský bodygard“. Samozřejmě nechyběly i samé jed-
ničky a slzičky štěstí. Ne všichni sice dostali „samý“, ale nadšení z prvního vysvědčení měl 
skutečně každý prvňáček. Do prvních tříd se pak 8. února hlásili noví potenciální žáci, kte-
rým školní rok začne letos v září, a i těm přejeme „samý“.                                    rm

Pokračování na str. 2
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PČR HLÁSÍ

Aktuálně z radniceAktuálně z radniceAktuálně z radnice

VE ZKRATCE ČESKÉ DRÁHY OZNAMUJÍ ZMĚNU
Dne 26. února 2006 vstupuje v platnost první změna že-

lezničního jízdního řádu. Tato změna přináší dílčí úpravy 
jízdního řádu, jejichž cílem je vyhovět připomínkám cestu-
jících i objednavatele dopravy, tedy Libereckého kraje. 

trať 089 Liberec - Hrádek nad Nisou - Varnsdorf
Poznámka: na této trati dojde od 25. února 2006 k poměrně 

rozsáhlým změnám, níže je uveden přehled změn u vlaků, jejichž 
dopravcem jsou České dráhy, a.s.

· vlak 6230 (odjezd z Liberce v 6.00) bude prodloužen až 
do Varnsdorfu (z Hrádku n. N. odjede v 6.54, do Varnsdorfu 
dorazí v 7.34 hodin)

· vlak 6202 pojede v úseku Hrádek n. N. - Varnsdorf (příjezd 
8:07) pouze o víkendech a svátcích

· vlak 6209 (Varnsdorf odjezd 13.09) pojede v úseku 
Varnsdorf - Zittau pouze o sobotách a nedělích; ze Zittau do 
Liberce pojede denně, je zkrácen pobyt v Hrádku n. N. (Zittau 
odjezd až ve 13.44)

· u vlaku 6222 odstraněn pobyt v Hrádku n. N., vlak bude 
z Hrádku n. N. odjíždět již ve 13.31

· vlak 6223 (Hrádek n. N. odj. 14.59) bude zkrácen jen na úsek 
Hrádek n. N. - Liberec, jezdit bude jen o sobotách a nedělích

· od pondělí do pátku bude jezdit nový vlak 6217 ve 14.44 
z Varnsdorfu, ze Zittau odj. 15.17 (přípoj od Drážďan), který 
do Hrádku nad Nisou dorazí v 15.26, do Chrastavy v 15.42 a 
do Liberce v 15.58 - vzhledem k přetíženosti tratě v odpolední 
špičce a k tomu, že zejména z technologických důvodů jsou 
nepřípustné úpravy u protijedoucích vlaků, není možné za-
stavování vlaku 6217 v zastávkách Chrastava-Andělská Hora, 
Machnín hrad a Machnín. 

Dle tiskové zprávy ČD a.s. zpracovala rm

Vyšetřovatelem SKPV Rumburk bylo sděleno obvinění 
z trestného činu pokusu krádeže vloupáním 19letému muži 
z Varnsdorfu, který se dne 2. 2. 2006 v době od 14.00 do 15.30 
hod. vloupal po rozbití okna do objektu kostela v obci Dolní 
Podluží. Pachatel byl na místě činu zadržen hlídkou policie, 
z objektu nestačil nic odcizit. 

V noční době ze dne 4. 2. na 5. 2. 2006 odcizil neznámý 
pachatel osobní vozidlo zn. Škoda Octavia, které bylo zaparko-
váno na sídlišti ve Varnsdorfu. Odcizením vozidla byla majiteli 
způsobena škoda ve výši 221.000,- Kč. 

Vyšetřovatelem SKPV Rumburk bylo sděleno obvinění 
z trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu 
nebo nebytovému prostoru 25leté ženě z Varnsdorfu. Žena 
v době od 1. 11. 2005 do 7. 1. 2006 bránila v užívání bytu svému 
druhovi, který byl nucen přebývat jinde. 

Vyšetřovatelem SKPV Rumburk bylo sděleno obvinění 
z trestného činu zanedbání povinné výživy 32letému muži 
z Varnsdorfu, který si v době od 1. 6. 2004 do 3. 2. 2006 řádně 
neplnil svou vyživovací povinnost na svou dceru. Muž dluží na 
výživném částku 15.490,- Kč. 

V době od 22. 1. do 8. 2. 2006 se neznámý pachatel vloupal 
do rodinného domu ve Varnsdorfu. V rekonstruovaném neobyd-
leném domě vše prohledal a odcizil čtyři kompletní hliníková 
kola, úhlovou brusku, pneumatické vrtací kladivo a pánské 
jízdní kolo, čímž způsobil škodu ve výši 28.100,- Kč.                

       Tisk. mluvčí OŘP Děčín: por. Jiří Rolla

• 26. 1. se Jiří Sucharda, Ing. Vladimír Bartoň a Ing. Vlasta 
Hnilicová zúčastnili v Liberci jednání na Euroregionu Nisa 
o možnosti získání dalších dotací pro město Varnsdorf

• 31. 1. Mgr. Zdeňka Vajsová vedla jednání o přípravě projek-
tu Multifunkčního kulturního zařízení s knihovnou (MKZ)

• 31. 1. se konalo v Rumburku jednání o Komunitním plá-
nování, kde byla i Mgr. Zdeňka Vajsová

• 1. 2. se oba místostarostové zúčastnili slavnostního setkání 
při příležitosti 90. výročí povýšení Mikulášovic na město

• 6. 2. proběhla školská rada na VOŠ, kde byl přítomen člen 
rady Ing. Josef Poláček

• 9. 2. starosta města vedl jednání o kanalizacích a vodovo-
dech v lokalitě Hrádek

• 13. 2. bylo hned několik jednání, kterých se zúčastnilo celé 
vedení města: jednání o kruhovém objezdu u Plusu, jednání 
o možnosti financování investičních akcí MKZ a jednání 
o možnosti výstavby nové kuchyně ve varnsdorfské nemocnici

• 13. 2. Ing. Josef Poláček se zúčastnil dozorčí rady TSmV      
                                                                                            rm

přechodu nestalo. Změna 
nastala až v roce 2003, kdy 
se starosta města Ing. Josef 
Poláček stal místopředsedou 
Euroregionu Nisa a znovu 
se hledala cesta k otevření 
tohoto přechodu, aby mohl 
být využíván nejen pro kri-
zové události, ale i pro pěší 
turistiku a cykloturistiku 
v návaznosti na již hotové 
cyklostezky. Po mnoha jed-
náních bylo jasné, že do doby 
přístupu ČR do Schengenu 
se bude jednat o turistickou 
stezku a poté o hraniční pře-
chod do 3,5 tuny. Mezitím se 
ve spolupráci se starostkou 
města Seifhennersdorf 
a Euroregionem Nisa při-
pravuje další cyklostezka K 
pramenům řeky Mandavy. 
Po mnoha tuzemských i me-
zinárodních jednáních a ne-
uskutečněných slibech se za 
vydatné pomoci vedení města 

Grosschönau, pohraničních 
orgánů obou stran, Eurore-
gionu Nisa a tlaku cyklistů 
podařilo dovést jednání až do 
vlád obou zemí. Než němec-
ká strana upraví oplocení 
k trvalému otevření, bude 
otevřena brána se zavřenou 
závorou. Rádi bychom s Vámi 
otevření stezky oslavili a to 
nejlépe o víkendu před dru-
hým  výročím vstupu do EU, 
kdy se kromě malé oslavy a 
občerstvení také večer sejde-
me na naší Rampušačce.

Když už jsme u sdělování 
dobrých zpráv, bylo našemu 
městu vyhověno i v druhém 
případě, a to vybudování 
železničního hraničního 
přechodu Varnsdorf - ná-
draží, kde bude po úpravě 
grafikonu a jízdního řádu 
zastavovat německý vlak 
společnosti Mandaubahn.                             

                                  JS

Pokračování ze str. 1
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Děčín jako statutární 
město. Prosazení Děčína 
jako statutárního města se 
podařilo na základě pozmě-
ňovacího návrhu poslance 
Ing. Josefa Poláčka.

Oficiální představení 
Art klubu. Oficiální zahá-
jení činnosti varnsdorfského 
filmového Art klubu se kona-
lo 2. 2. 2006 v Centru Pano-
rama, a to promítáním filmu 
Ještě žiju s věšákem, čepicí 
a plácačkou. Další promítání 
se uskuteční v březnu vždy 
v pátek od 18.30 hod.

Výzva pořadatelům 
akcí. V loňském roce byla 
na webové stránky města 
Varnsdorf nově instalována 
aplikace Kalendář akcí, kde 
mají pořadatelé možnost 
bezplatného zaregistrování. 
Následně si pak mohou na 
webových stránkách města 
sami vkládat  a propagovat 
termíny svých společen-
ských, kulturních, sportov-
ních a jiných  akcí. Tato 
osvědčená aplikace byla 
zavedena po vzoru jiných 
měst a umožňuje čtenářům 
třídění informací nejen podle 
dat, ale i výběru druhu akce 
a druhu návštěvníka (den, 
měsíc, děti). Vyzýváme proto 
pořadatele k využívání této 
aplikace. Kalendář akcí 
najdete na úvodní straně 
(www.varnsdorf.cz) vlevo 
nahoře.

Spory se vyhrotily. 
Spor mezi Ústeckým kra-
jem a Dopravním podnikem 
Ústeckého kraje se 1. února  
vyhrotul natolik, že krajští 
radní Dopravnímu podniku 
vypověděli smlouvu. DPÚK 
požadoval od Kraje o 130 
milionů víc, než mu nabízel 
Kraj. Výpověď je tříměsíční. 
DPÚK pohrozil mezinárodní 
arbitráží.

Rumburská nemocni-
ce. Děčínský deník uvedl 
dne 10. 2. 2006 informaci, 
že do seznamu nemocnic 
v základní zdravotní síti 
nebyla Sněmovnou zahrnu-
ta rumburská nemocnice. 
Jak nám ale uvedl ředitel 
1. Zdravotní Rumburk a. s., 
představenstvo společnosti 
včetně akcionářů a Města 
Rumburk podniká všechny 
právní kroky, aby byla ne-
mocnice zachována. O její 
existenci pro 55 tisíc obyva-
tel výběžku je již rozhodnu-
to, neboť návrh zákona byl 
koncem roku 2005 pozměněn 
a je stále v platnosti.

Zápis do 1. tříd. K zápi-
su do 1. tříd varnsdorfských 
škol se letos dostavilo 158 
dětí, podáno bylo 17 návrhů 
na odklad školní docházky a 
do prvních tříd by tedy po-
dle předběžných odhadů 
mělo nastoupit 141 dětí.          

rm

Tabákový zákon. K 31. 1. 2006 ukončila MP monitorování 
provozoven v katastru města, kde jsou k prodeji tabákové 
výrobky a alkoholické nápoje. Od 1. 2. 2006 již nesplnění  
povinnosti vyvěsit upozornění o zákazu prodeje těchto 
výrobků osobám mladším 18 let může mít za následek uložení 
blokové pokuty nebo správní řízení.

Pátrání. Dne 2. 2. 2006 v 1.00 hod. se na služebnu MP 
dostavila paní, která přišla oznámit, že se včerejšího večera 
pohádala se svým synem, který poté odešel z domova. Věc 
byla předána PČR. Dne 3. 2. 2006 ve 12.55 hod. se na 
služebnu MP opět dostavila matka muže a oznámila, že její 
syn se již nalezl a je v současné době hospitalizován. 

Kouření trochu jinak. Dne 5. 2. 2006 ve 14.35 hod. 
oznamuje ostraha ubytovny v ulici T. G. Masaryka, že 
z okna vidí, jak někdo pálí nějaký odpad a zamořuje kouřem 
okolí. Na místo vyslána hlídka, oznámení potvrzeno. Zjištěn 
pachatel tohoto jednání a řešen blokovou pokutou.

Kdepak ty, ptáčku, hnízdo máš? Dne 5. 2. 2006 
v 15.10 hod. oznamuje občanka města, že v jednom domě 
se nachází malý chlapec, který uvádí nějaké jméno a 
údajně neví, kde je ani kde bydlí. Na místo vyslána 
hlídka, která chlapce převezla na služebnu MP. Zde 
byl chlapci podán čaj a přivolána pracovnice Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví. Následně se podařilo 
zjistit chlapcovo pravděpodobné bydliště, kam byl chlapec 
v doprovodu soc. pracovnice a hlídky převezen a předán 
matce. Hnízdo nalezeno v 16.30 hod.

Notorický neplatič. Dne 8. 2. 2006 ve 12.05 hod. 
oznámen z marketu Plus záchyt neplatícího zákazníka. 
Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o P. J. (1982). Na 
základě opakovaných krádeží této osoby byla tato předána 
OO PČR k dalšímu dořešení.

Útok na veřejného činitele. Dne 10. 2. 2006 ve 22.25 
hodin byly na žádost PČR vyslány hlídky  MP a OHS PČR 
do podniku Delta, kde mají asistovat hlídce OO PČR, která 
je již na místě. Mělo docházet k výtržnostem několika osob. 
Na místě při zákroku došlo k poškození služebního vozidla          
MP, které bylo poté odstaveno. Současně došlo ze strany 
pachatele k útoku na policistu. Byl informován VMP, který se 
dostavil na místo a vzhledem k poškození vozidla připravoval 
písemné podklady pro šetření PČR ve věci náhrady škody na 
služebním vozidle.

Útok na veřejného činitele 2. Dne 14. 2. 2006 v 0.20 hod. 
přijato telefonické oznámení od ostrahy ubytovny v ulici T. G. 
Masaryka, že je zde nějaký opilec, který se dobývá dovnitř. Byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila, že silně podnapilý muž je zde 
sice ubytován, ale ostraha jej v souladu s ubytovacím řádem 
odmítla vpustit dovnitř. Pokus o klidné vyřízení ze strany 
strážníků selhal, když muž začal hlídce vyhrožovat fyzickým 
násilím. Na zákonnou výstrahu hlídky reagoval fyzickým 
útokem a jednoho ze strážníků udeřil do prsou. Následovalo 
použití hmatů a chvatů, pouta a převoz na OO PČR.

Ing. Ludvík Šmíd, velitel MP Varnsdorf



4/2006                                                                                                    strana 3

Otevřený dopis členům 
Zastupitelstva města Varnsdorf
  Vážení zastupitelé, dne 02. 03. 2006 budete schvalovat roz-
počet města na rok 2006. Nedílnou součástí tohoto rozpočtu 
je také financování rekonstrukce bývalé budovy Střední 
průmyslové školy strojní pro potřeby nové knihovny. Tímto 
otevřeným dopisem Vás chceme požádat o důkladné zvážení 
všech pro a proti před Vaším hlasováním ve věci financování 
této nákladné rekonstrukce. Jedná se o investiční akci v řádu 
několika desítek milionů korun, proto by měl být každý občan, 
který projeví zájem, informován. Bohužel vedení města tak 
k dnešnímu dni neučinilo a svým postojem rozhoduje v rozporu s 
usnesením Zastupitelstva města. Žádáme Vás tímto o přesunutí 
plánované částky na projekt a realizaci ve výši 12 milionů korun 
do investičního fondu. Tato částka se později kdykoliv může pou-
žít jako spoluúčast na případný grant.  Jako příklad spoluúčasti 
uvádíme: v Rumburku, jak jistě všichni víte, bude rekonstru-
ován kulturní dům za sedmdesát milionů, z toho státní dotace 
činí padesát milionů! Vsetín realizuje projekt nové knihovny 
ve výši 12 milionů korun pomocí Evropského sociálního fondu, 
Ministerstva pro místní rozvoj a Zlínského kraje. Město Jihlava 
v letošním roce rekonstruuje pětipodlažní budovu (státní archiv) 
ve výši 44 milionů korun, a tak bychom mohli pokračovat dále.

Celou akci s rekonstrukcí vidíme spíše tak, že se současné 
vedení města snaží členům Zastupitelstva a občanům města pod-
sunout fakt, že  rekonstrukce budovy č. p. 1260 v Otáhalově ulici, 
kde má být umístěna i knihovna, je výsledkem  „optimalizace 
školství“ v našem městě. S tímto tvrzením nemůžeme souhlasit. 
Aby nám nebylo neustále podsouváno, že jsme proti knihovně ve 
Varnsdorfu, rádi předložíme své návrhy řešení do diskuze. 

Vážení zastupitelé, věříme, že k tomuto problému budete při-
stupovat s veškerou vážností a odpovědností, která Vám byla 
svěřena.                               Houžvička Ladislav, Heinrich Petr

Odpovědi České pošty na otázky 

Rada města Varnsdorf 
vyhlašuje

konkurs na obsazení funkce ředitele (ředitelky) školy
Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, 

příspěvková organizace

Na základě stížností 
občanů města Varnsdorfu 
a dopisovatelů vyvolalo 
vedení města 16. ledna 
2006 schůzku s novou ředi-
telkou pobočky České pošty 
ve Varnsdorfu. Na této 
schůzce byly mj. předány 
paní ředitelce 3 otázky na 
provoz a organizaci poš-
ty. 7. února jsme na tyto 
otázky obdrželi odpovědi 
od ředitele odštěpného zá-
vodu Severní Čechy pana 
Ing. Rastislava Horáčka, 
které Vám tímto přinášíme. 

Proč Česká pošta 
zavedla od 1. 10. 2005 
vyvolávací systém na 
poště ve Varnsdorfu a 
co občanům, ale i vedení 
pošty, přinesl? 
„Česká pošta, s.p. zavádí 
vyvolávací systémy na všech 
poštách, které zpravidla po-
skytují služby u pěti a více 
přepážek. Občanům umožní 
vyvolávací systém obslouže-
ní bez čekání ve stresujících 
frontách u přepážek, mohou 
v klidu vyčkat na vyvolání 
k příslušné přepážce. Máme 
zaznamenány kladné ohla-
sy zákazníků, zvláště 
na zachování diskrétnosti 
obsluhy, což bylo při existen-
ci front často napadáno zá-
kazníky. Správně nastavený 
systém by měl zajistit výše 
uvedené bez nároku na zvý-

šení doby nutné k odbavení 
zákazníků. Navíc v určitých 
situacích umožňuje rovno-
měrné rozdělení činností 
na jednotlivé přepážky dle 
jejich okamžitého vytížení. 
Vyvolávací systém umož-
ňuje přepážkovým zaměst-
nancům bez stresu dokončit 
veškeré operace související 
s vyřizovanou službou, tím 
snížit eventuální chybo-
vost prováděných operací.“

Systém byl zaveden od 
1. 10. 2005, dnes je 16. 1. 
2006, co systém přinesl? 
Provádí se  statistika 
odbavených občanů? 
Projevily se již výsledky 
zavedeného systému 
(zkrácení doby čekání, 
více spokojených občanů 
apod.)? 
„Statistika odbavených ob-
čanů se sleduje pravidelně. 
Vyhodnocení čekacích dob 
slouží k optimalizaci nasta-
vení vyvolávacího systému 
a organizaci práce jednot-
livých přepážek tak, aby 
byly rovnoměrně vytížené. 
Vyvolávací systémy jsou 
v současnosti nasazovány 
s většími či menšími problé-
my na více poštách. Podněty 
ze strany zákazníků se za-
bývají jak místně příslušný 
odbor provozu, jemuž je daná 
pošta podřízena, tak odbor 
racionalizace a optimaliza-

ce, ve spolupráci s vedoucími 
pošt. Jednotlivé vyvolávací 
systémy vyhodnocují, pro-
vádějí optimalizaci nasta-
vení systému a organizaci 
přepážek. Bohužel ani se-
belepší vyvolávací systém 
neodstraní to, že v určitém 
období a čase bude čekací 
doba i cca 25 minut. Vyvo-
lávací systém však zejména 
zajistí pohodlí čekajících 
zákazníků. O spokojených 
zákaznících zatím však 
nemůžeme mluvit, protože 
bohužel se na nás zákazní-
ci obracejí pouze v případě 
nespokojenosti, ale těchto 
případů postupně ubývá.“

Jak je v současné 
době řešeno dodávání 
balíkových zásilek ve 
Varnsdorfu?

„Doručování balíkových 
zásilek ve Varnsdorfu je za-
jišťováno motorizovaně. Pro 
zlepšení situace byla pošta 
posílena od 1. 1. 2006 dalším 
vozidlem pro doručování ba-
líků. S výjimkou odnosných 
balíkových zásilek má být 
u všech balíkových zásilek 
učiněn pokus o doručení. 

V takovém př ípadě 
však může adresát využít 
nabídky na opakované 
doručení zásilky, což je 
uvedeno na druhé straně 
výzvy k vyzvednutí zásilky.“

Pro lepší pochopení celé 
situace je nutno ještě říci, 
že pošta ve Varnsdorfu od-
bavuje průměrně 800 - 1000 
zákazníků v pracovní dny a 
cca 250 zákazníků v sobotu 
dopoledne. Znamená to, že 
téměř každý desátý dospělý 
člověk navštíví každý den 
poštu s nějakou záležitostí. 
Jelikož nyní navštěvujeme 
nejméně jednou týdně poš-
tu a sledujeme její provoz, 
fronty, doby čekání a jsme 
pravidelně paní ředitelkou 
seznamováni se statistic-
kými výsledky, vidíme, že 
se situace na poště poměrně 
stabilizuje. Věříme, že se po 
přemístění displeje a úpravě 
štítků na vyvolávacím systé-
mu situace snad ještě zlepší 
ke spokojenosti našich obča-
nů. Situaci budeme i nadále 
sledovat a s novinkami Vás 
co nejdříve seznamovat.                                                                                         
                                         JS

Požadavky:
- předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 záko-
na č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, pro příslušný druh školy
- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti

Náležitosti přihlášky:
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně 
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním 
zaměstnavatelem  
- podrobný životopis
- koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran stro-
jopisu
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele 
školy (ne starší 2 měsíců)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad 
o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 
v platném znění

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2006

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Městský úřad Varnsdorf
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
nebo předejte v zalepené obálce 
na podatelnu MěÚ Varnsdorf.

Na obálce uveďte „KONKURS  NEOTVÍRAT“

                                  

VÝZVA
Prosíme tímto staro- 

usedlíky a všechny sběra-
tele, kteří mají k dispozi-
ci dobové fotografie ZŠ 
Bratislavská, o případné 
zapůjčení fotografií. Kon-
taktujte, prosím, paní 
Kindermannovou na tel.: 
412 372 371.

VYJÁDŘENÍ STAROSTY 
K OTEVŘENÉMU DOPISU

Tento otevřený dopis určený zastupitelům města není zcela 
pravdivý. Zveřejnění tohoto dopisu chápu jako snahu pana 
Houžvičky o zviditelnění své osoby a vlastního hnutí ODH, 
které založil. Již v několika záležitostech uváděl, že má připra-
vené jiné řešení, s žádnými návrhy však ještě nikdy nepřišel. 
Je nutné zdůraznit, že pan Houžvička je radní a zastupitel a 
byl vždy řádně seznámen se všemi projednávanými materiály 
v této záležitosti, například v červnu 2004 se zúčastnil zasedání 
Rady města, kde byl všemi hlasy schválen úkol pro Odbor sprá-
vy majetku a investic připravit projekt pro umístění oddělení 
knihovny do náhradních prostor MěÚ a zároveň úkol zahájit 
přípravné práce k rekonstrukci objektu č.p. 1260 na Městskou 
knihovnu. Město Varnsdorf získalo a proinvestovalo v loňském 
roce státní dotaci ve výši 8 mil. korun určenou pro přestěhování 
dvou odborů (dopravy a živnostenský) do prostor, které nyní 
provizorně užívá knihovna. Proto je nezbytné, aby se knihovna 
ještě v letošním roce přesunula do objektu bývalé průmyslové 
školy. Uváděná částka 73 mil. není zapotřebí na zprovoznění 
knihovny, ale na celé řešení objektu, který bude kromě knihovny 
využíván i pro jiné kulturně společenské aktivity. Vedení rad-
nice se intenzivně snaží najít vhodný dotační titul nebo tituly 
pro tuto přestavbu, vždyť jen v roce 2005 jsme získali dotace 
v hodnotě 59,2 mil. korun, na další jsme už neměli vlastní 
spolupodíl.                            Ing. Josef Poláček, starosta města

Hasiči v akci 
2. února hasiči opět vyrazili s Tatrou na Studánku, kde spadlo 

do příkopu vozidlo Liaz Bobr naší městské firmy Ekoservis. 
12. února varnsdorfští hasiči byli v krajském městě „cizí“, 

a tak dostali botičku i přesto, že vozidlo je řádně zařazeno a 
registrováno v IZS a nesmí na něj být použito blokovací zařízení. 
Bez komentáře...

8. 2. byl nahlášen požár slévárny v Jiříkově. Po příjezdu 
na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár pece 
a střechy. Ihned byly nasazeny proudy na lokalizaci požáru a 
zahájena evakuace tlakových lahví. Naši hasiči dovezli na místo 
zásobu dýchací techniky. Příčinou bylo vznícení materiálu při 
řezání konstrukcí. Jednalo se o již nepoužívanou halu určenou 
na likvidaci, kde probíhaly likvidační práce spočívající ve vy-
řezávání železných materiálů. 

Zdroj web Hasiči, zpracovala rm
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První ubytovnou, kterou 
město začalo provozovat, 
se koncem 90. let stal ob-
jekt montovaných buněk v 
Čelakovické ulici. Malá ka-
pacita a chatrný stav spolu 
s rostoucí potřebou umístit 
stále větší počet občanů, 
kterým už doslova padala 
střecha na hlavu, přimělo 
vedení města přebudovat 
objekt v Lounské ulici na 
ubytovnu. Provoz v Čela-
kovické ulici byl ukončen a 
jeho obyvatelé přestěhováni 
do nové ubytovny, která po-
skytovala standardní služby. 
Při získání další ubytovny 
od podniku Elite v ulici T. 
G. Masaryka, staly se tyto 
dvě ubytovny základem pro 
vznik sociálního komplexu 
„CENTRUM”.

Soustředit do jednoho 
objektu více osob, kterým 
vztah k majetku a spoluna-
žívání činí potíže, vyžaduje 
vhodný režim. Předně bylo 
nutné zavést celodenní 
dohled, aby se z ubytoven 
nestal „průchodící dům” 
se všemi negativními jevy. 
V ubytovnách žijí lidé ze 
sociálně ohrožených sku-
pin. Pramalou radost mají 
okolní obyvatelé, je však 
třeba uvážit, že tito lidé žili 
roztroušeně po městě bez 
dohledu a jejich okolí tím 
trpělo ještě více.

Jak žijí v ubytovnách 
města po několika letech 
existence? Dnes žije v obou 
ubytovnách celkem asi 150 
osob, z toho tvoří jednu tře-
tinu děti. Provoz zajišťuje 
pět zaměstnanců Regia a.s., 
která CENTRUM spravuje. 
Personál tvoří správce, dvě 
terénní pracovnice a dva 
obstarávají běžnou údržbu. 
Důležitou složkou provozu 
jsou pracovníci bezpečnost-
ní agentury VOKO, dbající 
na dodržování ubytovacího 
řádu od 15.00 do 7.00 hodin 
následujícího dne a po celou 
sobotu a neděli. Domovní 
dveře se zamykají o půlnoci a 
jen povolené výjimky mohou 
uzavírací dobu překročit. 
Poplatek za ubytování činí 
90,- Kč za dospělé osoby 
a 45,- Kč za děti za den. 
Ubytovna poskytuje kromě 
tepla a teplé vody (sprchy) 
možnost přípravy jídel ve 
společných kuchyňkách, je 
zde možnost praní a sušení 
prádla. Spotřeba energie, 
mzdy a režijní náklady jsou 
kryty z vybraného poplatku 
za ubytování, na úhradu 
bezpečnostní agentury 
je příspěvek z městského 
rozpočtu ve výši 1 milion 
korun ročně. Další peníze 
se daří získávat z různých 
dotačních programů kraje a 
ministerstva. V loňském roce 
se získala dotace ve výši 291 
600,- Kč na mzdy dvou terén-
ních pracovnic.

Obyvatelé ubytoven žijí 
hlavně ze sociálních dávek. 
Po dohodě a písemném 
souhlasu ubytovaných s 
Odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví se částka 
za ubytování hradí z dávek 
sociální péče, které pobírají, 
čímž se předchází problé-
mům s neplatiči. Ubytovny 
v rámci sociálního komple-
xu CENTRUM poskytují 
i další služby. Součástí 
CENTRA jsou dva byty 
na pů l cesty pro mladé 
lidi po návratu z ústavní 
výchovy a noclehárna pro 
bezdomovce s pěti místy.

Terénní sociální pracov-
nice zajišťuje dohled nad 
rodinami i jednotlivci, spo-
lupracují s rodiči a vedou 
děti k osvojení si základních 
hygienických návyků a spole-
čenského chování. Pomáhají 
ubytovaným při vyplňování 
dotazníků, žádostí, spolupra-
cují s pracovnicemi sociální-
ho odboru. Snahou je přivést 
občany z ubytoven postupně 
k samostatnosti a k integraci 
do společnosti.

Ubytovny se staly důle-
žitou součástí při postupu 
města vůči neplatičům 

JAK SE ŽIJE V UBYTOVNÁCH MĚSTA
nájemného. Poskytují ná-
hradní bydlení pro ty obča-
ny, kterým soudy ukončily 
nájemní vztah, a jsou tak 
varováním, že vystěhování 
je reálnou skutečností.

Další poskytovanou služ-
bou v oblasti sociální péče 
je ubytování pro matky s 
dětmi. K tomuto účelu slou-
ží ubytovna v Orlické ulici. 
Azylová ubytovna vznikla 
už v roce 1998 a po celkové 
rekonstrukci v částce kolem 
3 milionu korun dnes slouží 
jako dočasný domov pro mat-
ky s dětmi, které se ocitly 
v tíživé životní situaci. 
O obsazení šesti pokojů 
rozhoduje Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví, oddě-
lení péče o rodinu a děti.

Je zřejmé, že poskytované 
služby v oblasti sociální péče 
těmito ubytovnami plní vý-
znamnou úlohu při řešení 
různých svízelných situací 
občanům města, kterým 
jejich sociální postavení ve 
společnosti způsobuje potíže. 
Ukazuje se, že cesta, kterou 
se město Varnsdorf dalo, 
bude třeba návodem i pro jiná 
města a obce v našem regionu 
Šluknovského výběžku, nebo 
v jiném.                R. Dausch

Varnsdorfské Centrum Panorama pořádalo u příležitosti 1. 
výročí znovuzrození slavnostní setkání, kterého se zúčastnili 
představitelé všech městských, kulturních a společenských or-
ganizací. Při této příležitosti byl promítnut dokument o historii 
kina a jeho rekonstrukci. Kino totiž svou historií zasahuje až do 
roku 1967, kdy byla započata jeho stavba, až po rok 1991, kdy 
bylo promítání v nadstandardně kvalitním 70 mm kině ukončeno. 
Následné chátrání a jeho současný rozkvět výstižně zobrazil již 
zmíněný dokument. Poděkování za realizaci odvážného projektu, 
kterému zpočátku nikdo nevěřil, se majiteli kina Pavlu Nejtkovi 
dostalo od starosty města Varnsdorf Ing. Josefa Poláčka i od 
ostatních přítomných hostů, kteří působnost znovuzrozeného kina 
vysoce ocenili.                                                                                           rm

Znovuzrození varnsdorfského kina 
Centrum Panorama

Poděkování a gratulace starosty města Varnsdorf Ing. Josefa 
Poláčka majiteli kina Pavlu Nejtkovi přímo v prostoru kina.

Agresivita 
pachatelů stále 

stoupá
V pátek 11. 2. večer řešily 

hlídky MP a PČR výtržnost 
v prostorách diskotéky Del-
ta. Vzhledem k stupňujícím 
se urážkám a agresivitě jed-
noho z účastníků konfliktu 
vůči zasahujícím policistům, 
přistoupili příslušníci PČR 
k jeho zadržení, a vzhledem 
k napadení a zranění jedno-
ho z příslušníků policie i k 
použití pout. Jelikož přísluš-
níci PČR dále řešili na místě 
celý incident, byl zadržený v 
doprovodu příslušníků PČR 
naložen do nového vozidla 
MP Ford Fusion, kterým 
měl být převezen na služeb-
nu OO PČR ve Varnsdorfu. 
Ve vozidle se choval nadále 
agresivně, stále napadal 
příslušníky obou složek po-
licie a poté svoji agresivitu 
obrátil proti vozidlu. Než 
byl zcela zpacifikován, stihl 
vykopnout obě skla pravých 
zadních dveří, poškodit plas-
tové čalounění zadních dveří 
a také zadní stropní světlo. 
Vše bylo na místě policisty 
zdokumentováno a bude se 
řešit jako pojistná událost. 
Vozidlo je nyní odstaveno 
z provozu  a čeká na opravu 
ve značkovém servisu. Pro-
ti pachateli podalo Město 
Varnsdorf návrh na trestní 
stíhání.

Jiří Sucharda, ředitel 
MP ve Varnsdorfu

V HS č. 3 z února 2006 je na 
první straně zveřejněn článek 
pana Suchardy „Mění se ceny 
tepla z CZT“.

1) Nevím, z jakých 
pramenů autor čerpá, ale 
z kalkulací teplárny a.s. 
Velveta, které dostávám jako 
smluvní partner (předseda 
výboru SVJ privatizovaného 
domu 2840-2 Žitavská ulice), 
je zřejmé, že v roce 2001 byl 
odběr tepla pro bytové domy 
ve městě ve výši 130.000 
GJ a totéž množství je plá-
nováno i na rok 2006. Jak 
to tedy souvisí s tvrzením, 
že cena se zvyšuje v souvis-
losti na snižování odběru?

2) Tvrzení o nutnosti zvyšo-
vat cenu tepla, opět porovnání 

DOČKÁM SE ODPOVĚDI?
s rokem 2001, kdy průměrná 
cena 1 GJ pro konečného od-
běratele byla 371,83 Kč za 1 
GJ, v roce 2006 je to 373,38 
Kč za 1 GJ?! (zvýšení o 1,55 
Kč za 1 GJ!)

3) Splátky MěÚ a.s. Velveta 
činily v r. 2001 112,30 Kč na 
1 GJ, v roce 2006 jde o 70,75 
Kč za 1 GJ. Kde je rozdíl 
(112,30 - 70,75 = 41,55 Kč na 
1 GJ?), proč se nepromítají  do 
ceny GJ?

4) V roce 2001 je uváděn 
zisk ve výši 0,80 Kč/1 GJ, 
v roce 2006 je zisk ve výši 
23,98 Kč/1 GJ. To je nutný 
takový skok?

5) Poslední poznámka: 13. 
12. 2005 jsem dal na poda-
telnu MěÚ žádost, abych 

byl přizván k jednání mezi 
městem a teplárnou o kalku-
laci ceny tepla na rok 2006. 
Do dnešního dne (píšu tento 
článek 12. 2.) nemám odpověď 
a ani jsem nebyl na jednání 
pozván. Přitom naše Rada 
města svým usnesením č. 7/
2006 - 2 rozhodla souhlasit s 
navrženou cenou tepla z CZT 
dle návrhu.

Jsem zvědav, zda konečně 
někdo (kdokoli) zareaguje 
na mé otázky. Kupříkladu 
na mé kritické poznámky 
k práci bytové správy a.s. 
Regia otištěné v minulosti. 
Dodnes nikdo nereagoval!                                              

Vladislav László
Vzhledem k závažnosti 

tématu a rozsahu odpovědi 
bude odpověď zveřejněna 
v příštím čísle.         rd
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Město Varnsdorf zazna-
menalo za rok 2005 velmi 
dobré výsledky hospoda-
ření.

Hospodaření města skon-
čilo s přebytkem ve výši 47 
milionů korun. 

Rozpočtované příjmy či-
nily  314,7 mil. Kč, skutečné 
naplnění příjmů 333,4 mil. 
Kč. Největší část přeplnění 
ve výši 17,7 milionů byla vy-
tvořena přeplněním rozpoč-
tovaných daňových příjmů, 
kdy přes vzrůstající provoz-
ní výdaje ve všech oblastech 
byla přijata úsporná opatře-
ní a přebytek byl zachován 
pro rozpočtové hospodaření 
roku 2006. 

Rozpočtované výdaje či-
nily 329,3 mil. Kč, skutečně 

Jak se činnost promítla v číslech
čerpané výdaje 301 mil. Kč. 
Nedočerpání výdajů ve výši 
28,3 milionů bylo způsobeno 
nedočerpáním investičních 
výdajů (investiční akce 
přecházejí do roku 2006 a 
s nimi připravené finanční 
prostředky), nerozpuštěním 
celé běžné a kapitálové re-
zervy rozpočtu a úsporami 
v neinvestičních výdajových 
položkách.

V roce 2005 se realizovalo 
značné množství investič-
ních akcí, celkové kapitálo-
vé výdaje činily 70,4 milionů 
Kč. Na mnohé projekty se 
podařilo získat investiční 
dotace v celkové výši 49,2 
milionů Kč. Z největších 
investičních akcí roku 2005 
jmenujme například akce 
Výstavba bytového domu se 
36 byty v Kostelní ul. 3300 
- dokončení, Výstavba lehko-
atletického stadionu Kotlina 
- 2. etapa, Výstavba 40 byt. 
j. kasárna (DPS - náhrada 
za Žitavskou), Výstavba 32 
bytových jednotek kasárna, 
Rekonstrukce budovy MěÚ 
v ul. T. G. Masaryka, Re-
konstrukce Hrádek - další 
etapa, rekonstrukce komu-
nikací, lávek a chodníků, ve-
řejného osvětlení, školských 
zařízení aj.

Velká část běžných vý-
dajů byla směřována do 
oprav a údržby majetku 
města, vzhledu města 
a provozu školských, 
kulturních a sportovních 
zařízení města.

Město v průběhu roku 
díky dobrému ř ízení 
f inančních toků mělo 
k dispozici na svých účtech 
vysoké zůstatky a hospo-
dařilo bez kontokorentního 
či revolvingového úvěru, 
navíc splácelo bez potíží 
vysoké dluhové zatížení 
v celkové roční výši 17,9 
mil. Kč. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že nedošlo k dal-
šímu úvěrovému zatížení 
města, výrazně došlo ke 
snížení ukazatele dluhové 
služby (dlouhodobě nejnižší)  
a město si tak vytvořilo 
prostor k případnému úvě-
rovému financování dalších 
investic.

Nad výsledkem práce 
vedení města si tedy může 
úsudek udělat každý. 
A samozřejmě bude každé-
mu občanovi zodpovězen 
dotaz, neboť se není s čím 
tajit, ba naopak, rádi se 
pochlubíme.                  

Ing. Josef Poláček,
starosta města 

 

SETKÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH 
INSTITUCÍ S PODNIKATELSKOU 

SFÉROU REGIONU
Dne 13. 1. 2006 se ve Studentském kulturním centru 

Střelnice při VOŠ a SPŠ Varnsdorf uskutečnila konference 
vzdělávacích institucí s podnikatelskou sférou v regionu 
v rámci projektu UNIV ve spolupráci s CCV - ŠV. Projekt 
UNIV, kterého se naše škola aktivně účastní, je spolufi-
nancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Cílem 
konference bylo zjištění aktuálních potřeb zaměstnavatelů 
Šluknovského výběžku v oblasti lidských zdrojů, které 
budou využity při zpracování vzdělávacích modulů pro za-
jištění kvalitnější přípravy potencionálních zaměstnanců 
dle požadavků zaměstnavatelů.

Konference se zúčastnili zástupci vzdělávacích institucí 
z regionu Šluknovského výběžku, zástupci Úřadu práce 
Rumburk,  Městského úřadu Varnsdorf, Rumburk, Šluk-
nov, OHK Děčín a zaměstnavatelé z regionu.

V rámci programu byli účastníci seznámeni s projek-
tem UNIV a PILOT S. Zástupci jednotlivých vzdělá-
vacích institucí krátce představili svou vzdělávací na-
bídku, PaedDr. Sembdnerová z Úřadu práce seznámila 
přítomné s uplatnitelností absolventů středních škol 
a nezaměstnaností v regionu. Zástupci podnikatelské 
sféry vyslovili své požadavky na rozvoj lidských zdrojů 
a následovala diskuze.

Věřím, že konference byla přínosem nejen pro zúčastně-
né, jelikož na základě výstupů - požadavků zaměstnava-
telů a možností vzdělávacích institucí - dojde k rozšíření 
nabídky pro dospělé na středních a vyšších odborných 
školách. Bude rozšířen systém celoživotního vzdělávání 
souvisejícího s potřebami zaměstnavatelů a možnostmi 
lepšího uplatnění občanů na trhu práce.

Ing. Bc. Jan Hodničák,
ředitel VOŠ a SPŠ Varnsdorf



RETOS Varnsdorf s.r.o. 
hledá pracovníka

Do oddělení prodeje
Pracovní náplň: 
• jednání se stávajícími a novými zákazníky
• příjem a zpracování nabídky včetně cenové kalkulace
• sledování případu od počátku po konečné vyřízení zásilky
Požadujeme:
• SŠ  - vzdělání technického směru (nejlépe strojní)
• aktivní znalost NJ (slovem i písmem), AJ - výhodou
• práce na PC (MS - Offi ce)
• znalost čtení technických výkresů - strojních
• komunikační schopnosti, samostatnost, odpovědnost, vystupování
Nabízíme: 
• zajímavou a samostatnou práci
• zaměstnanecké výhody
Nástupní plat: dle praxe a zkušeností
Místo pracoviště: Varnsdorf
Pracovní doba: 7.00 - 15.00 hod. (dohoda možná)
Nástup: dle dohody

ØÁD KO VÁ 
INZERCE

PODĚKOVÁNÍ

ØÁD KO VÁ INZERCE

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

Půjčky do 100 tis. Kč 
bez ručitele. Od 18 do 75 let 
věku. Pro zaměstnance, dů-
chodce, podnikatele.  Měsíční 
splátky, nízký úrok. Vysoká 
úspěšnost schvalování. Ban-
kovní i nebankovní sektor. 
Tel.: 728 505 264.

Centrum péče o člověka 
přijme ještě několik lidí do 
programu: „Zhubněte na-
vždy!“ Volejte: Út + Čt: 10.00 
- 12.00 hod., St - Pá: 18.00 - 
20.00 hod. Tel.: 412 375 209, 
728 310 016.

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

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

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

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

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

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

MABE FASHIONMABE FASHION NABÍZÍ
nově: FRANCOUZSKÁ BIŽUTERIE

Vhodná k slavnostním příležitostem i všednímu nošení.
U nás si určitě vyberete!

Najdete nás: ve Varnsdorfu, ul. T. G. Masaryka 2093
 (naproti knihovně)

VEŘEJNÁ DRAŽBA
6. 3. 2006 - parcely 2429 a 2430 o celkové výměře 1975 m2,

k.ú. Varnsdorf, podél Nymburské ulice

Bližší informace: úřední deska MÚ Varnsdorf,
www.centralniadresa.cz (sekce veřejné dražby), 
tel.: 775 221 174, e-mail: rk.studanka@quick.cz

Malá firma hledá ženu 
do 40 let do kanceláře s dob-
rou znalostí NJ a PC.  Tel.: 
0049/1727913517.

Prodám garáž v ul. Pro-
stějovská, řadová. Telefon: 
602 468 278.

Německá společnost v 
Löbau nabízí k prodeji nové 
i použité vleky za osobní auta 
a obytné vozy. Nabízí vozy 
zn. WM - MEYERA a KOCH. 
Vozy také pronajímáme. Tel.: 
0049/ 3587567244.

Hledám volné prostory 
ve Varnsdorfu či Rumburku 
vhodné k podnikání. Nejlé-
pe v centru města. Telefon: 
775 357 448.

Prodám byt v os. vlast-
nictví, Pražská, vel. 3+1+L, 
tel.: 604 347 054.

Za odstupné přenechám 
zahrádku s chatkou v kolo-
nii Na pastvinách. Telefon: 
775 643 903.

Koupím garsoniéru do 
družst. nebo osob. vlastnictví. 
Ihned. Tel.: 605 072 763.

Prodáme družstevní byt 
1+4+L, 100 m2, rekonstruk-
ce příslušenství a kuch. lin-
ky, plastová okna, 5. patro. 
Za lékárnou na Pražské ul. 
Telefon: 737 471 781, 603 
777 177.

Pronajmu 2 byty 2+1 ve Varnsdorfu v soukromém vlast-
nictví. Tel.: 603 730 199.

Podnikatel z Německa hledá ženu pro vážnou známost 
mezi 25 - 40 lety, štíhlá, romantická a mluvící německy. Je 
mi 43 let, jsem sport. postavy, rád cestuji, chodím plavat, 
jezdím na kole. Volejte 0049/1727913517.

Základní škola Nám. E. Beneše děkuje paní Cupákové (Odbor 
soc. věcí a zdravotnictví ve Varnsdorfu) a paní  Mgr.  Dagmar 
Žákové (skupina KP a V v Rumburku) za provádění besed na 
naší škole. Besedy se závěrečnou debatou jsou zaměřeny na so-
ciálně patologické jevy (kriminalita mládeže, šikana na školách, 
drogy, vztahy mezi dětmi).                                      Vedení školy
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BLAHOPŘÁNÍ

Dne 2. března 2006 uplyne druhý rok, kdy 
nás navždy opustil náš drahý syn, manžel, 
tatínek a dědeček pan Petr Maibaum.

S láskou vzpomínají maminka, manžel-
ka a dcery s rodinami.

Dne 26. 2. by se dožil 60 let pan Jaroslav 
Rudinský. 

Dědo, moc nám všem chybíš.
Stále a tiše vzpomíná manželka, děti 

a vnoučata.

Byli jsme dva. Dva na vše…
Dva na výhry i prohry,
na život i na smrt… dva!
Dne 21. 2. 2006 uplynuly dva roky od 

úmrtí mého manžela Miroslava Zdobi-
ny. Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, 
tichou vzpomínku. Darina.

Dne 25. února 2006 uplyne smutný rok, 
co mezi námi není můj manžel, pan Fran-
tišek Hlaváč.

Touto cestou děkuji všem, kteří společ-
ně se mnou vzpomínají. Manželka Herta 
s rodinou.

Dne 16. 2. uplynulo 5 let, co nás opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan Vladislav Štěrba.

S láskou vzpomínají manželka Anna, 
dcera Slávka s rodinou a vnuk Jaroslav.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte. 

Vzpomínka na významného 
varnsdorfského občana

U příležitosti 145. výročí narození hudebního skladate-
le a pedagoga Bjarnata Krawce se 5. února 2006 konala 
vzpomínková akce, které se zúčastnili zástupci Lužických 
Srbů a vedení města. Položeny byly květiny u hrobu Bjar-
nata Krawce a krátká vzpomínka na významného člověka, 
který žil a tvořil ve Varnsdorfu, zazněla v podání starosty 
města Ing. Josefa Poláčka a také člena prezidia Domowiny 
dr. Pětra Brězana. 

V roce 1945 se na pozvání české vlády Bjarnat Krawc uchý-
lil do Varnsdorfu. Tady se čile účastnil kulturní a osvětové 
činnosti a také napsal svou poslední kompozici - klavírní 
epizodu pro dvě ruce „Být či nebýt“. Byl poctěn čestným 
občanstvím města a po jeho smrti byla ulice, v níž bydlel, 
nazvána jeho jménem.                                                      rm

Dne 17. února uplynuly dva roky, kdy 
nás opustil náš milovaný tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan Josef Prokůpek. 

S láskou vzpomínají dcera Irena s vnuč-
kou Irenou a pravnučkou Klárou.

Dne 24. 2. 2006 uplynuly smutné dva 
roky, co navždy odešel pan Vladimír 
Branse.

Vzpomínají manželka a syn s rodinou.

Dne 18. 3. by oslavil pan Eda Kropáček 
75. narozeniny a 24. 4. uplyne 15 let od jeho 
úmrtí. S láskou vzpomíná manželka Anna 
s rodinou.

4. 2. 2006 uplynuly 3 roky od smrti 
našeho syna, bratra a tatínka Stanislava 
Kropáčka. Stále vzpomínají maminka 
Anna, bratr Eda a dcera Terezka.

Dne 25. 2. 2006 by se dožil 92 let pan 
Miroslav Blaha, náš dobrý, starostlivý 
tchán, dědeček a pradědeček.

Děkujeme všem, kteř í vzpomenou 
s námi. Snacha Marie a vnučka Vlaďka 
s rodinou.

V lednu 2006
Věra Němcová          (73 let)
Michael Michauk      (75 let)
Jitka Michovská       (55 let)
Marie Olšová            (83 let)
Josef Zlámal             (73 let)
Josef Bartl                (88 let)
Anna Vágnerová       (67 let)
Dalibor Moučka        (68 let)
Marie Kročilová       (69 let)
Peter Capko              (75 let)
Marie Hanzlíková    (80 let)
Štefan Rusiňák        (78 let)
Bohumil Rickardt    (66 let)

V měsíci únoru oslaví 
své 75. narozeniny paní 
Drahomíra Minarčíková 
a my jí chceme poděkovat za 
starostlivost, lásku a popřát 
jí do dalších let hodně pevné-
ho zdraví a ještě víc životní 
pohody. 

Manžel a děti Vlaďka, Mi-
rek a Vláďa s rodinami.

Oznámení o zpracování 
projektu LUCAS 2006

Firma GEODIS BRNO, spol. s r.o. získala v roce 2005 
na základě výběrového řízení vypsané Evropskou komisí 
Eurostat zpracování projektu LUCAS 2006. Jeho cílem je na 
statisticky rozmístěné síti bodů po celé ČR provést terénní 
šetření a vyhodnotit způsob využívání půdy spolu s druhem 
půdního krytu. Z podmínek tohoto projektu Evropské unie 
vyplývá povinnost informovat veřejnost o jeho budoucím 
průběhu v první polovině roku 2006. Činíme tak formou 
informační elektronické zprávy. 

Cílem této zprávy je usnadnit práci našim terénním pracov-
níkům, kteří budou vykonávat průzkum v časovém rozmezí 
březen až červen roku 2006 po celé ČR, a vyvarovat se případ-
ných konfliktů s vlastníky půdy při hledání jednotlivých bodů 
v terénu (vstup na pozemek, zjištění plodiny). Naši zeměměřiči 
se budou pohybovat v terénu s příslušnou akreditací a do získa-
ných dat nebudou zahrnuty žádné informace o vlastnících. Jde 
pouze o získání údajů o způsobu využívání půdy a jejího krytu.                                                                                   

Čerpáno z tiskové zprávy

Děkujeme lékařům a se-
strám ve Varnsdorfu, kteří 
pečují o naši drahou ma-
minku Stanislavu Tučkovou.                    

Tučkovi

Hledáte práci, zkuste se podívat na adresu 
www.tip-prace.cz

Server s nejširší nabídkou práce v ČR.
Více na internetových stránkách města Varnsdorf.
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Blíží se start jarních mistrovských soutěží

Zimní hry  
26. 1. a 8. 2. 2006 

Třetiligoví fotbalisté Varn-
sdorfu mají mimo domácí tur-
najová utkání za sebou další 
přípravná střetnutí. Vyhráli 
v Novém Boru 1:2 góly Šaf-
áře a Sháněla, remizovali v 
Blšanech s ligovým týmem 
1:1, když v 57. vyrovnával 
Strouhal a ke generálce na 
zahájení jarní části nejvyšší 
soutěže si je pozval Jablonec. 
S ním Slovan prohrál na 
umělé trávě v Břízkách 4:0. 
Ligovému Mostu bylo utkání 
v Ostravě odloženo, a tak si 
na volný termín pozval náš 
celek, který prohrál po dob-
rém výkonu 3:0.  Ze změn 
v kádru lze uvést odchody 
Josefa Obajdina do polského 
ligového Plocka za trenérem 
Csaplárem a Ladislava 

Díky pořadatelství ZŠ 
Náměstí E. Beneše, TJ 
Slovan Varnsdorf a Regie 
a.s. se uskutečnily soutěže 
Zimních her.  Varnsdorfské 
školy nasadily do bojů ve 
slalomu a v běhu na lyžích 
na 75 závodníků. Bojovalo se 
nejen o individuální úspěchy, 
ale také o pořadí škol v cel-
kovém součtu. Ve slalomu  
dominovali Martin Seibt 
ze ZŠ Náměstí E. Beneše 
a Karolína Špačková ze ZŠ 
Edisonova. V běhu na lyžích 
byl mezi chlapci nejrychlejší 
Martin Smrčka ze ZŠ Edi-
sonova, mezi dívkami všem 
ujela Kristýna Kosová z po-
řádající školy ZŠ Náměstí E. 
Beneše. Pořadí škol vypadalo 
následovně: 1. místo: ZŠ Ná-
městí E. Beneše, 2. místo: ZŠ 
Edisonova, 3. místo: Biskup-
ské gymnázium Varnsdorf, 
4. místo: ZŠ Seifertova.

Všem účastníkům, pořa-
datelům (pánové Jaroslav 
Frolík a Zbyněk Šimák) i 
slušným sněhovým podmín-
kám děkuje Václav Zemler.

Proška. Hodně slibným se 
jeví návrat na hostování 
nejlepšího třetiligového ka-
nonýra Slovanu nedávných 
let Richarda Sitarčíka (42 
branek v pěti sezónách) z 
Mostu. Česká fotbalová liga 
má naplánován jarní start 
o víkendu 11. - 12. března 
(Slovan hostí doma Teplice 
B), dorostenci v krajském 
přeboru o čtrnáct dní poz-
ději. S dalšími  informacemi 
kolem prvního týmu budou 
čtenář i HS seznámeni v 
příštím čísle.

V hlavním zimním turna-
ji JOPA CUP, pořádaném SK 
Slovan byla odehrána střet-
nutí Šluknov  Dubice 3 : 4  (2 
: 2) a Vilémov  Rumburk  2 : 
3   (1 : 1). Další byla z různých 

důvodů odložena. Průběžné 
pořadí týmů při nestejném 
počtu odehraných zápasů je 
značně vyrovnané, neboť dva 
týmy majípo sedmi bodech 
(Skalice, Vilémov) a čtyři po 
šesti. Tabulku střelců zatím 
vede vilémovský Karpíšek.

V turnaji skupiny B si 
zatím nejlépe vedou týmy 
Šluknova B, Horního Podlu-
ží (po 6 bodech). Zde se zatím  
střelecky nejvíce daří Drátov-
níkovi z Horního Podluží (4 
branky).

Z dorosteneckého turnaje, 
ve kterém startuje i domácí 
tým, vybíráme střetnutí 
těch nejlepších s výsledky: 
FK Česká Lípa Varnsdorf 
4:2  (góly vítězů Nevrlý 3, 
Mikysa  - Šerák 2), Nový Bor  
Šluknov 1:0, Lok. Česká Lípa  
Velký Šenov   0:1, Rumburk  
Nový Bor 3:1, Vel. Šenov  FK 
Česká Lípa 0:5. Tabulku 
zatím vedou celky FK České 
Lípy, Rumburku a Nového 
Boru se šesti body.

Mezi dorostenci vévodí 
kanonýrům zatím Nevrlý 
z České Lípy (5 branek) a 
varnsdorfský Šerák (4 góly). 
V žákovském turnaji startu-
je samozřejmě i domácí celek, 
účastník krajského přeboru a 
má zatím odehrán jediný zá-
pas, když porazil Rumburk 
7:1 (góly Chlan 3, Čapičík, 
Malý, Just a Mauder). 

Se střídavými úspěchy 
startují na halových tur-
najích v regiónu i nejmenší 
fotbalové naděje Slovanu.  

                                  ZdS

Ne   12. 3.  14.30   SK SLOVAN - FK Teplice B
So    18. 3.  15.00   FK Náchod-Deštné - SK SLOVAN
Ne   26. 3.  15.00   SK SLOVAN - FC Chomutov
So      1. 4.  10.15   Bohemians (FC Střížkov) - SK SLOVAN
Ne     9. 4.  16.30   SK SLOVAN - SK Č. Budějovice B
St    12. 4.  16.30   SK SLOVAN - FC Zenit Čáslav
Ne   16. 4.  10.15   FC Slovan Liberec B - SK SLOVAN
Ne   23. 4.  17.00   SK SLOVAN - SK Hradec Králové B
So    29. 4.  10.15   FC Dragoun Břevnov - SK SLOVAN
Ne     7. 5.  17.00   SK SLOVAN - Tatran Prachatice
St    10. 5.  17.00   SK Sparta Krč - SK SLOVAN
Ne   14. 5.  17.00   SK SLOVAN - SK Buldoci Karlovy Vary
Ne   21. 5.  17.00   SK Strakonice 1908 - SK SLOVAN
Ne   28. 5.  17.00   SK SLOVAN - FK Marila Příbram B
Ne     4. 6.  10.15   SK Slavia Praha B - SK SLOVAN
Ne   11. 6.  10.15   SK SLOVAN - FK Jablonec 97 B
Ne   18. 6.  17.00   Bohemians 1905 - SK SLOVAN 

JARNÍ TERMÍNY ZÁPASŮ SLOVANU V ČFL

STARÁ GARDA NA NÁVŠTĚVĚ
Ve čtvrtek 16. 2. 06 se vydala stará garda varnsdorfského 

ledního hokeje na výlet do SAZKA ARENY v Praze. Součástí 
prohlídky celého areálu bylo utkání proti hráčům FAN KLU-
BU Slavie. Po pestrém a bojovném výkonu, kdy výsledek byl 
na vážkách až do konce utkání, zvítězili „varnsdorfáci“ 10:7. 
Velký dík hráčů patří panu J. Hambálkovi, který již podruhé 
zorganizoval zcela jistě zajímavou akci.                         V.Z.

PRVŇÁČKOVÉ NA LEDĚ
ZŠ Náměstí E. Beneše zorganizovala za přispění pana 

J. Hambálka a Z. Šimáka bruslení pro ty nejmenší na 
škole (1. a 2. třída). Až na výjimky se bruslení setkalo s 
kladnou odezvou rodičovské obce. Malí se učí pohybovat 
na bruslích, otužovat se při pobytu venku, vázat si tka-
ničky, současně získávají dovednosti potřebné pro zapo-
jení do oddílu ledního hokeje. A vidět rozzářená kukadla 
dětí z dosaženého je nade vše. Výuka spojená se zábavou 
skončí 3. 3. 2006. Bruslení je součástí soustředěné výuky, 
která bude nedílnou součástí vzdělávacích programů ško-
ly  i v příštím roce.                                                    V.Z.

STARÁ GARDA ZVE
Staré gardy sousedního Saska, Liberce, Slavie a Varnsdor-

fu si dají dostaveníčko v sobotu 4. března 2006 na místním 
zimním stadionu. Turnaj, který se stává tradicí, bude trvat 
po celý den. Určitě neubere na nadšení a elánu „důchodcům“, 
kteří se ve volném čase věnují svému koníčku  lednímu hokeji. 
Jistě, že půjde i o výsledek, podstatnější ale bude opět se 
setkat, „pokecat“ se starými známými, vypotit se a mít ten 
správný pocit, že jsem něco pro své tělo udělal. 

SPORTU ZDAR!                                                  V.Z.

TJ SLOVAN VARNSDORF - 
muži -  sezóna 2005/2006

 
VSK Slávia TU Liberec - TJ Slovan Varnsdorf
96:73 (20:21,20:25,20:19,36:8)
Posledních šest zápasů ročníku 2005 - 2006, představujících 

celé letošní play off, jsme začali v Liberci. Věděli jsme, že mů-
žeme uspět pouze a jedině tím, jak se nám podaří zvládnout 
zónovou obranu, která na výborné liberecké střelce zdálky platí. 
Chtěli jsme být trpěliví a spoléhat i na to, že s postupujícím 
časem tato skutečnost začne domácím hrát na jejich ne příliš 
pevné nervy. A protože se jim střelba tři čtvrtiny opravdu vůbec 
nedařila a neměli navíc ani úspěšný útočný doskok, vedli jsme 
prakticky po celý průběh zápasu a před poslední částí ještě o 
5 bodů. Jen zbytečnými ztrátami v útoku jsme se připravili o 
vedení vyšší a tedy pro vítězství nadějnější. Bohužel jako již 
poněkolikáté proti nám zahrál zkušeně Tomáš Herink, autor 
celkem 18 bodů, který šňůrou 17:4 za prvních pět minut po-
slední čtvrtiny spolu s Neubauerem a dalšími dvěmi střelci 
nastartoval domácí k celkové výhře v zápase.

Body Slovan: Rajtr 24, Zázvorka 22, Unger 10(2x3), Činka 
10, Otáhal 3, Schilling a Černý po 2.

TJ Slovan Varnsdorf  - VSK Slávia TU Liberec
94:88 po prodl. (22:13, 14:13, 16:17, 22:31, 20:14)
Utkání začal trojkovou parádou Jakub Schilling, a spolu 

se svými spoluhráči Rajtrem, Zázvorkou, Ungrem a Bubnem 
hned v úvodu dokonale pokazil ambiciózní chutě Libereckých. 
Ti přijeli vyhrát a předčasně tak vybojovat konečné druhé 
místo v tabulce a eventuelní postup. Utkání probíhalo podle 
známých not, jak jinak, než že fungovala naše kupodivu i dnes 
pohyblivá zónová obrana, ale navíc rozhodčí nečistě hrajícím 
vysokoškolákům pískali častý dotyk rukou a nedovolené 
bránění v pohybu. Na druhou stranu tolerovali až přespříliš 
horentní pohyb hostujícího trenéra a jeho asistenta v hřišti a 
mimo vymezené území, včetně neustálých slovních pokusů 
o ovlivňování posuzování zákroků. Deset bodů náskoku v 
poločase nic neznamená, i když se díky neúčasti Herinka a 
průběžně pro pět faulů odcházejícím ostatním podkošovým 
hráčům hostů zdálo, že můžeme mít z tohoto pohledu navrch. 
Liberec se ale nevzdal a tři minuty před koncem začal úporně 
stahovat náš jedenáctibodový náskok, jak jinak než střelbou 
za tři body. Skóre normální hrací doby uzavřel dvěma přes-
nými trestnými hody hostující Plašil. V prodloužení byl cíl 
jasný  zamezit těsnou obranou tříbodovým pokusům a využít 
výškovou převahu především Zázvorky. Podařilo se. Protože 
jsme tento víkend hráli v poněkud poskládané sestavě a proti 
kompletnímu a silnému soupeři, zaslouží všichni hráči uznání 
za odvedený výkon a dosažený výsledek.

Body Slovan: Zázvorka 25, Unger 17 (1x3), Schilling 11 
(3x3), Rajtr 11, Buben 10 (1x3), Otáhal 10, Vakulenko 8 (1x3), 
Hájek 2.

V dalších domácích zápasech přivítáme ve Sportovní hale na 
Západní ulici v sobotu 25. 2. od 17.00 hod. BK REAL Roudnice 
n. L. „A“ a v neděli 26. 2. od 10.00 hod. BK SIAD Ústí n/L „B“.      

Ing. M. Novotný

Posilou pro jarní zápasy Varnsdorfu je hráč brazilského 
původu Marzinho.



 

 

KULTURNÍ DŮM 
„ROZKROK“

Pátek 24. února v 17.00 hod. - Ve výstavní síni „Liduška“ ZUŠ
VERNISÁŽ: 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 doprovod 
starostenského sudu ze seřadiště maškarády (nádvoří ZUŠ - 9.00) 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 strastech 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 neodmyslitelně patří - přísloví o čertech, v co se přeměňují, 
za jaké lidi se převlékají, co nejraději jedí, kam jezdí na svatební cestu 
a také, jak lidé čertům nespravedlivě ubližují. Hraje Divadlo Matýsek 
z Nového Boru.                                                       Vstupné: 30,- Kč.

Čtvrtek 2. března v 10.00 hod. - Ve velkém sále divadla 
KUM - pro 4. - 5. tř. ZŠ

Petra Zámečníková: POHÁDKA O SRDCI Z KAMENE
Baladická pohádka o chudém uhlíři Petrovi, který v touze po 

penězích a slávě zaprodá své srdce. V představení Naivního divadla 
Liberec nechybí napětí, boj dobra se zlem, láska ani kouzla. Účinkuje 
několik druhů loutek i živí herci. Délka 60 minut.  Vstupné: 30,- Kč.

Připravujeme:
13. 3. - KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA
19. 3. - DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROOKÝ
23. 3. - MUZIKÁLOVÉ HITY

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.

Čtvrtek 2. 3. ve 20.00 hod.  Slavnostní premiéra za účasti tvůrců.
Pátek až středa 3. 3. až 8. 3. v 16.30 a ve 20.30 hod.

EXPERTI - Premiéra ČR
Vstupné 70,- Kč  Ml. do 12 let nevhodné - 90 min.

Čtvrtek až neděle 2. 3. až 5. 3. v 18.00 hod.
ERASMUS 2 - Premiéra Francie/GB

Vstupné 60,- Kč  Ml. do 12 let nepřístupno - České titulky - 125 min.

Sobota a neděle 4. 3. a 5. 3. ve 14.30 hod.
GARFIELD VE FILMU - USA 

Vstupné 35,- Kč  Ml. přístupno - Dabing - 77 min.

Pondělí až středa 6. 3. až 8. 3. v 18.30 hod.
HOOLIGANS - USA/GB

Vstupné 60,- Kč  Ml. do 15 let nepřístupno - České titulky - 109 min.

Čtvrtek až neděle 9. 3. až 12. 3. ve 14.00 hod.
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR - USA 
Vstupné 64,- Kč  Ml. přístupno - Dabing - 157 min.

Čtvrtek 9. 3. v 18.30 hod. Pátek 10. 3. v 16.30 hod.
Sobota a neděle 11. 3. a 12. 3. v 16.30 a ve 20.30 hod.

HRA S NEVĚROU - USA
Vstupné 65,- Kč  Ml. do 12 let nepřístupno - České titulky - 107 min.

Čtvrtek 9. 3. v 16.30 a ve 20.30 hod. Pátek 10. 3. ve 20.30 hod.
 DŮKAZ - USA

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

Art klub Varnsdorf - Pátek 10. 3. v 18.30 hod.
AMATÉR - Polsko

  České titulky - 107 min.

Sobota až neděle 11. 3. až 14. 3. v 19.00 hod.
RESTART - ČR

Vstupné 55,- Kč  Ml. přístupno - 79 min.

Pondělí až středa 13. 3. až 15. 3. v 16.30 a ve 20.30 hod.
ŽÍT PO SVÉM - Premiéra USA

Vstupné 70,- Kč  Ml. do 15 let nepřístupno - České titulky - 105 min.

Středa a čtvrtek 15. 3. a 16. 3. v 18.30 hod.
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ - ČR/GB

Vstupné 60,- Kč  

Čtvrtek 16. 3. v 16.30 a ve 20.30 hod.
Sobota a neděle 18. 3. a 19. 3. v 18.30 hod. 

SAW 2 - USA
Vstupné 65,- Kč  Ml. do 15 let nepřístupno - České titulky - 93 min.

Sobota a neděle 18. 3. a 19. 3. ve 14.30 hod.
NEBOJSA - ČR

Vstupné 20,- Kč  Ml. přístupno - 81 min.

Sobota až pondělí 18. 3. až 20. 3. v 16.00 a ve 20.30 hod.
WALK THE LINE - USA

Vstupné 60,- Kč  Ml. do 12 let nevhodné - České titulky - 135 min.

Pondělí 20. 3. v 18.30 hod.
Úterý a středa 21. 3. a 22. 3. v 16.30 a ve 20.30 hod. 

PÝCHA A PŘEDSUDEK - GB
Vstupné 60,- Kč  Ml. přístupno - České titulky - 123 min.

Úterý a středa 21. 3. a 22. 3. v 18.30 hod.
Čtvrtek a pátek 23. 3. a 24. 3. v 16.30 a ve 20.30 hod. 

TYGR A SNÍH - Premiéra Itálie
Vstupné 70,- Kč  Ml. do 15 let nepřístupno - České titulky - 121 min.

MĚSTSKÉ DIVADLO
VARNSDORF

Pátek až neděle 24. 2. až 26. 2. 2006                                                 
„VELKÁ ŽRANICE“
Špičákovská zabijačka 

Od pátečních obědů (11.00) až do nedělního večera (22.00) v restauraci 
Kulturního domu Rozkrok.    

Sobota 4. 3. 2006 od 20.00 hodin                   
DIVADLO DEMAGO + HOUPACÍ KONĚ

Na domácích prknech opět vystoupí varnsdorfsko-pražské divadlo 
Demago. 

Houpací koně jsou stálicí domácí hudební scény skoro 15 let. Od původně 
lokálních hvězd severních Čech s pověstí ústecké odpovědi na Pixies, je už 
dnes netřeba představovat nikomu, kdo se na domácí scéně alespoň trochu 
orientuje.                                                                      Vstupné: 50,- Kč

Sobota 11. 3. 2006 od 20.00 hodin                     
JACK SI UDĚLAT HRAČKU +

STANDARTNÍ KOMPOT + PAPÍR, SKLO, PLASTY
Alternativní severočeský hudební večírek, kdo tyhle sestavy už 

jednou slyšel, ví, že si je nesmí nechat ujít.               Vstupné: 50,- Kč

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

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 4 / 2006 únor 

Varnsdorfské kulturní a společenské přehledy



SENIOR  
Občanské sdružení - pobočka Varnsdorf
Poliklinika, Poštovní 2060, Varnsdorf 407 47 - 4. poschodí (výtah)

Úterý a středa od 10.00 do 14.00 hodin.
Telefon: 412 374 273, mobil: 736 482 232

Zdarma nabízíme:
Poradenství týkající se depresí a úzkostí ve vyšším věku.

Pomoc ve složitých životních situacích.
Zajištění odborného gerontopsychiatrického vyšetření.

Informační materiály.

Supervizorem infocentra je gerontopsychiatr a místopředseda 
gerontopsychiatrické sekce ČPS JEP MUDr. Petr Žižkovský

E-mail: basova@seniorcentrum.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
VARNSDORF

Lidová zahrada s.r.o.
pořádá tradiční

„DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL“
v neděli 12. března 2006 od 15.00 hodin.

Diskotéka, soutěže o nejlepší masky.
Uvádějí pánové Zbyněk Šimák a Jiří Žďárský.

Vstupné: děti 20,- Kč • dospělí 40,- Kč

Předprodej:
Prodejna hraček ul. Legií
Pension Modrá Hvězda

Informace pan Heinrich, tel.: 604 294 320 

HRÁDEK - OTVÍRACÍ DOBA:

DUCHOVNÍ ÚLOHA ČESKÉHO NÁRODA
Soubor přednášek k probuzení lidstva 

a k osvětlení 17 zákonů pro ozdravění života na Zemi.

Další přednáška proběhne:

7. 3. 2006, úterý  17.30 - 19.30 hod.
ve společenském domě „POHODA“, ul. Erbenova

(jednosměrka nad fotbalovým stadionem)

Případné dotazy směrujte, prosím, na pana Karla Kříže 
(tel.: 605 388 722)

ÚNOR        11.00 - 16.00 hodin
BŘEZEN    10.00 - 18.00 hodin
DUBEN      10.00 - 18.00 hodin
KVĚTEN    10.00 - 20.00 hodin

ČERVEN       10.00 - 20.00 hodin
ČERVENEC  10.00 - 20.00 hodin 
SRPEN          10.00 - 20.00 hodin

Výsledky lednového klání v Městské knihovně: v soutěži 
o nejlepšího čtenáře dětského oddělení byla z mnoha správných odpovědí 
vylosována jedna vítězka - čtenářka LUDMILA DVOŘÁKOVÁ. Vítězka 
bude odměněna. V únoru budeme soutěžit ve znalostech z oblasti 
dopravy - dopravní testík.

Netradiční hudební besedy v Městské knihovně Varnsdorf:
7. března 2006 - 10.00 hod. Základní lekce
 - seznámení, povídání, poslech

SENIORKAVÁRNA - klub Pohoda
Erbenova ul. Varnsdorf

Besedy v měsíci březnu:       
2. 3. 2006  

STROMY A LIDÉ V SOULADU 
S PŘÍRODNÍMI ZÁKONY

Karel Kříž

9. 3. 2006  
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU - Demokracie

RSDr.  Miloslav Hoch

Každý čtvrtek od 15.00 hodin

 MASOPUSTNÍ AKCE:   
    

Pátek 24. února - neděle 26. února - v restauraci KD „Rozkrok“

ŠPIČÁKOVSKÁ ZABÍJAČKA 
aneb „VELKÁ ŽRANICE“

Nabídka masopustních pochoutek 
od pátečních obědů (12.00) do nedělního večera (20.00).

Pátek 24. února od 20.00 hodin - v saloonu „Maruška“

KARNEVAL
140. country bál MALVASU. Vstupné 50,- Kč.

Sobota 25. února od 8.00 hodin - na varnsdorfském náměstí 

MASOPUSTNÍ HODY  
Stánkový prodej - řeznické masopustní speciality - cukrovinky.

STAROSTENSKÝ SUD
Masopustní zvyky - folklor - příjemná masopustní pohoda.

Sobota 25. února od 9.00 hodin - na ulicích Varnsdorfu 

MASOPUSTNÍ MAŠKARÁDA  
Sraz průvodu maškar na nádvoří ZUŠ, masopustní obchůzka městem 

a doprovod starostenského sudu na masopustní hody. 

Sobota 25. února od 11.00 hodin - 
v restauraci „Staročeská Střelnice“

VEPŘOVÉ HODY 
Lákavá nabídka masopustních vepřových specialit 

v příjemném prostředí  restaurace Studentského centra Střelnice.

Sobota 25. února od 17.00 hodin - v Městském divadle

Ivan Kraus: VÍKEND
Představení konverzační komedie o slastech a strastech manželské 

nevěry nabídne divadelní soubor Vojan Hrádek nad Nisou. 
Vstupné 50,- Kč. Nevhodné pro děti do 14 let.

Neděle 26. února od 15.00 hodin - v Městském divadle

NÁVŠTĚVA V PEKLE
Masopustní pohádka pro děti. Čertovské pohádky s profesorem 

Belzebubem, čerticí Albínou a vším, co k čertům neodmyslitelně patří. 
Hraje Divadlo Matýsek z Nového Boru. Vstupné 30,- Kč.

ČÍ JE MASOPUST?  NÁŠ!

Dùm dìtí a mládeže
ve Varnsdorfu 

Pěvecká soutěž pro žáky 1. - 9. tř. „DĚČÍNSKÝ SKŘIVÁNEK“

 Výsledková listina - městské kolo

I. kategorie: 1. - 3. třída  
1. místo:  Barbora Ptáčková        ZŠ Varnsdorf 8             postup do OK 
2. místo:  Jana Hanáková           ZŠ Edisonova               postup do OK
3. místo:  Kateřina Kročilová     ZŠ Varnsdorf 3             

II. kategorie: 4. - 6. třída  
1. místo:  neuděleno 
2. místo:  Magda Krausová         ZŠ Varnsdorf 3             postup do OK 
2. místo:  Valerie Šmídová          ZŠ Varnsdorf 8             postup do OK 
3. místo:  Pavel Svoboda             ZŠ Edisonova               
 
III. kategorie: 7. - 9. třída  
1. místo:  Petra Doležalová         ZUŠ Varnsdorf            postup do OK 
2. místo:  Dominik Ivanič            ZŠ Seifertova                postup do OK 
3. místo:  Lenka Böhmová          ZŠ Seifertova                


