
XXXIX. zasedání 
Zastupitelstva města 

se koná
ve čtvrtek dne 
13. dubna od 
15.00 hodin

ve Studentském 
centru Střelnice.

Projednáván bude 
Zpráva z činnosti
Jednotky Sboru

Dobrovolných hasičů
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Hana Šoltézová je dívkou 3D
Deštivé sobotní odpoledne 25. 3. neodradilo diváky od 

návštěvy tradiční akce v Městském divadle Varnsdorf, 
kterou byla zábavná show Miss 3 D. Letošní již 8. ročník 
soutěže pořádané Agenturou Líba zaplnil do posledního 
místečka celé divadlo a čestými hosty byl i starosta města 
Varnsdorf, starosta města Mikulášovice a místostarosta 
města Jiříkov. 

12 soutěžících dívek ve věku 9-12 let z celého Šluknov-
ského výběžku se snažilo zaujmout ve třech disciplínách 
porotu, která měla za úkol zvolit tu pravou pro titul Miss 
dost dobrá dívka. Nerozhodovala tedy jen krása, ale celko-
vý dojem ze všech disciplín. Nutno podotknout, že úloha to 
byla nelehká.

Celý pořad provázel tradičně Zbyněk Šimák v přestrojení 
tentokráte za rozhodčího. Uvítal vzácné hosty, představil 
porotu a samozřejmě uvedl všech 12 soutěžících, jejichž 
samostatné představení bylo zároveň první soutěžní disci-
plínou. Ve volné disciplíně děvčata předvedla tanec, play-
back, hru na flétnu i aerobik a originálním vystoupením 
byla předpověď počasí. O zpestření programu se v pozadí 
postarala skupinka předvádějící „Policiji Vdf“. Jejich neú-
spěšná honba frajera-sprayera, posilování a strečink pod 
vedením samotné náčelnice či svatební obřad snoubenců 
z řad policejních vyloudil úsměv snad u každého diváka. 
Diváci svým potleskem ocenili i představení tanečních sku-
pin Cheer stars Varnsdorf a Takt Liberec. O přestávce pak  
hlasovali pro Miss Sympatii, kterou se největším počtem 
hlasů stala Lenka Scholzeová s  číslem 5. Závěrečný ná-
stup a promenáda soutěžících dívek předvádějících turecké 
tanečnice byl poslední disciplínou, při níž porota rozhodla 
o udělení titulů. Druhou vicemiss 3D se tedy stala Hana 
Mertinová z Rumburka s číslem 6 a titul první vicemiss 3D 
získala Kristýna Hrušková z Rumburka s číslem 10. Vítěz-
kou soutěže se stala Hana Šoltézová z Varnsdorfu, která je 
pro letošní rok tou Dost Dobrou Dívkou Šluknovského výběž-
ku.                                                                                    rm

Pokračování na str. 2

Účastnice soutěže spolu s organizátory. Foto Dušan 
Zápotocký

MONIKA HÜBLEROVÁ 
DRUHÁ V DÜSSELDORFU!

Sobota 18. 3. byla pro 
varnsdorfskou mistryni ČR 
v make-upu Moniku Hüble-
rovou dnem D.

Jako vítězka 12. ročníku 
Mistrovství ČR reprezento-
vala Českou republiku na 
Mezinárodním  mistrovství 
v make-upu konaném právě 
v tento den v Düsseldorfu v 
rámci veletrhu Beauty inter-

national. K jejímu mistrov-
skému titulu přibylo skvělé 
2. místo na mezinárodním 
poli získané s vylosovanou 
modelkou na téma Safari 
Lorge.

Zeptali jsme se tedy, zda 
příprava na mezinárodní 
soutěž byla náročnější v 
porovnání s přípravou na 
mistrovství republiky.

„Na soutěž jsem se připra-
vovala méně a méně, neboť 
jsem intenzivně trénovala 
již na předešlá mistrovství. 
Celá zkouška proběhla tedy 
jen dvakrát, ale trénink byl 
zvláštní tím, že jsem nevě-
děla, koho vlastně budu líčit. 
Potom už jsem si přála štěstí 
při losování modelky.“

A jakou jste si vylosova-
la modelku?

„Bohužel mezi předvádějící-
mi modelkami byly obrovské 
rozdíly, některé byly krásné 
a jiné nevýrazné. V první 
chvíli po vylosování jsem 
nebyla nadšená, viděla jsem 
jemnou anomálii v obličeji, 
ale nakonec jsem se s výbě-
rem poprala a věděla jsem, 
že i na mé modelce se skvělá 
práce dá předvést.“

Jaký pocit máte z celé 
soutěže?

„Můj páteční odlet  na sou-
těž byl velmi emotivní, byla 
jsem nervózní a přecitlivělá. 
Po příchodu do areálu veletr-
hu v Düsseldorfu  jsme všichni  
převzali informace pro soutě-
žící a čekala nás dlouhá a be-
zesná noc plná očekávání. Při 
ranní registraci se seznámilo 
všech 15 soutěžích z 15 zemí 
světa, kteří představovali 
skutečnou světovou špičku 
v oboru. Zájem o mou osobu 
byl obrovský, neboť respekt 
před českými vizážisty byl 
vybudován loňským prven-
stvím českého vizážisty 
Filipa Nováka. Samotná 
soutěž začala jmenovitým 
představením soutěžících a 
publiku, z jehož řad zazněl 
velký aplaus právě pro mě, 
což mě velice potěšilo. Fan-
dit mi totiž nečekaně přijela 
spousta českých kolegů. Vy-
hlášením 30 timinutového 
soutěžního času začala 

Vítězka Monika Hüblerová (vlevo) se svojí nalíčenou 
modelkou.

VAKCINACE LIŠEK - PROBÍHÁ
Od středy 19. dubna 2006 po dobu 4 dnů bude probíhat v 

okrese Děčín vakcinace volně žijících lišek. Návnady budou 
shazovány letecky, plošně po celém území okresu v množství 
35 dávek na 1 km2. Očkovací látka obsahuje oslabený virus 
vztekliny, který po styku se sliznicí tlamy a hltanu lišky 
navodí imunitu (stav chráněnosti). Liška, která rozkousala 
vakcinační návnadu, se stává k nákaze odolná a dále ji tedy 
nemůže šíří. Imunita po vakcinaci nastupuje za 21 dní a trvá 
přibližně jeden rok.

V období kladení vakcíny se doporučuje omezit vycházky 
do volné přírody, především se psy a v  případě nálezu kapsle 
se jí nedotýkat a zabránit v tom především dětem. V případě, 
že dojde k manipulaci s kapslí a potřísnění očkovací látkou, je 
třeba si důkladně umýt ruce mýdlem a v případě poranění při 
manipulaci, vyhledat lékařské ošetření. Psům pozření vakcíny 
neškodí, ale také je neimunizuje. 

Žádáme občany, aby se nalezených návnad zbytečně 
nedotýkali!!!
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PČR HLÁSÍ

VE ZKRATCE 

Dne 15. 3. 2006 v době od 03.50 do 14.00 hod vnikl nezná-
mý pachatel do objektu sběrných surovin ve Varnsdorfu, kde 
se následně vloupal do buňky s uloženými barevnými kovy. 
Z buňky odcizil hliníkový a měděný sběr v hodnotě 50.000,- Kč. 
Poškozením zařízení vznikla další škoda ve výši 3.000,- Kč. 

V noční době z 15. 3. na 16. 3. 2006 odcizil neznámý pachatel 
na ulici ve Varnsdorfu osobní vozidlo značky Škoda Forman. 
Byla způsobena škoda 50.000,- Kč. 

Dne 17. 3. 2006 v době od 16.30 do 18.00 hod se dosud ne-
známý pachatel vloupal na parkovišti Ski areálu v Horním 
Podluží do zaparkovaného osobního vozidla značky VW Passat. 
Z vozidla odcizil notebook s příslušenstvím, digitální fotoa-
parát, mobilní telefon, osobní doklady a další věci v celkové 
hodnotě 102.300,- Kč. 

Dne 21. 3. 2006 kolem 02.20 hod se neznámý pachatel vlou-
pal do směnárny ve Varnsdorfu. Z objektu odcizil skleněné 
prasátko - kasičku s drobnými mincemi. Způsobená škoda je  
9.200,- Kč. 

Vyšetřovatelem SKPV Rumburk bylo sděleno obvinění ze 
spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy 32 letému 
muži z Nového Boru, který v době od 1. 8. 2003 do 2. 3. 2006 
neplní vyživovací povinnost na své dvě děti v Dolním Podluží 
a na výživném takto dluží částku 22.800,- Kč. 

Policisty OOP Varnsdorf bylo sděleno podezření ze spáchání 
trestného činu krádeže 19 letému muži z Varnsdorfu, který 
v době od 3. 3. do 17. 3. 2006 vnikl ve Varnsdorfu do rozesta-
věného volně přístupného domu a odcizil 3 kusy železných 
radiátorů a 2 kusy starých plechových van v celkové hodnotě 
3.000,- Kč. 

V době od 19. 3. do 23. 3. 2006 odcizil dosud neznámý pa-
chatel z budovy motorestu v osadě Lesná 13 metrů měděného 
okapového svodu, 8 metrů měděného okapového žlabu, 1 kus 
měděného kotlíku ke žlabu a 1 kus měděného okenního para-
petu. Způsobil tím škodu ve výši 8.000,- Kč. 

V době od 25. 3. do 27. 3. 2006 vnikl neznámý pachatel 
na oplocený pozemek sběrných surovin, kde odcizil volně 
uložený nerezový drát o hmotnosti 250 kg. Způsobená škoda 
je 8.250,- Kč. 

pprap. Zita Kakarová - tisk. mluvčí OŘP Děčín 

15. 3. vzrostl až o 200% 
provoz na hraničním pře-
chodu Rumburk, kudy se 
kamiony vracejí zpět z Ně-
mecka. Na německé straně 
přechodu se vytvořila dlouhá 
kolona, i nadále probíhá kon-
trola zaměřená na nelegální 
dovoz odpadu.

 Společným úsil ím 
kulturních zař ízení 
Šluknovského výběžku 
vznikly nové interne-
tové stránky s adresou 
www.kulturouseveru.cz. 
Stránky jsou členěny podle 
měst a kulturních zařízení 
a nabízejí terminál akcí, 
kontakty na pořadatele 
a účinkující.

 23. 3.  za účasti staros-
ty města Großschönau 
Franka Peukera a mís-
tostarostky města Varn-
sdorf Mgr. Zdeňky Vajsové  
proběhlo neformální tech-
nické otevření na turistické 
stezce na Žitavské ulici. 
Stezka byla z české strany 
otevřena již od 15. 2. 2006, 
na německé straně však 
nebyla  odstraněna brána, 
která volnému průchodu 
turistů zabraňovala. Za pří-
tomnosti obou zástupců měst 
bylo odstraněno drátěné pole 
a poslední závada tak byla 
zlikvidována.

OPS České Švýcarsko 
vydala novou populárně-na-
učnou obrazovou publikaci 
„Lidové památky Českého 
Švýcarska“, která před-
stavuje unikátní kulturní 
dědictví regionu - lidovou 
architekturu a památky, 
podstávkové domy, hospo-
dářské i technické stavby 
a  drobné sakrální památky. 
Autorkou textu je Natalie 
Belisová, autory fotografií 
Zdeněk Patzelt a Václav 
Sojka.                             rm

Aktuálně z radniceAktuálně z radniceAktuálně z radnice

Dokončení ze str. 1

Program LEADER+
Občanské sdružení Místní akční skupina Šluknovsko oslo-

vilo prostřednictvím programu LEADER+ zájemce o dotaci 
z Evropské unie. Nestátní neziskové organizace, obce, školy 
a podnikatelé ze Šluknovského výběžku byly vyzvány, aby 
sepsaly svůj konkrétní záměr. Evropské peníze budou moci 
od roku 2007 využít, např. na opravu drobných sakrálních 
památek, projektovou dokumentaci rekonstrukce sportovní 
haly, divadelní festival nebo obnovu vodní nádrže. 

Občanské sdružení Místní akční skupina Šluknovsko 
(MAS) připravilo formulář projektového námětu. „Formulář 
je určen, např. Nestátním neziskovým organizacím, obcím, 
školám a podnikatelům ze Šluknovského výběžku, kteří by 
rádi realizovali vlastní projekt na území Šluknovska a hodlají 
přitom využít dotaci z Evropské unie. Pomocí formuláře bu-
deme do 31. 5. 2006 shromažďovat projektové náměty, které 
budou určovat zaměření Strategie MAS Šluknovsko,“ sdělil 
manažer občanského sdružení MAS Šluknovsko Mgr. Filip 
Mágr. Adresa pro projektové náměty je MAS Šluknovsko, 
Vilémov 172, 407 80 Vilémov a massluknovsko@atlas.cz.

Na základě vypracované Strategie MAS Šluknovsko 
bude možné z programu LEADER+ v letech 2007-2013 čer-
pat finanční podporu na konkrétní projekty, např. z oblasti 
cestovního ruchu, rozvoje malých podniků, záchrany kultur-
ního dědictví nebo zlepšování životního prostředí. „Základní 
myšlenkou metody LEADER+ je podpora neotřelých nápadů 
jednotlivců a zájmových skupin,“ uvedl Filip Mágr. Formulář 
projektového námětu a přehled ukázkových projektů (http:
//www.posazavi.com/article.asp?id=1159) budou zveřejněny 
na www.sluknovsko.cz. Zájemci o podporu z programu LEA-
DER+ se na těchto webových stránkách díky vystaveným 
vzorovým projektům inspirují, na co mohou od roku 2007 
získat dotaci.                                               Klára Mrštíková

Poznámka redakce: Nevztahuje se na obce s větším po-
čtem obyvatel včetně města Varnsdorfu.

MONIKA HÜBLEROVÁ DRUHÁ V DÜSSELDORFU!

Skončili v poutech
Dne 18. 3. 2006 v 0,05 hodin telefonicky oznámil občan 

města, že v baru „U Páji“ na Národní je velká rvačka. DS MP 
nasměrovala na místo kameru MKDS a současně vyslala na 
místo smíšenou hlídku. Taktéž telefonicky vyrozuměla DS 
OOP ČR, která vyslala též hlídku. Obě hlídky se dostavily na 
místo, kde zjistily, že skutečně došlo k fyzickému napadení. 
Řešení celé záležitosti si převzala Policie ČR. 

Protože se však někteří aktéři nedokázali zklidnit, bylo 
použito donucovacích prostředků a následného převozu na 
služebnu PČR.

Falešný strážník
Dne 18. 3. 2006 v 19,30 hodin oznámila na služebnu MP 

občanka města, že ji asi před hodinou navštívil nějaký mla-
dík, který se představil jako  strážník XY a sdělil, že přišel 
šetřit rozbité žárovky, které prý někdo v domě rozbíjí. Dále 
se vyptával na věci, které evidentně s případem nesouvisely. 
Paní se dotazovala, zda MP něco takového šetří a zda strážník 
takového jména u MP pracuje. Bylo jí sděleno, že ne a byla 
požádána, kdyby se něco podobného opakovalo, aby okamžitě 
vyrozuměla MP nebo PČR. 

V souvislosti s tímto upozorňuji čtenáře na vnější ozna-
čení strážníka Městské policie: kromě uniformy má odznak 
Městské policie se služebním číslem na pravé straně prsou a 
nášivku se znakem a názvem města na rukávě. Při dalších po-
chybnostech, lze vyžádat předložení služebního průkazu, kde 
je fotografie, opět služební odznak s číslem a název obce.

Noční akce
Dne 24. 3.- 25. 3. 2006 se v nočních hodinách zúčastnila 

hlídka MP společné akce několika složek Policie ČR a někte-
rých odborů MěÚ, zaměřené na noční podniky v katastru 
města. Při této akci zkontrolováno 10 provozoven, 120 osob, 
17 cizinců; ze čtyř provozoven předvedeno 11 mladistvých, 
u nichž bylo zjištěno požití alkoholických nápojů a kteří byli 
následně předáni rodičům. Zástupci Živnostenského úřadu  
MěÚ zjistili dva přestupky.

Ing. Ludvík Šmíd, Velitel Městské policie

• 20. 3. proběhlo zasedání grantové komise, která předložila návrhy ke schválení RM. Vý-
sledky uveřejňujeme na str. 4.

• 21. 3. navštívil oba místostarostové města Varnsdorf starostu města Großschönau, kde se 
jednalo o otevření hranice na Žitavské ulici.

• 22. 3. se v Communiu konala beseda s Mgr. Zdeňkou Vajsovou, kde mimo jiné informovala 
účastníky o dění ve městě.

• 24. 3. se na radnici  konalo předběžné jednání s Bytovým družstvem Průkopník ohledně 
stavby Lidlu s dotazy, jak ošetřit jednotlivé parametry hlučnosti, dopravy a zásobování. Další 
jednání družstva budou probíhat již s Lidlem.

• 27. 3. proběhlo jednání starosty s Regií a.s. ohledně neplatičů v nájemních bytech. 
• 27. 3.  se zúčastnila místostarostka jednání v nemocnici s MUDr.  Václavem Járou a An-

tonínem Krejčím  o podané stížnosti zaměstnanců.
• 27. 3. starosta a místostarosta jednali s vedoucím Referátu cizinecké policie mjr. Bílým 

o bezpečnostní situaci a nových úkolech cizinecké policie.
• 28. 3. jednali všichni tři zástupci našeho města se starosty z Rumburka a Dolního Podluží 

o problematice zvýšeného provozu kamionů na silnici I/9.
• 28. 3. jednal starosta na MPSv o podmínkách výstavby domova důchodců v souvislosti 

s odhlasováním PS o navýšení finančních prostředků na jejich výstavbu. Město musí posoudit 
podmínky dotace, celkovou spoluúčast a následné provozní náklady.

• 29. 3. konzultoval starosta Ing. Josef Poláček s ředitelem odboru ekologické energetiky 
MPO Ing. Pazderou téma, které je a bude podporováno vzhledem k podmínkám v ČR, t.j. využití 
a podpora výroby tepla z biomasy.                                                                                            rm

práce s modelkou. Osm členů poroty, podotýkám, že letos 
v porotě poprvé chyběl zástupce z Čech, v průběhu líčení 
hodnotilo náš přístup k modelce, nejrůznější techniky líčení 
rtů, očí a samozřejmě konečný celkový dojem,  modelky. 
Vítězem soutěže byl vyhlášen Němec Oliver Hänisch se 
187 body. Mne od vítězství dělily pouhé 4 body, a tak jsem 
získala krásné 2. místo, z něhož mám obrovskou radost. 
Jako třetí se umístila Slovenka Slavomíra Greňová.“ 

Jaké jsou Vaše další cíle?
„Reprezentovat Českou republiku mohu jen jednou, takže 

světového mistrovství se již zúčastnit nemohu. Nyní se však 
chystám do soutěže kadeřnické, neboť kadeřničinu jsem na 
hřebík nepověsila. Jsem především kadeřnice a nyní se do 
kadeřnické soutěže pustím s plnou vervou. Ráda bych také 
prostřednictvím Hlasu severu poděkovala za obrovskou pod-
poru místních lidí, kteří mě motivovali sms těsně před soutěží. 
Skutečně to v tu chvíli bylo velmi příjemné a moc jsem to potře-
bovala. Jsem za to všem vděčná a děkuji.“                           rm



7/2006                                                                                                    strana 3

Ve dnech 16. - 18. března  
probíhal 6. ročník Meziná-
rodního veletrhu cestovní-
ho ruchu Euroregion Tour 
2006 v Jablonci nad Nisou, 
kterého se zúčastnilo 50 
vystavovatelů  z Čech, Slo-
venska, Polska a Německa 
a navštívilo jej bezmála 
3000 návštěvníků. Už po-
několikáté zde nechyběly 
také mikroregion Sever a 
Tolštejnské panství pod 
společným názvem Šluknov-
sko. V nabídce společného 
stanoviště byly propagační 
materiály, pohledy, suve-
nýry a možnosti ubytování 
v regionu. V rámci praxe 
pomáhaly s propagací 
též studentky  ze Střední 
školy služeb a cestovního 
ruchu ve Varnsdorfu.                                                                   

rm

„ROZKROK“ z pohledu souseda
Dnes se nebudu rozepisovat o rodinách bydlících na 

ulici Kollárova, nešťastných z rozjařených a opilých osob, 
jdoucích v noci právě z kulturního domu.

Tento zdroj rámusu jsem pranýřoval již v květnu mi-
nulého roku v HS č. 9 a v dalším měsíci jsem podal ústní 
stížnost na veřejném zasedání zastupitelů města. Na toto 
chování majitele jsem podal celkem pět stížností a vše se 
táhne již od roku 2004. Rámus stále pokračuje i přes úpravu 
(zvukovou izolaci), ale jen na části domu. Víme, když se 
řekne, že má někdo doma bicí, že jde o detonace, a tedy i 
obtěžování souseda. A jsou tam i další nástroje. Rachotu 
přibývá nejen o večerech, ale i odpoledne ve všední dny, 
včetně víkendu.  Zašel jsem tam odpoledne 29. 1. a 1. 2. 
2006, vždy tam byla jiná parta. Sdělil jsem jim, že jsem 
soused Šatníka a jsem rušen. Ale pokračovali dál. Ten 
samý den jsem mluvil i s M. Šatníkem, který mi krom 
jiného navrhl, že bych to vyřešil odstěhováním. To řekl 
mně, co tu jsem v dubnu 53 let a on přes 2 roky. 4. března 
v 01.15 hod. jsem opět povolal hlídku MP. Ven přišli oba 
Šatníkové. Hlídka odjela a hluk pokračoval do 02.00 hod. 
11. března večer byl zase rámus, tak jsem šel ulicí dále 
nahoru, až k domu p. Fronce, a ještě  tam byl hluk slyšet. 
Je to od kulturního domu 120 kroků a k našemu domu 
pouze 20 kroků! M. Šatníka jsem vícekrát varoval, ať 
toho zanechá, když to nemá proti hluku ven zabezpečeno. 
Přesto, že mám smůlu a bydlím u Kulturního domu Roz-
krok, udělám vše, aby měl smůlu ten, kdo je toho příčinou.                                                              

Petr Ješko

Přicházíme k Vám s dalším číslem Hlasu severu a doufá-
me, že Vy čtenáři jste zaregistrovali,  co se v Hlasu severu 
změnilo s rokem 2006. 

Vyhlašujeme proto soutěž s názvem: 
Co se změnilo v Hlasu severu od prvního čísla 

roku 2006?
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 šťastlivce, kteří 

získají
1. předplatné časopisu Hlas severu na rok 2006
(k vyzvednutí u svého prodejce Hlasu severu)
2. tričko Města Varnsdorf 
3. čepici  Města Varnsdorf
Odpovědi můžete přenechat u svého prodejce Hlasu 

severu a to v zalepené obálce s označením SOUTĚŽ Hlasu 
severu nebo zaslat na adresu: 

Městský úřad, redakce Hlasu severu
Nám. E. Beneše 407, Varnsdorf nebo na hs@varnsdorf.cz 

Termín uzávěrky soutěže je stanoven na 3. 5. 2006.      rm

Soutěž HLASU SEVERU

Poděkování

Veletrh 
cestovního ruchu

Nad rozpočtem města
 Rozpočet města, jako jeden z nedůležitějších ekonomic-
kých dokumentů, podstatně ovlivňuje a zároveň limituje 
možnosti města v oblasti veřejných výdajů. Zejména 
v oblasti investic pak zakládá předpoklady pro rozvoj města 
v dalších letech.

Nahlédnutím do zprávy o plnění příjmů a výdajů za uply-
nulý rok 2005 zjistíme, že celkové příjmy města činily více 
než 333 milionů, celkové výdaje téměř 301 milionů korun. 
Z těchto strohých údajů vyplývá, že město hospodařilo 
s přebytkem 32 milionů korun, což umožňuje použití těchto 
prostředků ke krytí výdajů v letošním roce.

Rozpočet na rok 2006 předpokládá příjmy města ve výši 
necelých 291 milionů a výdaje ve výši kolem 321 milionů 
korun. Rozpočet je postaven jako schodkový ve výši přibližně 
31 milionů korun. Schodek umožňují krýt zmíněné finanční 
přebytky z minulých let.

Porovnáním některých výdajů v roce 2005 a předpoklá-
daných výdajů ve stejné oblasti na rok 2006 například zjis-
tíme, že v předešlém roce bylo vynaloženo na dopravu 16,2 
mil. Kč (včetně příspěvku města na autobusovou dopravu), 
v letošním roce se počítá s částkou 16,8 mil. Kč. Na ochranu 
životního prostředí bylo vynaloženo 14,3 mil. Kč, letos to 
bude přibližně stejně. Na zajištění bezpečnosti a pořádku ve 
městě bylo vynaloženo 5,4 mil. Kč, letos to bude o 150 tisíc Kč 
více. Na sociální dávky a podpory bylo loni vynaloženo 60,3 
mil. Kč, v tomto roce se počítá s částkou o 4 miliony vyšší. 

Při podrobnějším posuzování některých předpokládaných 
výdajů na letošní rok například zjistíme, že výdaje na sběr 
a svoz komunálních odpadů a ostatních odpadů příjdou 
město na 9,5 mil. Kč, příspěvek na stavbu Hrádku bude 
činit 1,9 mil. Kč, modernizace a opravy v plaveckém bazénu 
přijdou na 1,2 mil. Kč, spolupodíl města k dotaci na fotbalový 
stadion v Kotlině bude 6,5 mil. Kč, plynofikace v ulicích P. 
Bezruče, Hradní, Husitská, Hrádek bude stát 5,6 mil. Kč, 
opravy v dětské poliklinice v ulici Poštovní 400 tisíc Kč, na 
financování akce rekonstrukce suterénu PO nemocnice na 
kuchyň a jídelnu byla schválena částka 7 mil. Kč, na projekt 
a část realizace knihovny v Otáhalově ulici připadne letos 
12 mil. Kč, na rezervní fond je počítáno s částkou 5,9 mil. 
Kč, investiční fond (jako rezerva kapitálových výdajů) bude 
činit 16,7 mil. Kč.

V rozpočtovém výhledu na období let 2007 a 2008 mají 
například krýt rozpočtové zdroje města následující investice 
a opravy:  zařízení pro školství a výchovu mládeže v roce 
2007  7 mil. Kč - spolufinancování formou dotací ze státního 
rozpočtu by mělo činit 20 mil. Kč, v roce 2008 8 mil. Kč před-
poklad dotací 10 mil. Kč; rekonstrukce objektu č.p. 1260 ul. 
Otáhalova - multifunkční kulturní zařízení, knihovna 12 mil. 
Kč v roce 2007, předpokládané dotace 35 mil. Kč, v roce 2008 
5 mil Kč, předpokládané dotace 10 mil. Kč; zimní stadion 
v roce 2007 8 mil. Kč, předpokládané dotace 12 mil. Kč, v 
roce 2008 2 mil. Kč; plynofikace ul. Lesní - Děčínská v roce 
2008 2 mil. Kč, předpokládané dotace mají činit rovněž 2 mil. Kč. 

Uvedené vybrané příklady příjmů a výdajů rozpočtu měs-
ta na letošní rok a rozpočtový výhled na další období nazna-
čují, že finanční prostředky, které jsou důležité pro veřejné 
potřeby města i jeho perspektivní rozvoj, budou zajištěny.                                                                                   

                                                    Dr. Miloslav Hoch 
    

Již po dvanácté uspořá-
dala Střední škola služeb a 
cestovního ruchu Bratislav-
ská ve Varnsdorfu soutěž 
o titul Miss a Sympaťák.

Deset dívek a deset 
chlapců soutěžilo v tradič-
ních disciplínách, kde se 
představili, podiskutovali 
s moderátorem o svých 
zálibách, předvedli vlastní 
program a nechyběla ani 
promenáda v plážovém 
a společenském oblečení.

Soutěž byla zajímavá ne-
jen samotným vystoupením 
soutěžících, ale i prezentací 
studijních a učebních oborů 
naší školy. O vizáž soutěží-
cích děvčat se postaraly 
studentky oboru kosme-
tička, kadeřnice vytvořily 
zajímavé a nápadité účesy 
a z dílny oboru krejčí byly 
zapůjčeny večerní šaty. 

Pětičlenná porota pod ve-
dením ředitele Střední školy 
technické Ing. Františkem 
Hriczem udělila titul MISS 
Lence Pospíšilové, student-
ce druhého ročníku oboru 
kosmetička. Ta zároveň 
sklidila uznání od diváků 
v podobě titulu MISS sym-
patie. První vicemiss se 
stala Jaroslava Adamcová, 
druhou vicemiss Tereza 
Burianová, obě studentky 
prvního ročníků. Titul Sym-
paťáka si odnesl student 
druhého ročníku Martin 
Smrčka, který obhájil titul 
z loňského ročníku. Poděko-
vání za přístup a předvede-
né výkony patří nejen vítě-
zům, ale i všem soutěžícím. 
Vychovatelky domova mlá-
deže děkují sponzorům za 
poskytnutí věcných odměn, 
čímž přispěli ke zdárnému 
a radostnému vyhodnocení 
soutěžících. 

Vychovatelky DM

Volba Miss 
a Sympaťáka

Děkujeme všem školám a školkám, které se zúčastnily 3. 
kola pohádkové výtvarné soutěže našich divadelních skřít-
ků Ťoupy a Kikulína - tentokrát na  téma „Dlouhý, Široký 
a Bystrooký“. Veřejné vyhlášení výsledků a předání od-
měn proběhlo při stejnojmenném pohádkovém představení 
v  neděli 19. 3. 2006 na jevišti našeho divadla. Po vyhodno-
cení bylo vyhlášeno 4. a závěrečné kolo výtvarné soutěže. 

Martin Louka  

Katastrofální povodeň 
se vrátila

Neuplynuly ani čtyři roky od jedné z největších povodní 
v roce 2002, ještě jsme nestačili ani pořádně zapomenout, 
leckde ani opravit vzniklé škody a příroda nám opět předvádí 
svoji sílu a převahu. Zatímco ve Varnsdorfu jsme celkem bez 
úhony a větších škod přečkali třetí povodňový stupeň, více 
v našem obvodu voda vycenila zuby v Rybništi, Horním a 
Dolním Podluží. I tam se vše obešlo bez větších problémů; 
rozliv vody postihl na obvyklých místech jen několik pozemků 
a zahrad. Na Studánce směrem na Prahu vzniklo na levé 
straně velké jezero, které spodními vodami prosakovalo do 
jednoho z domů na druhé straně silnice. Ještě v pátek 31. 3. 
2006 ráno jsme do Rybniště půjčovali novou městskou plničku 
a 50 kusů protipovodňových pytlů (město Varnsdorf v roce 
2005 preventivně zakoupilo plničku na písek a 100 speciálních 
tandemových pytlů), v odpoledních hodinách se situace začala 
postupně uklidňovat. Jak rychle se u nás situace lepšila, tak 
se na dolním toku Labe v našem okrese zhoršovala. V pátek 
dopoledne provedla energetika z bezpečnostních důvodů 
odpojení Hřenska od proudu, tím se však zastavilo i čerpání 
vody z domů. Proto hasiči z Rumburku a Varnsdorfu rychle 
zapůjčili své výkonné elektrocentrály Honda. Vzhledem 
k rychle se zhoršující situaci se v sobotu dopoledne odvážely 
do Děčína veškeré záložní stříkačky a ještě večer bylo roz-
hodnuto o nedělní evakuaci všech obyvatel Hřenska. Proto 
varnsdorfští hasiči zapřáhli za Avii přívěs se dvěma laminá-
tovými pramicemi, rybářský hospodář pan Patzner zapůjčil 
jednu pramici hliníkovou a  během noci je tam velitel hasičů 
Jiří Sucharda s hasičem Jiřím Effenbergerem odvezli. Voda 
v sobotu dopoledne dostoupila více jak 8,5 metru a zaplavila 
celé Hřensko až k mostu u hotelu Klepáč. Další předpověď 
byla bohužel velmi nepříznivá, neboť kulminace se očekávala 
až začátkem tohoto týdne a její průběh bude pravděpodobně 
velmi dlouhý a plochý.                                                      JS

Člověk v tísni - DMS POVODNE2006 na číslo 87777
Adra - č.ú. 211211211/0300 variabilní symbol 444
Česká katolická charita - 369-369369369/906
Červený kříž - 20150217/0100
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Výsledky - GRANTY pro rok 2006
                                          Žadatel - název akce (činnosti)  

Biskupské gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf - Návštěvy, II. ročník 
Biskupské gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf - publikace ke 100. výročí gymnázia ve Vdf 
Biskupské gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf - vzdělávání, propagace školy - F. P. Kien 
Český červený kříž, obl. spolek Děčín, místní skupina Varnsdorf, Partyzánů 1381, 407 47 Varnsdorf - sociální a zdravotní vých. 
Český červený kříž, obl. spolek Děčín, místní skupina Varnsdorf, Partyzánů 1381, 407 47 Varnsdorf - výchova k rodičovství 
Český svaz bojovníků za svobodu, Zámecká 11, Děčín 1, zákl. org. Varnsdorf - celoroční aktivity k významným výročím 
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Varnsdorf, Sv. Čecha 2536, 407 47 Varnsdorf - Výstava k 100. výročí založení 
Farní obec starokatolické církve ve Varnsdorfu, Communio, Tyršova 1232, 407 47 Varnsdorf - aktivity pro seniory 
Farní obec starokatolické církve ve Varnsdorfu, Communio, Tyršova 1232, 407 47 Varnsdorf - mateřské centrum Rybička 
HC Varnsdorf, zimní stadion, 407 47 Varnsdorf - činnost sportovního oddílu „Sršni“ 
HC Varnsdorf, zimní stadion, oddíl ml. žáků, 407 47 Varnsdorf - Turnaj o pohár starosty města Varnsdorfu, III. ročník  
Jaromír Josef, taneční škola STYL, Dvořákova 1689, 407 47 Varnsdorf - Velká cena Varnsdorfu, 14. ročník 
JUNÁK - Svaz skautů a skautek ČR, Středisko „LUŽAN“ Varnsdorf, Měšťanská 124, 407 47 Vdf - celoroční výchova  
Klub českých turistů Varnsdorf, Prašná 2290, 407 47 Varnsdorf - turistika pro veřejnost 
Kruh přátel muzea Varnsdorf, Poštovní 415, 407 47 Varnsdorf - Dětská výtvarná soutěž, 11. ročník 
Kruh přátel muzea Varnsdorf, Poštovní 415, 407 47 Varnsdorf - Fotorok 2005 
Kruh přátel muzea Varnsdorf, Poštovní 415, 407 47 Varnsdorf - kulturní, výchovná a vzdělávací činnost 
Kruh přátel muzea Varnsdorf, Poštovní 415, 407 47 Varnsdorf - vydání vlastivědného sborníku Mandava 2006 
Kynologický klub,  Žitavská 1497, 407 47 Varnsdorf - Lužická oblastní výstava plemene NO, 16. ročník 
Lenka Doležalová, Nemocniční 2921, 407 47 Varnsdorf - aktivity souboru Pastelky 
Mgr. Veronika Kolářová, Západní 2730, 407 47 Varnsdorf - činnost vokálního sdružení Kvíltet 
Mateřská škola Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180, PO, 407 47 Varnsdorf - „Jak si pohrát s pohádkou... 
OS Kulturní dům Rozkrok, Hájenská 1433, 407 47 Varnsdorf   -  2. rok Mezinárodního kulturního střetávání mládeže 
OS Kulturní dům Rozkrok, Hájenská 1433, 407 47 Varnsdorf - Hudební sklepy 2006/2007  
Sdružení občanů Etuda Prima, Národní 512, 407 47 Varnsdorf - Jazzový pátek 
Sdružení občanů Etuda Prima, Národní 512, 407 47 Varnsdorf - koncerty k výročí -  60 let založení ZUŠ ve Varnsdorfu 
Sdružení občanů Etuda Prima, Národní 512, 407 47 Varnsdorf - Tanambourrée 2006 aneb Skrytá touha - 8 ročník 
Sdružení občanů FK Varnsdorf, Moravská 2688, 407 47 Varnsdorf - sportovní aktivity - žáci a dorost 
SK Paintball Varnsdorf, Barvířská 3083, 407 47 Varnsdorf - činnost florbal 
SK Paintball Varnsdorf, Barvířská 3083, 407 47 Varnsdorf - taneční skupina CHEERS 
Speciální základní škola a Mateřská škola, T.G. Masaryka 1804, PO, 407 47 Varnsdorf - výtvarná soutěž speciálních škol 
Sport Relax Karate klub, Okružní 2338, 470 01 Česká Lípa - karate - soutěže, soustředění 
Střední škola služeb a cestovního ruchu, Bratislavská 2166, PO, 407 47 Varnsdorf - životní prostředí „Varnsdorfské stromy“ 
Svaz důchodců České republiky, místní organizace Varnsdorf, Průjezdní 737, 407 47 Varnsdorf - poznávací zájezdy 
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Varnsdorf, Legií 2561, 407 47 Varnsdorf - péče o zdr. postižené občany 
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf - běžecký závod „Da Capo al Fine“ 3. ročník 
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf  - Velikonoční laťka, 10. ročník 
TJ Slovan Varnsdorf, plavecký oddíl, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf - Velká cena Varnsdorfu v plavání 
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf - činnost mládežnických družstev 
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf - Škola basketbalu 
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf - Štěpánský turnaj, 10. ročník 
TJ Slovan Varnsdorf, plavecký oddíl, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf - činnost plaveckého oddílu 
Vladařová Libuše, Novoměstská 1032, 407 47 Varnsdorf - MISS 3D, 8. ročník 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf, Mariánská 1100, PO, 407 47 Varnsdorf - Dětské slavnosti 
Základní škola Varnsdorf náměstí, E. Beneše 469, PO, 407 47 Varnsdorf - sportovní hry 
Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994, PO, 407 47 Varnsdorf - Florbalový turnaj žáků 1. st. ZŠ, 2. ročník 
Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994, PO, 407 47 Varnsdorf - Varnsdorf - místo pro život (ekologické vycházky) 
 
                                                              Celkem podpořeno 47 projektů v celkové výši 500 000,- Kč. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

14 000,- Kč
10 000,- Kč
20 000,- Kč

2 100,- Kč
1 400,- Kč

11 500,- Kč
5 800,- Kč

10 000,- Kč
17 000,- Kč
14 600,- Kč
15 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
6 450,- Kč
8 050,- Kč
9 800,- Kč
5 000,- Kč

20 000,- Kč
13 260,- Kč

2 100,- Kč
2 000,- Kč
4 000,- Kč

10 000,- Kč
15 000,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
14 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 640,- Kč
14 000,- Kč
4 600,- Kč
7 500,- Kč

12 000,- Kč
11 000,- Kč
7 000,- Kč

10 000,- Kč
15 000,- Kč
10 000,- Kč
15 000,- Kč
13 300,- Kč
10 500,- Kč
8 400,- Kč

Pomůže ministr Škromach?
Soukromí podnikatelé ze Šluknovského výběžku si stěžují, 

že v souladu se zákonem musí jezdit na kontroly Správy so-
ciálního zabezpečení do Děčína, kde je však velmi drasticky 
omezená pracovní doba (ve středu je otevřena pouze podatel-
na). Samotná kontrola trvá velmi krátce a podnikateli zabe-
re prakticky celý den. Dotazem poslance a starosty našeho 
města Ing. Josefa Poláčka u ředitele OSSZ Ing. Řezáče bylo 
zjištěno,že vzhledem k napjatému rozpočtu Okresní správy 
sociálního zabezpečení není možné jiné řešení. Proto poslanec 
Ing. Josef Poláček požádal poslaneckého kolegu Ing. Vladi-
míra Laštůvku o spoluintervenci při řešení této záležitosti 
u ministra  Zdeňka Škromacha, který projevil pochopení 
a přislíbil řešení v nejbližší době.                                       rm      

VELVEŤÁK 
ROKU 2005
5. ročník „Vítání jara 

s Velvetou“ se jako tradičně 
konal ve Velveta klubu, ten-
tokráte 17. března. Uvítání 
zaměstnanců a hostů se ujal 
ředitel společnosti Ing. Ka-
rel Jelínek, který poděkoval 
za společné úspěchy firmy 
a všem popřál  další práci 
zdar.  Součástí zábavného 
setkání je každoroční vy-
hlášení nejlepšího zaměst-
nance - Velveťáka roku. 
Za jednotlivé závody byl 
vybrán vždy ten nejlepší, a 
tak bylo ohodnoceno celkem 
14 nejúspěšnějších pracov-
níků, kteří se mohou pyšnit 
titulem Velveťák roku 2005. 

Nechyběla ani pompézní 
módní přehlídka modelů 
vyrobených ze sametů 

Prodám letošní korely. Tel.: 606 878 579.

Pronajmu prodejní stánek (možnost využití i na kancelář) 
v ul. T. G. Masaryka 2093 (naproti městské knihovně) o veli-
kosti 41,7 m2. Tel.: 605 244 671.

Nejlepší Velveťáci roku 2005 společně s vedoucími pracov-
níky jednotlůivých závodů. Foto rm

a manšestrů předvádějící 
nádhernou práci f irmy.

rm
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Obrovskou tradicí v našem 
městě se stala akce pořáda-
ná ZUŠ Varnsdorf  s názvem 
Jazzový pátek. Letošní již 7. 
ročník přehlídky jazzových 
a tanečních orchestrů zá-
kladních uměleckých škol 
se konal  poprvé v Centru 
Panorama a zaplněné pro-
story kina svědčily o velkém 
zájmu posluchačů a úspěchu 
této akce. Sálem se rozezněla 
nádherná hudba, která roz-
tancovávala nejen samotné 
muzikanty a dirigenty, ale 
i sedící posluchače, kteří 
do rytmu vytleskávali a 
povzbuzovali.  Jako první 
se představil Žákovský 
Big band z Liberce. Vysoce 
nastavenou laťku převzal 
Orchestr ZUŠ Děčín a Big 
band ZUŠ Varnsdorf. Nechy-
běly ani orchestry z Jablonce 
nad Nisou, Loun a Železného 
Brodu. Třešničkou na dortu 
bylo večerní představení 
freejazzového kvarteta Pav-
la Hrubého LIMBO. Věřte, že 
kdo tento jazzový pátek ve 
Varnsdorfu zažil, ten nelito-
val.                                 rm

V poslední době došlo 
k podstatnému zhoršení 
příjmu televizního signálu 
z vysílače Buková hora, kte-
rý dodává signál na většinu 
převaděčů v naší oblasti. 
Protože se stížnosti občanů 
a jejich dotazy na řešení ne-
sou směrem na starosty obcí 
a měst, pozval Ing. Milan 
Kořínek, předseda Sdružení 
pro regionální rozvoj Šluk-
novska, zástupce organizace 
Českého telekomunikač-
ního úřadu na společné 
zasedání,  kde by si celou 
záležitost přímo vysvětlili. 
Při telefonickém rozhovoru 
s ředitelem organizace Ing. 
Mračkem mu však bylo 
sděleno, že podle nového 
správního řádu je zatím 
obtížné absolvovat taková 
setkání a doporučil poslat 
dotazy písemně. Z odpovědi 
Českého telekomuničního 
úřadu jsme se dozvěděli, že  
zhoršení příjmu programu 

Sňatky v březnu
Jiřina Voráčková 
František Líbal
Jitka Blahníková
Oldřich Rybář
Richard Nuska
Gabriela Hejná

PřijmemePřijmeme RECEPČNÍRECEPČNÍ
na poloviční úvazek - přivýdělekna poloviční úvazek - přivýdělek

Vyžadujeme:
• znalost němčiny / angličtiny • zvládání základů počítače

• příjemné vystupování • komunikativnost, spolehlivost
Nabízíme:

zajímavou práci v pěkném prostředí a dobrém kolektivu.
Výhledově event. možnost práce i na plný úvazek.

Nástup od 1. července 2006Nástup od 1. července 2006
Kontakt: Mini - Hotel ATRIUM - pan Ziesemann

Tř. T.G. Masaryka 1678, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 375 510

Špatný signál Novy
TV Nova v některých oblas-
tech severních Čech je sku-
tečně důsledkem zahájení 
digitálního rozhlasového vy-
sílání T-DAB v Německu. Po 
technické stránce je ale celá 
věc poněkud komplikovaněj-
ší. V některých případech je 
zhoršení příjmu způsobeno 
přímo vysíláním šířeným 
z Německa, které napadá 
signál místních televizních 
vysílačů. V průběhu roku 
2003 Český telekomunikač-
ní úřad realizoval projekt 
postupného uvolňování 
12. televizního kanálu na 
území ČR. Cílem tohoto 
projektu bylo právě odstra-
nění vzájemného rušení 
mezi vysíláním digitálního 
rozhlasu na území Německa 
a analogové televize v ČR. 
Nezbytnou součástí těchto 
prací byla úprava anténní-
ho systému vysílače Buková 
hora snížující vyzařování 
směrem ke státní hranici 
s Německem. Negativním 
důsledkem těchto nevyhnu-
telných úprav ovšem bylo 
podstatné zhoršení či úplná 
ztráta příjmu programu TV 
Nova. Bohužel se jedná o 
nevratný proces. Změna pri-
márního signálu některých 
televizních převaděčů může 
teoreticky nepříznivou situ-
aci v některých oblastech 
zlepšit. Dotazy a požadavky 
k této problematice je třeba 
směrovat na Radiokomuni-
kace a.s. Podle informací, 
které úřad obdržel od ně-
mecké správy, dojde v průbě-

V souladu s § 34 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., 
o předškolním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon)

ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL
stanovují termín pro 

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ 
DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ
pro období od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 

na čtvrtek 27. dubna 2006
od 10.00 do 16.00 hodin

Žádosti se podávají ve všech mateřských školách. 
O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy.

Rodiče předloží spolu se žádostí 
rodný list dítěte.

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:
Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, 

příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, 

příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, 

příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, 

příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, 

příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, 

příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, 

příspěvková organizace

Současně proběhne podávání žádostí o přijetí dětí se 
zdravotním postižením (vady řeči, smyslové, tělesné, 

mentální postižení, vývojové poruchy chování)
do speciálních tříd v těchto mateřských školách:

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, 
příspěvková organizace

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, 
příspěvková organizace

UPOZORNĚNÍ!
Vzhledem k tomu, že kapacita MŠ je omezena, je ve 

vlastním zájmu rodičů podat žádost v daném termínu.

hu letošního roku ke zvýšení 
výkonu některých německých 
vysílačů digitálního rozhlasu 
T-DAB. Nepříznivá situace  v 
příjmu TV Nova se tak může 
v budoucnu ještě prohloubit. 
Možnosti pro nová nápravná 
opatření ke zlepšení příjmu 
analogového televizního vy-
sílání jsou přitom již v pod-
statě vyčerpány. Jediným 
řešením, které může přinést 
z dlouhodobého hlediska 
nerušený příjem TV Nova 
v postižených oblastech, je 
přechod na digitální televizní 
vysílání. Vzhledem k tomu, 
že digitální televizní vysílá-
ní není možné přijímat na 
běžném televizním přijímači, 
bude muset každý zájemce o 
tento příjem modernizovat 
svůj přijímač. V současné 
době nejsou Úřadu známy 
žádné aktuální informace 
o plánovaném vysílání TV 
Nova přes satelit. Společnost 
CET 21 s.r.o. v minulosti 
mnohokrát opakovala, že o 
vstupu na satelit neuvažuje. 
Otázkou zůstává, jak se k této 
problematice postaví v sou-
vislosti s dalším možným 
zhoršením příjmu TV Nova 
po zvýšení výkonu některých 
vysílačů T-DAB v Německu.                                   

Zpracovala rm
                                    

                     

Vystoupení Big bandu ZUŠ Varnsdorf, foto rm.

Jazzový
pátek

Jedná se o dlouhodobý  projekt dotazování cizinců na hraničním přechodu Varnsdorf. 
Pokud hledáte zajímavou práci mezi lidmi, a zároveň jste jazykově vybaveni na základní 

komunikativní úrovni - hledáme právě Vás. 
Nabízíme zajímavou, velmi dobře ohodnocenou spolupráci 

(100,- Kč/hod. čistého - forma DPP).
Podmínkou je věk 18 a více let, základní znalost NJ (+ další jazyky výhodou),

komunikativnost a časová fl exibilita. V případě zájmu, prosím, kontaktujte našeho 
oblastního zástupce pana Hájka (tel.: 776 593 638, antoninhajek@quick.cz).

Agentura STEM/MARK a.s. 
zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění 

hledá spolupracovníky na pozici tazatele. 
M A R K E T I N G O V Ý  V Ý Z K U M  J E  D I A L O G

STEM MARK



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

Prodám garáž u školy 
Východní v 1. řadě. Tel.: 
412 370 691.

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

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

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

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.

ØÁD KO VÁ 
INZERCE

OLD I ES •  D ISCOOLD I ES •  D ISCO
D ISKOTÉKA PRO STARŠ Í  A POKROČ I LÉD ISKOTÉKA PRO STARŠ Í  A POKROČ I LÉ

POP,  ROCK ,  COU NTRYPOP,  ROCK ,  COU NTRY
VHOD NÉ P RO SVATBY,  OSLAVY,  V I NÁRNYVHOD NÉ P RO SVATBY,  OSLAVY,  V I NÁRNY

KARE L BLÁHAKARE L BLÁHA
Zá pa d n í  281 6 ,  407 47 Va r n sd or fZá pa d n í  281 6 ,  407 47 Va r n sd or f

te l . :te l . :  604 1 39 706 604 1 39 706

Evangelický sbor prona-
jme sál ve Varnsdorfu, ul. 
Tyršova 1246/7, o kapacitě 
cca 40 lidí k pravidelným i 
mimořádným akcím. Cena 
dohodou. Tel.: 777 088 472.

RSJ RK prodá rodinný 
domek v Dolním Podluží. 
Tel.: 777 860 918.

Absolvent střední ško-
ly s maturitou hledá práci v 
oblasti administrativy nebo 
prodeje. Tel.: 606 217 645.

Přijmeme kuchaře do 
pensionu u Rudolfa III. ve 
Varnsdorfu. Info na tel.: 
412 372 870, 776 822 382.

Koupíme rodinný do-
mek ve Varnsdorfu v dob-
rém stavu. Maximální cena 
800 000,- Kč. Nabídněte na 
tel.: 412 372 251.

Prodám byt 1+1 v OV 
1. kat. naproti klubu Velve-
ta, 2. patro, cena dohodou. 
Tel.: 732 730 174.

Pronajmu pro muže 
zařízený pokoj se zvláštním 
vchodem ve středu města, 
centr. vytápění, elektrika, 
voda. Měsíčně 1.800,- Kč. 
Tel.: 412 372 264.

Upozornění: Prodává-
te dům, byt nebo poze-
mek? Informujte se předem 
v realitní kanceláře SKZ 
NORD s.r.o. (naproti ČSOB) 
o výhodných podmínkách. 
Tel.: 412 372 521, 604 267 
602, skznord@skz.cz
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5. dubna to byl rok, co nás navždy opus-
til manžel, tatínek a dědeček pan Pavel 
Denigr. S láskou vzpomínají manželka 
Jaroslava a děti s rodinami.

Dne 27. 4. 2006 vzpomeneme nedoži-
tých 100. narozenin pana Jana Kuty. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkují 
synové a dcery s rodinami.

24. 3. zhruba čtrnáct dní po svých 75. narozeninách ze-
mřel po delší nemoci dlouholetý činovník varnsdorfského 
Slovanu a později rozhodčí pan Jan Maščuch.

Přátelé fotbalu, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.

PODĚKOVÁNÍ

ØÁD KO VÁ 
INZERCE

Prodej roubeného 
rodinného domu v Jiří-
kově. Vhodné k rekreaci i 
trvalému bydlení. Prodejní 
cena: 420.000,- Kč. Bližší 
informace Lužická R. K. 
Tel. : 412 333 281, 723 
327 523.

Prodej dvougenerační 
vily (zámečku) v Chřibské, 
v chráněné krajinné oblasti. 
Nově zrekonstruováno. 

Prodejní cena: 2.130.000,- 
Kč. Bližší informace Lužic-
ká R. K.  Tel.: 412 333 281, 
602 108 404.

Převod dvougenerač-
ního družstevního bytu 
1+4+L v 7. podlaží pane-
lového domu na sídlišti v 
Podhájí v Rumburku. Cena 
za převod: 340.000,- Kč. 
Bližší informace Lužická 
R. K. Tel.: 412 333 281, 
602 108 404.

Pronájem 2 rekonstru-
ovaných bytů 3+ 1 v rodin-
ném domě ve Varnsdorfu.  
Nájemné: dohodou.Bližší 
informace Lužická R.K.  
Tel. : 412 333 281, 723 
327 523.

 Prodáme dr. byt 2+1 v 
centru Varnsdorfu, plocha 
62m2, I. NP s výtahem, plas-
tová okna, plovoucí podlahy, 
byt je ve výborném stavu. 
Informujte se u SKZ NORD 
s.r.o., (naproti ČSOB) tel.: 
412 372 521, 604 267 602, 
skznord@skz.cz.

SKZ NORD s.r.o. 
(naproti ČSOB) prodává 
mj. RD 4+1 ve Varnsdor-
fu, stavební pozemky 
v Horním Jindř ichově , 
RD v centru Rumburku.

Informujte se na telefonu: 
412 372 521, 604 267 602, 
skznord@skz.cz.

Poděkování a uznání si zaslouží žákyně 1. ročníku učební-
ho oboru kadeřnice ze SŠS a CR (ul. Bratislavská) Michaela 
Buchcarová a Kateřina Frnčová.

Děvčata při cestě autobusem našla peněženku a osobní 
doklady. Tyto bez odkladu a v  pořádku odevzdala šťastné 
majitelce.

Je potěšující, že obě žákyně ve svém jednání nevidí nic 
vyjímečného. Svědčí o tom jejich vyjádření, že „by tak snad 
jednal každý“. I tento příklad ukazuje, že s morálkou mla-
dých to není tak zlé, jak se někdy zjednodušeně tvrdí.

HM

Rodina Vaňkova děkuje za projevenou účast všem kama-
rádům, známým i spolupracovníkům při odchodu manžela 
Jaroslava Vaňka. Za rodinu manželka Miluše.

Děkuji všem přátelům, známým a býva-
lým spolupracovníkům, kteří se přišli dne 
14. 3. rozloučit s naším drahým, panem 
Františkem Šimkem.

Rovněž děkuji za projevenou 
soustrast a květinové dary f irmě 

ToMi, taktéž a.s. Velveta za věnec. Poděkování patří 
i panu Loukovi za pěkné a citlivé rozloučení, panu Fundovi 
a paní V. Heczkové za jejich ochotu a vstřícnost.

Všem moc děkují manželka Alena a děti s rodinami.

Advokátka Mgr. Marta Hrubešová 
oznamuje, že od 1. 3. 2006 je sídlo její kanceláře

na nové adrese:
Varnsdorf, Na Příkopech 1228.

Ostatní kontakt. údaje tj. tel.: 412 374 451, 606 880 712 
a e-mail: hrubesova.m@interdata.cz, se nemění.

 nabízí opakovanou 
inzerci 

s 50% SLEVOU!

Kalendář akcí tenisového  oddíl
Tenisový oddíl připravil na sezonu 2006 opět mnoho kvalit-

ních akcí. Termíny mistrovských utkání závodních družstev 
jsou uveřejněny v areálu TO,  nebo ve vývěsní skříňce na 
„Národní“. Pro veřejnost uvádíme pouze termíny turnajů ko-
naných letos v našem areálu. Nabitý akcemi bude především 
červenec a srpen. 5. 7. - 7. 7. 2006 Celostátní turnaj - Memoriál 
J. Malinovského, 15. 7. - 17. 7. 2006 Celostátní turnaj dorostu, 
5. 8. 2006 Crystal cup  čtyřhry, 26. 8. - 27. 8. 2006 Turnaj 
příchozích (dvouhry a čtyřhry pro všechny zájemce o tenis 
z Varnsdorfu a okolí, všechny srdečně zveme), 16. 9. - 17. 9. 
2006 Přebor oddílu (dvouhry a čtyřhry). V rámci úspěšnosti 
námi podaných Grantů budeme pořádat velký mezinárodní 
turnaj Euroregionu NISA, který byl vždy velmi vydařený. 
Pokud Grant dopadne, tak otevřeme tenisovou prázdninovou 
školičku pro naše nejmenší. Všichni jistě uznají, že tenis ve 
Varnsdorfu žije a navíc nabízí dosud nedostupné služby a per-
fektní sportovní zábavu se zážitky přímo na dvorci.  Zajíma-
vá adresa pro veřejnostt: www.cztenis.cz  (veškeré informace 
o tenise nejen ve VDF s termíny, soupiskami družstev, ale 
i v regionu, republice a ve světě).                                      

                                    Ing. Milan Hindrák - předseda TO     

J. K. Trans na turnaji 
TV Genus Liberec

Turnaje se zúčastnilo 36 mužstev, která byla rozdělena 
do devíti skupin. Ve skupině si sálovkáři zahráli s Alfa-
várií Slovensko, SK Kroměříž a Házemberg. Mužstvo J. 
K. Trans postoupilo ze 2. místa do Play-off a narazilo na 
mužstvo LTK Liberec. Po těžkém boji bohužel naši hoši 
prohráli a jeli domů. Turnaj vyhrálo mužstvo Andy Liberec.                                                                            

Máca

V minulém čísle jsme nezveřejnili všechny výsledky 
basketu, a tak to v tomto vydání HS napravujeme. Starší 
dorostenci hráli doma s BK ASK Chomutov 82:61. Body: 
Bureš 24, T. Relich 22, T.Sucharda 14. O vítězství roz-
hodla až zlepšená hra domácích ve druhém poločase. 
Vyhráli i venku s BK Česká Lípa 51:86 a nejvíce bodovali 
Bureš 24, T. Relich 22 a T. Sucharda 14. Až na hřišti VSK 
Slavia našli přemožitele v poměru  96:71. Body: Bureš 
23, Eichler 11, Doležal a T. Sucharda 8. Domácí družstvo 
z České Lípy nebylo pro naše hráče vážnou překážkou, 
vedoucí celek z Liberce ovšem nepřipustil překvapení. 

Starší žáci bojovali čtyřikrát venku. Na VSK Slavia 
Liberec prohráli 77:60 (Smrčka 21, Horáček 16, Janou-
šek 12) a 75:55 (Smrčka 25, Horáček 11, J. Šimák8). S 
domácím týmem dokázali naši hráči držet krok vždy jen 
v prvním poločase. Ve druhém rozhodoval o vítězství 
širší hráčský kádr. Na palubovce BK Teplice přišly dvě 
další prohry 96:47 (Smrčka 22, Janoušek 7, J. Šimák a 
Horáček po 6) a 81:48 (Smrčka 22, Horáček a Janoušek 
po 6). Domácí celek byl nad síly našeho družstva. Rozdíl 
byl zejména v důrazu pod oběma koši.  Doma absolvovali 
první turnaj družstev na 4. - 6. místě. S VSK Liberec 
odešli poraženi  47:60 (22:26). Body Smrčka 16, Janoušek 
15, Horáček 9. Hostující celek rozhodl o svém vítězství až 
v těsném závěru utkání. Poté přehráli BK Real Roudnice 
77:57 (46:32). Body  Smrčka 25, Horáček 23, Janoušek 
12. Naši hráči získali přesvědčivé vítězství po kvalitním 
výkonu. Druhý turnaj se uskuteční v Liberci a poslední 
v Roudnici.

Starší minižáci dvakrát uspěli na hřišti BK ASK Cho-
mutov  32:56 (Lehroch 10, Ondrejčík 9) a 36:81 (Lehroch 
20, Blažek 15, Jiruš 11). Disciplinovaný výkon celého 
družstva zejména v obraně a touha po vítězství - to byly 
hlavní přednosti vítězů. Doma hráli dvakrát s BK Česká 
Lípa a prohráli 11:109 a 23:125 (Lehčích 7, Němec 4). 
Na druhé družstvo v tabulce naši hráči nestačili, když 
chyběla i bojovnost.                                      Ing. Novotný

Basketbal  mládeže

VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM



VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

HLAS SEVERU - čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 26. Vydává Město Varnsdorf. IČ 00261718. Vedoucí redaktorka a sekretariát re-
dakce Romana Macová (telefon 412 372 241, linka 143), MěÚ, Nám. E. Beneše 470. Zástupce ved. redaktorky Robert Dausch. - Příspěvky a inzerci 
přijímá sekretariát redakce, e-mail: hs@varnsdorf.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. - Povoleno MK ČR pod č. E 12234.- Vychází každý 2. 
pátek. - Sazba a grafické zpracování I. Dvořáková, M. Valentová. - Tisk Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. - Toto číslo vyšlo 7. dubna 2006

FOTBALISTÉ ZAHÁJILI  VÝHROU

Šachové střípky

Vlivem rozmarů počasí 
až poslední neděli března 
zahájil třetiligový tým jarní 
část ČFL a porazil Chomutov 
4:0. Branky: 41. Fikejz, 74. 
Vondráček, 79. Jordák, 84. 
Marzinho. ŽK: Fikejz - Dvo-
řák. 210 diváků. Rozhodčí: 
Zeman. Sestava: Macháček  
Čapek, Vladyka, Zachariáš, 
Sháněl  Mach (83. Murárik), 
Vondráček (74. Demenis 
- Marzinho), Sigmund, 
Šafář  Fikejz, Sitarčík (64. 
Jordák). Před týdnem na 
hřišti nynějších Bohemi-
ans Praha (dříve Střížkov) 
Slovan prohrál těsně 1:0 
brankou Bartolšice ze 72. 
min. Rohy 5:3, post. mimo 
hru 2:2, ŽK 1:3 (u hostů Za-
chariáš, Fikejz, Vladyka),  
poločas 0:0,  250 diváků, 

sudí Slavíček. Sestava: Ma-
chaček - Čapek, Zachariáš, 
Vladyka, Sigmund - Mach, 
Vondráček, Murárik, Šafář 
(75. Sitarčík)- Fikejz (81. 
Hyka), Jordák (81. Demenis-
-Marzinho). Trenér Hloušek 
po utkání konstatoval : „Je 
to vždy pro poraženého 
hodně nepř íjemné, když 
vyrovnaný zápas s těsným 
výsledkem rozhodne jediná 
chyba. Kdyby nás přehrávali 
a dali třeba i více branek, 
nemrzelo by to tak. Bylo 
poznat, že oba soupeř i 
uznávají síly protivníka, 
nikdo se dopředu bezhlavě 
nehrnul. Týden přípravy na 
utkání se rozplynul během 
několika momentů. Kopeme 
roh, ztráta míče, nedůraz ve 
zlikvidování akce protivní-

ka a po gólmanově skvělém 
zásahu nalití míče hráči 
soupeře před vápno, který 
to ovšem, k naší smůle, 
v těžké pozici trefil skvěle.“

Jarní část KP zahájili i 
dorostenci a tři body dovezli 
z venku ti mladší. Trnova-
ny  st. dorost 1:0,  Trnovany  
ml. dorost 1:2 (góly dali Volf 
a Fuksa). Doma s Litví-
novem vyšli ti starší opět 
bez bodů po výsledku 1:4 
(branka Pácha) a mladší 
dorost hrál nerozhodně 0:0. 

Vstoupit o víkendu do 
jarních bojů o mistrov-
ské body měla družstva 
žáků v Chomutově a žen 
v Mnichově Hradišti, ale 
pro tamější stavy hracích 
ploch byly zápasy odloženy.                     

ZdS

Komise pro tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorfu 
společně s oddílem atletiky TJ Slovan Varnsdorf pořádají 
v sobotu 8. dubna 2006 jubilejní X. ročník soutěže ve sko-
ku vysokém VELIKONOCE  NAD LAŤKOU. Přihlášky a 
začátek je ve Sportovní hale ve Varnsdorfu  Západní ulice 
od 8.30 hod. Startovné dorost, junioři i dospělí 30,- Kč. 
Základní výška 100 cm. Zvyšování po 5 cm do 170 cm, dále 
po 3 cm. Kategorie: dívky, chlapci (nar. po r. 1994), mladší 
žákyně, mladší žáci (ročníky nar. 1993, 94), starší žáky-
ně, starší žáci  (nar. 1991, 92) dorostenky, dorostenci (nar. 
1989, 90), juniorky, junioři (nar. 1987, 88), ženy, muži (nar. 
1986 a dříve)  PŘIJEĎTE  K NÁM  NA  KOLEDU! Zvou 
Vás Jaroslav Frolík, garant soutěže a Stanislav Skalický, 
ředitel závodu.

Ve varnsdorfské spor-
tovní hale uskutečnil 2. 
ročník SP Metal CZ CUP 
halového fotbalu. Ve čty-
řech skupinách (celkem 14 
týmů) hrál každý s každým 
o dvě postupová místa do 
čtvrtfinále. Výsledky: Bílé 
vdovy - Vlčáci Rumburk 3:
0 (T. Jägr, Suk, D. Novák), 
Lužanka -Marry Jean 1:
0 (Lisý), Wakos - Jiřetín 
pod Jedlovou 1:0 (Talanov), 
SP Metal CZ - Lidovka 2:1 
(Hurt 2x Babík). Obě semi-
finále musely rozhodnout 
pokutové kopy. Bílé vdovy - 

Lužanka 1:1 (J. Jägr - Skot-
nica), na penalty 2:1, Wakos 
- SP Metal CZ 0:0, penalty 
4:3, rozhodovala až 5. série! 
V utkání o 3. místo loňský 
finalista SP Metal CZ pro-
hrál s Lužankou 0:1 (Lisý). 
Ve finále se projevila zkuše-
nost hráčů týmu Bílé vdovy, 
kteří přehráli Wakos 2:0 (T. 
Jägr, D. Novák). Pořadí: 1. 
Bílá vdova, 2. Wakos, 3. 
Lužanka, 4. SP Metal CZ. 
Vítězný tým střídal sestavu 
z hráčů: Vojtěch, J. Jägr, 
Kessler, D. Ludwig, T. Jägr, 
Suk a D. Novák. Nejlepšího 

střelce turnaje (tři hráči po 
4 gólech) určila úspěšnost 
ze značky penalt. V první 
sérii všichni zavěsili, ve 
druhé T. Jägr orazítkoval 
jen tyč, Talanov proměnil, 
Lisý pálil mimo a bylo tak 
rozhodnuto pro kanonýra 
Wakosu. Nejlepším gólma-
nem pořadatelé vyhlásili 
J.Petráska z celku Lužan-
ky.  Poháry a praktické ceny 
na závěr turnaje předával  
Jean-Michel Condamin, ře-
ditel varnsdorfské firmy SP 
Metal CZ.                      

ZdS

HALOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ  

VELIKONOCE NAD LAŤKOU

Zimní měsíce jsou pro atletiku přípravným obdobím. 
Obdobím pilování techniky a rozvíjením síly, odrazů, ob-
ratnosti. Je to únavná a monotónní práce v posilovně nebo 
tělocvičně. Sálovou přípravu může z části suplovat běh na 
lyžích. Bohužel, tato disciplina nepatří u mládeže k atrak-
tivním. Daleko efektnější je zviditelňovat se šněrováním 
svahu na sjezdovkách.

Atletický oddíl TJ Slovan využil výhody své příslušnosti 
k atletice v Libereckém kraji a výrazně využíval možnosti 
závodit v jablonecké atletické hale. Mám za to, že vložené 
náklady alespoň z části dokáží eliminovat nepřízeň letošní 
zimy. Výkony některých závodníků a zejména závodnic byly 
toho dokladem. Z krajských přeborů si medaile odnesly tři 
členky oddílu. Na otevřeném přeboru dospělých a juniorů 
brala Lucka Pagáčová stříbrnou medaili v běhu na 60 metrů 
překážek juniorek a bronz v téže disciplině žen. Velkým 
příslibem do budoucnosti jsou tři bronzové medaile Terezy 
Hamplové. Terka je získala v běhu na 60 m, na stejné vzdá-
lenosti přes překážky a v běhu na 300 metrů. Jen škoda, že 
nemoc ji neumožnila start na vícebojích mladších žákyň, 
kde její ambice po loňském zlatu byly určitě stejně vysoké. 
V téže kategorii příjemně překvapila sebe i trenéry Eliška 
Křížová, když za technicky perfektní skoky získala v dálce 
stříbrnou medaili.

Varnsdorfští atleti se těší na dráhovou sezonu. I když 
je zřejmé, že vlastní dráhu jen tak brzy nevyzkouší. Chtěl 
bych touto cestou pozvat do oddílu mládež, která se nebojí 
poctivé dřiny. Mladé dívky a chlapce, kteří chtějí prodat 
sebevědomí a cílevědomost. S jarem přichází ta nejlepší 
příležitost, jak začít práci na vlastních sportovních úspěších.                                            

Stanislav Skalický     

Atletika v zimě

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu, pořádá 15. 4. 2006 
od 9.00 hod. ve sportovní hale II. ročník volejbalového tur-
naje smíšených příchozích družstev. Uzávěrka přihlášek 
nejpozději v den konání do 8.30 hod. na místě. Startovné 
500,- Kč/družstvo. Předběžné přihlášky přijímá p. Dam-
nitz na tel.: 604 748 413 nebo e-mail: damnitz@centrum.cz. 
Propozice a přihlášku najdete též na adrese http://slovan-
vdf.webpark.cz.

Velikonoční volejbalový turnaj

Celek žen začal přípravu koncem ledna na hřišti a kombi-
noval ji s  tělocvičnou. Tým se posílil o zkušenou Míšu Reino-
vou, která se vrátila z Kladna a o nového asistenta trenéra 
Petra Juricu-Čáru. V přípravném období sehrál celek pět 
přátelských zápasů s kvalitními soupeřkami z první a druhé 
ligy na umělé trávě. Výsledky: Slovan - Sobědruhy jun. 0:3;  
-  Sobědruhy A (1. liga) 0:0;  - Čertice Janov  3:0 (Štefanová, 
Voglová,  Holečková); - Česká Lípa 3:1 (Voglová, Štefanová, 
Janovcová); - Krásná Studánka (1. liga) 2:1 (Voglová, Řezá-
čová). V průběhu přípravy pobyl celý tým na soustředění na 
Jedlové od 16. 2. do 19. 2., které zajistila firma KMT Profi 
s.r.o. Varnsdorf s pomocí firmy Jiřího Schejbala. Oběma 
firmám patří poděkování, bez jejich pomoci by nebylo možné 
soustředění zajistit. Trenér Jan Svoboda vyjádřil spokojenost 
se všemi hráčkami za velmi dobrý přístup k přípravě, která 
byla náročná a navíc ztížená krutou a dlouhou zimou. Za 
dlouhodobou spolupráci děkuje tým žen a dívek fy Severo-
chema Varnsdorf a všichni věří, že bude nadále pokračovat.                                                                                   

ZdS

Zimní příprava žen SK SLOVAN

Další sportovní 
zprávy najdete 

na straně 7.

Jak hodnotí sezónu 
hokejisté, se bu-
dou moci čtenáři 

seznámit v příštím 
vydání HS.

Výsledky  westernových  
střeleb pořádaných  ran-
čem „S“ v poslední sobotu 
března př i př í ležitosti 
druhého výročí úmrtí na-
šeho kamaráda Petra Mai-
bauma. Revolver: 1. Jarda 
Janda,  2. Pavel Tomanec 
ml., 3. Renata Haubertová. 
Flinta : 1. Jarda Janda, 2. 
Pavel Tomanec ml., 3. Ro-
man Král.  Jako divák se 
soutěže zúčastnil starosta 
města ing. Josef Poláček a 
m.j. se vyjádřil, že osudy 
a aktivity varnsdorfských 
občanů mu nejsou lhostejné.                                                                                          

         Ladislav Vogl

Soutěž střelců

V posledním, 7. kole Regionálního přeboru družstev 
„Západ“ sezóny 2005 - 2006 prohrál domácí ŠK Varnsdorf 
s 1. Novoborským ŠK D těsně 3,5 - 4,5, ale konečné 2. místo 
tabulky za 4 výhry a 2 prohry po základní části soutěže 
udržel.  Své partie vyhráli Jarschel, Kavalski, Sládek, re-
mizoval Prášek. V pokračování soutěže -  čtvrtfinálovém 
play off čekal na domácích šachovnicích poslední celek 
tabulky TJ UD Hamr a varnsdorfští šachisté vyhráli 5-3 
zásluhou výher Ferkla, Jarschela, Kacapského, Sládka a 
remiz Zapletala a Pavlíka. Vedoucí soutěže na žádost  hos-
tů vyzdvihl sportovní chování domácích, kteří odpustili 
soupeři časovou penalizaci za pozdní příjezd. Vstřícnost 
se jim pak málem nakonec dle výsledku nevyplatila. 
V semifinále hostil ŠK Varnsdorf třetí tým základní 
části Novoborský ŠK D a výsledek přineseme v příštím 
vydání HS. V bleskovém domácím turnaji vyhrál Martin 
Zapletal před Jaroslavem Blažejem a Karlem Sládkem.                                                                                            

   V.V.


