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Číslo 

DOBROVOLNÍ HASIČI ZASLOUŽÍ UZNÁNÍ

Varnsdorf navštívil 5. 
dubna náměstek ministra 
dopravy Jiří Kubínek. Jako 
představitel KDU-ČSL 
přijel diskutovat s varn-
sdorfskými občany na téma 
dopravy a nezaměstnanosti 
na Varnsdorfsku. Na setká-
ní se však mimo zástupců 
měst a  obcí dostavili pouze 
dva občané. Skutečně dva, 
což je vzhledem k problema-
tice dopravy i nezaměstna-
nosti velmi zarážející. Nebo 
problém dopravy, potažmo 
kamionové přetíženosti, 
občana nezajímá? Ba ani 
zastupitele? Hlavním téma-

tem debaty, díky zástupcům 
vedení města Varnsdorfu a 
okolních měst, bylo nedávné 
rozhodnutí upravit provozní 
režim pro kamiony na hra-
ničním přechodu Cínovec na 
jednosměrný, pouze do SRN. 
Příjezdy kamionů ze SRN do 

naší republiky přesměrovat 
na přechody Vojtanov a 
Rumburk. Toto rozhodnutí 
obyvatele Šluknovského 
výběžku nepříjemně překva-
pilo, protože značně zkom-
plikovalo dopravní situaci 
pro cesty do vnitrozemí. 
Starostové, členové Sdru-
žení pro rozvoj Šluknovska, 
které zahrnuje celkem 18 
obcí s 55 tisíci obyvateli, se 
na svém posledním jednání 
touto situací zabývali a na 
netradiční postup minister-
stva se došli zeptat osobně. 
Proto se na varnsdorfském 
setkání Jiří Kubínek ocitl 

pod palbou otázek, proč 
uskutečněná změna provo-
zu nebyla se starosty do-
tčených obcí projednána a 
všichni byli postaveni před 
hotovou věc; proč se nikdo 
ze zodpovědných pracovní-
ků nezamyslel nad tím, že 

Minikotel s Jiřím Kubínkem -
omluva zazněla, náprava přislíbena

komunikace 1/9 je jedinou 
spojnicí pro cesty našich 
obyvatel do vnitrozemí a to 
ať cestují směrem do Prahy, 
Hradce Králové nebo do Li-
berce a jak se vyřeší velké 
ohrožení obyvatel dotčených 
obcí a měst, neboť je omezen 
jejich pohyb.  Nechyběla ani 
otázka, jak se vyřeší obtížná 
dopravní situace, zpomalení 
provozu a někdy i dopravní 
zácpy a  prudce se zhoršující 
stav silnic, které nejsou na 
tuto enormní zátěž stavěné 
a to jak konstrukčně, tak 
kapacitně. Známé jsou i pro-
blémy při přejezdu „šébru“ v 
zimních měsících.

Jiří Kubínek vysvětlil, že 
německá strana si vyřešila  
problém na svém území 
a zaslala na ministerstvo 
souhrn požadavků saského 
protějšku. Za nedostatečnou, 
spíše žádnou, informovanost 
se starostům omluvil a slíbil 
nápravu ve formě „minipro-
jektíčků“, které zabezpečí 
obnovu a značení stávajících 
přechodů v obci Studánka, 
Dolní Podluží a Svor, ome-
zení rychlosti  a kontrolu 
měř iči. Následovat bude 
kompenzace formou oprav 
poničené komunikace.

O dalším jednání na 
upřesnění veškerých náprav 
se zástupci měst dohodli a 
my Vás o výsledcích budeme 
informovat.

rm

Vincenc Pilz jubilejní
Snad by bylo příhodné připojit i nedoceněný, neboť kdo 

dnes o něm ví v našem městě více, nežli že se zde narodil. 
A že ho osobně oslovil sám „císařpán“ František Josef I. 
v době největšího rozkvětu své říše, si troufám tvrdit, že 
zná jen pár zasvěcených.

V čem tedy spočívají jeho letošní dvě jubilea. 
Právě na konci dubna, bude to 26., uplyne 110 let kdy v 

noci roku 1896 zemřel slavný sochař, jak bylo oznámeno 
tehdejšímu starostovi města Varnsdorfu  Karlu R. Gol-
dbergovi. Ten bezodkladně požádal poslance Dr. Pergelta 
ve Vídni o položení věnce u rakve zesnulého, na jehož stuze 
byl nápis: „Na památku velkého umělce a mistra  jeho rodné 
město Varnsdorf“.

Dříve než vzpomeneme druhého, podstatně radostnějšího 
Pilzova jubilea, bych rád  krátce vysvětlil, v čem spočívala 
jeho velikost. Měl totiž štěstí, že jeho umělecká vyzrálost 
vrcholila v době,  kdy císař nařídil strhnout hradby kolem 
městského centra Vídně a zasypat příkopy. Budoucí zástavba 
těchto míst měla plynule propojit město s předměstími. Po 
bouřlivých peripetiích začne výstavba nejznámější části Vídně 
- Ringstrasse. Prvou stavbou byla Dvorní opera.  A téměř cha-
otická výstavba na čtyři kilometry dlouhé a téměř 57 metrů 
široké třídě byla zahájena. Mnohé budovy byly vyzdobeny prá-
vě sochami našeho rodáka. Nejen Vídeň, ale i zámecký park 
Windsor se pyšní skupinou čtyř evangelistů, kterou věnoval 
císař anglické královně Viktorii. Také daleko za mořem až v 
Americe se mohou pochlubit jeho „okřídlenými koňmi“.  A tak 
bych mohl pokračovat ještě dlouho. Ale nechci a ani nemohu, 
protože bych bral vítr z plachet přímému potomku Vincence 
Pilze panu Pinkasovi, jehož studie o slavném předkovi bude 
zveřejněna v Mandavě - ročence KPMV. A v muzeu najdete 
a můžete si i prostudovat práci studenta Tomáše Pecháčka, 
z něhož jsem také nechtěl opisovat. 

Nadešel tedy čas zastavit se u onoho radostnějšího jubi-
lea, kdy se v malé chaloupce pod Špičákem  narodil tkalci 
Adalbertovi Pilzovi a jeho ženě Magdaleně třetí syn - Vin-
cenc. Bylo to 16. listopadu 1816. Jak patrno, další šestka 
v letopočtu Pilzově připomíná, že se tak stalo právě před 
190 roky. Tehdy, stejně tak jako o mnoho let později, jeho 
potomky nenapadlo, že  se nenajde v celém městě nikdo, kdo 
by si uvědomil význam a proslulost rodáka dnes JEJICH 
města a nedopustil naprostou devastaci jeho rodného domku, 
z něhož mohlo být přepěkné malé muzeum nejen Pilzovo, ale 
i tkalcovství, tak vlastní tomuto městu.          Milan Šebek  

• 30. 3. se místostarostka města setkala s biskupem litomě-
řickým u příležitosti jeho návštěvy v Domě Máři Magdaleny 
pro handicapované matky s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou

• 31. 3. se konalo pravidelné zasedání Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska, kterého se zúčastnil místostarosta 

• 5. 4. se místostarostové a tajemník MěÚ zúčastnili bese-
dy - minikotle s Jiřím Kubínkem a Františkem Růžičkou 

  PeV

Roční zpráva o činnosti 
Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Varnsdorf, 
kterou zastupitelstvo měs-
ta projednalo na svém 369. 
zasedání, zhodnotila práci 
našich hasičů za uplynulý 
rok. Kromě 50 výjezdů k po-
žárům, dopravním nehodám 
a k likvidaci škod, způsobe-
ných povětrnostními vlivy, 
působili členové sboru při 
zajišťování městských akcí, 
jako jsou masopust, trhy, sil-
vestrovský běh, dětský den a 
ohňostroje. V letošním roce 
je v rozpočtu města pama-
továno na zakoupení nového 
hasičského vozu.

V majetkové části jednání 

rozhodlo zastupitelstvo měs-
ta odkoupit ohořelou budovu 
čp. 1328 na Otáhlově ulici 
(vedle „průmyslovky“) včet-
ně zahrady za cenu 315 tis. 
Kč, dále prodat dům čp. 
2224 (520 000,- Kč), dům 
čp. 1287 (700 000,- Kč), 
dům čp. 2020 (640 000,- 
Kč) a 7 bytových jednotek v 
domě čp. 1236 do osobního 
vlastnictví. Zastupitelstvo 
uzavřelo smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě na pozemky, 
kde se nachází tržnice na 
Národní ulici, v celkové 
hodnotě 1,6 mil. Kč. Bude 
zde stát obchodní středisko. 
Přestože se o převodu budo-
vy Kinokavárny hlasovalo 

kvůli procedurální chybě 
dvakrát, ani jeden ze čtyř 
zájemců neuspěl a objekt 
zůstal neprodán. Neuspěl 
ani zájemce o budovu bývalé 
knihovny na Karlově ulici, 
který od koupi odstoupil a 
žádal zpět zálohu ve výši 50 
tis. Kč. Zastupitelé neuznali 
jako důvod, že měl potíže při 
získávání úvěru, protože ob-
jekt byl u banky zastaven.

Zastupitelstvo města 
zvolilo paní Miladu Černou 
a pana Ladislava Kříže pří-
sedícími Okresního soudu 
v Děčíně a rozhodlo vydat 
obecně závazné vyhlášky o 
místním poplatku ze psů a 
poplatku ze vstupného.   rd
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PČR HLÁSÍ

VE ZKRATCE 

Úhyn zvěře a ptactva
Dne 26. 3. 2006 v 15.16 hodin bylo telefonicky oznámeno, 

že v lese nad restaurací Maruška byl nalezen srnec, který je 
asi nemocný. Na místo vyslaná hlídka MP nález potvrzuje 
s tím, že je třeba vyrozumět myslivce. Ti rozhodli, že srnec 
musí být utracen.

Dne 27. 3. 2006  ve 20.05 hodin další telefonické oznámení, 
že na ulici Chelčického leží srna bez hlavy. Vyslaná hlídka MP 
místo nálezu označila a informovala myslivce.

Dne 1. 4. 2006 v 16.00 hodin přišlo další telefonické ozná-
mení, tentokrát ze hřbitova, že zde byla nalezena mrtvá srna. 
Stejně jako předešlé případy si i tento převzali myslivci.

Velké množství podobných případů od začátku letošního roku 
lze  vysvětlit vysokou sněhovou pokrývkou, která neumožňuje 
zvěři dostat se k přirozené potravě. Zvěř opouští lesy a přichází 
až k lidským obydlím, kde se stává obětí motorových vozidel i 
volně pobíhajících psů. 

O uhynulém ptactvu byla veřejnost již informována v celo-
státních mediích.

Alkohol
Dne 30. 3. 2006 ve 21.28 hodin oznámila MP Rumburk 

na naši služebnu, že jim volal varnsdorfský občan, že na ul. 
Moravská u stadionu leží na zemi  muž, který má kolem sebe 
rozházené tašky a nehýbá se. Okamžitě vyslaná hlídka MP 
na místě zjistila, že se jedná o pana P. J., který jí sdělil, že 
zde jenom odpočívá a že měl pár piv, ale již jde domů. Zranění 
neměl a  žádnou pomoc nežádal.

Dne 2. 4. 2006 ve 02.44 hodin bylo oznámeno na služebnu 
MP, že před vinárnou Barunka v Tyršově ulici je rvačka a že 
zde na zemi leží muž, který je od krve. Na místo vyslány hlídky 
MP a HS PČR a současně vyrozuměno i OO PČR, které také 
vyslalo svou hlídku. Na uvedeném místě již nikdo nebyl. Osoby, 
které zde čekaly, sdělily,  že zraněný muž již utekl a ony  nic 
neviděly. V 03.20 hodin sdělila  RZS, že vyslala sanitu před 
vinárnu Barunka, neboť jim bylo oznámeno, že zraněný muž 
se tam vrátil. Opět na místo vyslány hlídky MP a HS PČR. 
Tentokrát byl zjištěn mladší muž s poraněním hlavy, kterého již 
ošetřil personál vinárny. Po příjezdu sanity byl muž převezen 
na odborné ošetření. Věc si dále řešila HS PČR.

Injekční stříkačky
S ohledem na skutečnost, že se opět množí nálezy injekčních 

stříkaček na různých místech města, upozorňujeme občany, 
aby při takovémto nálezu se ničeho nedotýkali a ihned volali na 
MP Varnsdorf. Je důležité, aby občan, pokud nevyčká příjezdu 
strážníků na místo, toto co nejpřesněji určil.  Volat lze na tel. 
čísla 412 371 620 nebo na mobil číslo 602 106 759. O ostatní 
se strážníci již postarají.

                                 Ing. Ludvík Šmíd - vel. MP Varnsdorf

V průběhu letošního roku dojde k podstatným změnám v 
případě Odboru správních agend (evidence obyvatel, matrika, 
cestovní doklady, občanské průkazy, řidičské průkazy a pře-
stupkové řízení) v současné době v budově MěÚ Nám. E. Beneše 
č.p. 470, Odboru dopravy a ObŽÚ v č.p. 1272 Melantrichova. 

Do 31. 5. 2006 budou dokončeny úpravy prostor pro umístění 
Odboru správních agend v č.p. 1838 na ul. T. G. Masaryka a 
v průběhu června dojde k jeho úplnému přemístění z budovy 
na náměstí. 

Přesun je vynucen novou funkcí odboru, protože bude od 
1. 9. 2006 zajišťovat vybavení cestovních dokladů čipem s 
naprogramovanými biometrickými údaji, ve kterých bude 
jednak fotografie držitele cestovního dokladu spolu se sejmu-
tým  podpisem a dále řada dalších osobních údajů, ke kterým 
přibude v roce 2007 i otisk palce. Důvodem ke stěhování 
odboru je montáž zařízení pro snímání biometrických údajů 
(jde o pracoviště s nárokem na prostor cca 25m2), které se do 
současných prostor na náměstí nevejde a je naplánováno od 
14. 6. 2006, zkušební provoz pak od 16. 6. 2006.   

Odbor dopravy a ObŽÚ jsme nuceni přestěhovat z č.p. 1272 
Melantrichova ul., protože budova patří ÚP Děčín a ÚP má 
zájem tyto prostory využít pro svoje aktivity. ObŽÚ se přesune 
do uvolněných prostor po Odboru správních agend v budově č.p. 
470 Nám. E. Beneše a Odbor dopravy do části prostor v budově 
č.p. 1838 na ul. T. G. Masaryka, které dnes užívá OSVaZ.

Přestěhování ObŽÚ do budovy MěÚ na náměstí je pláno-
váno na červenec a přestěhování Odboru dopravy do č.p. 1838 
ul. T. G. Masaryka na srpen letošního roku.
Konečné umístění těchto odborů bude následující:
Odbor správních agend - Masarykova ul. č.p. 1838 (vedle 
Červeného kostela)
Odbor dopravy - Masarykova ul. č.p. 1838
Obecní živnostenský úřad - Nám. E. Beneše č.p. 470

Tolik ve stručnosti o tom co nás čeká. Přesné termíny 
stěhování a z toho plynoucí technické výluky ve fungování 
dotčených odborů pro veřejnost budou vždy včas oznamovány 
v dostupných sdělovacích prostředcích.

Ing. Vladimír Bartoň, tajemník MěÚ

NĚKTERÉ ODBORY MěÚ 
SE BUDOU STĚHOVAT

Vyberte Strom roku 2006 
Vážení čtenáři Hlasu severu, navrhněte svůj nejoblíbenější 

strom ve Varnsdorfu a Studánce na ocenění Strom roku 2006. 
Každý může navrhnout svůj oblíbený strom - jednotlivci, rodiny, 
sdružení, školy, firmy i další instituce. 

Návrh by měl obsahovat: 
- příběh stromu (Na pár řádků uvést osobní výpověď člově-

ka a stromu, pověst nebo historická fakt a popsat, co jsem u 
stromu zažil, na co jsem si u něj jako dítě hrál, atd., fantazii 
se meze nekladou)

- fotografii stromu (i digitální)
- lokalitu, kde strom roste (ulici)
- druh stromu (uvést podrobně) 
- parametry stromu (odhad stáří, obvod ve výšce 130 cm nad 

zemí a odhad výšky stromu)
Návrhy budou shromažďovány do 22. 5. 2006 na adrese 

Městský úřad Varnsdorf - odbor životního prostředí, Náměstí E. 
Beneše 470, 407 47 Varnsdorf (obálku prosím označte STROM 
ROKU 2006). Návrhy je možné posílat také v elektronické 
podobě na e-mail: romana.cervena@varnsdorf.cz.

Ze všech došlých návrhů vybere odborná porota tři finalisty, 
kteří budou oceněni. Vítězný návrh bude zaslán do celostátního 
finále soutěže Strom roku 2006. O vítězi rozhodne veřejné hla-
sování. Co všechno získá vítězný strom? Odměnou bude jeho 
odborné dendrologické ošetření. V případě, že strom bude zdráv, 
bude náhradní odměnou výsadba nových mladých stromků.

 Ve Varnsdorfu se anketa Strom roku uskutečnila již v roce 
2005. Vítězství si odnesla sto let stará jabloň, kterou nomino-
valo čtyřiadvacet žáků čtvrté třídy ZŠ Bratislavská. Pro vítěze 
ankety připravili pořadatelé výlet do kunratického arboreta 
Střední lesnické školy ve Šluknově.  O vítězství v celostátní 
anketě Strom roku 2006 rozhoduje příběh stromu, co strom 
znamená pro dané místo, obec a člověka, který ho navrhl, kolik 
lidí strom do ankety navrhlo, zda jde o návrh jednotlivce, či 
návrh kolektivní, vzhled stromu a druh stromu. 

Více informací k anketě Strom roku je možné najít na webové 
stránce www.stromzivota.cz. Se sepsáním návrhu Vám poradí 
na MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí, tel.: 412 372 241 
(linka 133), Romana Červená.

Mgr. Filip Mágr, předseda Komise pro čistotu a ochranu 
veřejného prostranství Rady města Varnsdorf

30. dubna bude v 10. 
hod. slavnostně otevřen 
přechod Varnsdorf - 
Großchönau na Žitavské 
ulici pro pěší, cyklisty a vozíč-
káře za přítomnosti starostů 
obou měst. Provozní doba na 
turistické stezce je v období od 
1. 4. do 30. 9. od 6. hod. do 22. 
hod. a v období od 1. 10. do 31. 
3. od 8. hod do 18. hod.

Případ nemocného 
vietnamského novorozen-
ce občánka našeho města, se 
dočkal dobrého konce. Úhra-
du ve výši téměř 800 tisíc ko-
run již rodiče hradit nemusí a 
maminka s miminkem odlétá 
na léčbu přímo do Hanoye.

Společnost 1. Zdra-
votní Rumburk, a.s.,  
která provozuje Lužickou 
nemocnici,  získala finanční 
prostředky ve výši 5,5 mil. 
Kč na novou zdravotnickou 
techniku, například nové 
EKG, monitory životních 
funkcí včetně monitorovací 
centrály, elektrokoagulační 
jednotky pro břišní chirurgii 
a diagnostický ultrazvuk. Z 
dotace by měla být hrazena 
i 1. etapa generální opravy 
gastroskopického pracoviště 
a jeho dovybavení novými 
přístroji.

V měsíci únoru 2006 
městu Varnsdorf přibylo 14 
narozených dětí, před matrič-
ním úřadem bylo uzavřeno 1 
manželství, došlo k 12 úmr-
tím občanů,  k trvalému po-
bytu se přihlásilo 10 občanů,  
z trvalého pobytu se odhlásilo 
22 občanů,  bylo ohlášeno 33 
změn místa trvalého pobytu 
v rámci města.

V pondělí dne 24. 4.  od 
17 hod. se uskuteční ve vel-
kém sále Studentského cent-
ra Střelnice beseda s občany 
města o nabídce investorů na 
výstavbu větrných elektráren 
na katastrálním území města 
Varnsdorf a obce Studánka. 
Besedy se dle možností zú-
častní potencionální inves-
toři a zástupci ekologických 
organizací.

2. místo v soutěži Ka-
lendář roku 2006 získal 
Obrazový kalendář České 
Švýcarsko 2006 - krajina 
plná tajemství, vydaný OPS 
České Švýcarsko.

Protože byl nalezen 
mrtvý vodní pták v rybníč-
ku u Billy, bylo informováno 
operační středisko hasičů v 
Děčíně, které vyslalo na li-
kvidaci specializovanou dvoj-
člennou skupinu. Po vysekání 
z ledu byla předána kachna 
a odvezena do specializované-
ho boxu v Rumburku, odkud 
byla na rozbor do laboratoře. 
O výsledcích rozborů v ČR a 
Anglii Vás budeme informo-
vat, ale vzhledem k daným 
okolnostem je potvrzení ptačí 
chřipky velmi málo pravděpo-
dobné.                                rm

Dne 31. 3. 2006 kolem 21.00 hod. vnikl neznámý pachatel 
na pozemek rodinného domku ve Varnsdorfu. Následně se 
vloupal do domku, byl vyrušen zde spící osobou, která byla 
u majitele na návštěvě a z místa utekl. Poškozením zařízení 
byla způsobena škoda 40.000,- Kč.

V noční době z 2. 4. na 3. 4. 2006 odcizil neznámý pachatel 
na parkovišti u panelového domu ve Varnsdorfu zaparkova-
né osobní vozidlo zn. Seat Toledo. Odcizením byla způsobena 
škoda 160.000,- Kč.

V noční době z 5. 4. na 6. 4. 2006 se neznámý pachatel vlou-
pal do kanceláře  prodejny textilu ve Varnsdorfu. Z prodejny 
odcizil finanční hotovost, uložené prodejní zboží a zboží určené 
k reklamaci. Odcizením byla způsobena škoda 40.384,- Kč.

Vyšetřovatelem SKPV Rumburk bylo sděleno obvinění z 
trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejí-
cích s právem autorským a práv k databázi 21 letému muži z 
Jiříkova, který dne 4. 3. 2006 kolem 23.40 hod. na diskotéce 
Delta ve Varnsdorfu při veřejné produkci používal nelegální 
rozmnoženiny CD nosičů různých hudebních titulů. Policií 
bylo zajištěno celkem 173 ks nelegálních rozmnoženin. Svým 
jednáním způsobil škodu 49.500,- Kč. Trestní stíhání je vedeno 
na svobodě.

V noční době ze 7. 4. na 8. 4. 2006 poškodil neznámý pa-
chatel skleněnou výplň výlohy prodejny Billa ve Varnsdorfu. 
Poškozením byla způsobena škoda 7.000,- Kč.

V době od 4. 4. do 8. 4. 2006 vnikl neznámý pachatel do kan-
celáře firmy ve Varnsdorfu. Zde odcizil finanční hotovost, klíče 
a další věci. Odcizením byla způsobena škoda 86.463,- Kč.

por. Jiří Rolla - tisk. mluvčí OŘP Děčín 
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DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Poděkování

Řada ulic se dočká rozsáhlých oprav 
a řadu dalších necháme osudu?

Základní škola Edisonova 
2821, Varnsdorf nabízí rodi-
čům budoucích šesťáků dvě 
šesté třídy ve školním roce 
2006/2007.

Kdo jste se ještě neroz-
hodl kam do „šestky“, stačí 
zavolat na telefonní číslo 
412 371 740 nebo se osobně 
dostavit na vedení školy.
Nabízíme:
- individuální přístup k inte-
grovaným dětem
- výuku v odborných učeb-
nách - chemie, přírodopis, 
fyzika, zeměpis, výtvarná vý-
chova, angličtina a němčina, 
dílny a školní kuchyňka
- výpočetní technika - s celo-
denním připojením na inter-
net (3 učebny po 15 PC)
- sportovní vyžití (2 tělo-
cvičny se sprchami, hřiště 
v areálu školy), návštěva 
bazénu a účast v různých 
soutěžích (výborná umístění 
i na úrovni republiky).

Mgr. Jirsáková Irena
   ředitelka školy

PROBLÉM STÁLE NA TAPETĚ
Dlouhodobě je zaznamenávána nespokojenost občanů se 

službami  pobočky České pošty, s. p. v našem městě. Potvrzu-
je to řada článků zveřejněných v Hlasu severu, připomínky a 
stížnosti občanů vznášené při různých setkáních či besedách, 
a především osobní zkušenosti většiny z nás.

Byly zaznamenány připomínky ke způsobu doručování 
zásilek, či k doručování balíků. Těch v poslední době ubylo. 
Hlavním a přetrvávajícím problémem se jeví často neúměrně 
dlouhá čekací doba na vyřízení záležitostí přímo na poště 
(zejména v pondělí). K tomu se druží určité potíže související 
se srozumitelností a přehledností zavedeného vyvolávacího 
zařízení,  zejména v případě starších lidí. Při větším počtu 
čekajících nedostačuje kapacita míst k sezení. Omezený pro-
stor místnosti neumožňuje dostatečné větrání a při delším 
pobytu může způsobit i zdravotní potíže.

Několikrát byla občany označena jedna z hlavních příčin 
tohoto stavu - nedostatečná kapacita pošty na tak velké měs-
to jako je Varnsdorf. K té přispívá skutečnost, že až příliš čas-
to zůstávají i v nejfrekventovanější době neobsazené některé 
přepážky, jejichž provoz by odbavování podstatně urychlil. 
Jaký je pro to objektivní důvod, zatím nikdo rozumně nevy-
světlil. Jak se ukazuje, několikaleté snahy po zlepšení, ze 
strany  dřívějších i současných představitelů města i jednot-
livých občanů, nepřispěly k výraznější nápravě. V posledním 
období přinesl HS dva rozhovory s regionálními představiteli 
České pošty. Z  jejich vyjádření vyplývá, že o problému pošty 
v našem městě se ví, že je vůle jej řešit. K řešení má přispět 
i nedávno instalované vyvolávací zařízení. Jaká přetrvává 
realita, vědí však nejlépe sami občané města.

Z dosavadních poznatků vyplývá, že není v silách orgánů 
města vyřeřit problém na regionální úrovni, byť jsou argu-
menty sebepádnější. Je zjevně potřebné přenést řešení tohoto 
palčivého problému do roviny institucí s většími kompetence-
mi. K vyřešení problému by mohlo přispět jednání zástupců 
města přímo s Generálním ředitelstvím České pošty, s. p., 
případně se obrátit přímo na Ministerstvo dopravy a spojů 
v Praze.

Při snaze hledat zásadní, a co možná nejrychlejší řešení 
zmiňovaného problému, se jistě najdou i odpovídající postupy 
a prostředky.     

Dr. Miloslav Hoch, člen zastupitelstva města

NEISSE Elektro 2000  
VOŠ a SPŠ Varnsdorf se tradičně zúčastňuje Meziná-

rodní elektrotechnické olympiády NEISSE Elektro 2000, 
která se koná na vysoké škole Žitavě. V tomto roce je 
to již 12. ročník soutěže. Na olympiádě soutěží studenti 
z německých, českých a polských středních škol.

Letošní soutěž proběhla 25. března 2006 v německé Žitavě 
za účasti 51 studentů. Z naší školy se nejlépe umístil student 
Roman Heidler ze třídy PL2 na 13. místě. Po soutěži se soutě-
žící účastnili exkurze do aquaparku Trixi-Park Großschönau, 
kde si prohlédli strojovnu a technické vybavení. Olympiáda 
byla slavnostně ukončena na žitavské radnici za účasti vý-
znamných osobností politiky, města, vysoké školy a samozřejmě 
soutěžících a jejich doprovodu. Pořadí národů: 1. místo  Němci, 
2. místo Češi, 3. místo Poláci. Slavnostní ukončení bylo zpest-
řeno několika vystoupeními ZUŠ Varnsdorf.

 Ing. Petr BANNERT, ZŘŠ pro SPŠ Varnsdorf

PRO CHOVATELE ZVÍŘAT
Jedním z občanských sdružení, které působí v České repub-

lice, je Český svaz chovatelů. Organizuje chovatele či zájemce o 
chovatelství drůbeže, králíků, poštovních a užitkových holubů, 
okrasného ptactva a kanárů, kožešinových zvířat, koz a ovcí, 
drobných hlodavců, akvarijních rybek a terarijních živočichů, 
psů a koček. Ve Varnsdorfu v současnosti nepůsobí žádná or-
ganizace, ačkoliv lze předpokládat, že aktivních chovatelů je 
ve městě a okolí víc než dost.

Svaz umožňuje svým dospělým i mladým členům se vyžívat 
v odborné a výstavní činnosti, pořádá kulturní a jiné akce, 
např. zájezdy na výstavy v tuzemsku i zahraničí, pro děti a 
mládež pořádá každoročně letní a zimní tábory mladých cho-
vatelů a organizuje celostátní soutěž chovatelské dovednosti 
mládeže a další aktivity.

Vzhledem k tomu, že se našel určitý počet zájemců o založení 
chovatelské organizace se sídlem ve Varnsdorfu, oslovujeme 
touto cestou všechny zájemce, aby se obrátili písemně nebo 
telefonicky na mobil č. 602 682 600 nebo 608 181 997 nebo na 
e-mail: zivnostensky@volny.cz. Po získání potřebného počtu 
zájemců budou všichni  sezváni a dojde k ustavení nové organi-
zace.                                                                   Vlastimil Jura 

Po přečtení č lánku v 
Hlasu severu číslo 6 mi to 
nedalo a musím reagovat na 
tento článek. Je pravdou, že 
již více než-li rok marně bo-
jujeme s kamionovou dopra-
vou vedenou po zmíněných 
ulicích, což je ulice Čsl. 
letců, Pražská, Kmochova 
a Mariánská, včetně celé 
dopravní tepny od Mýta 
přes Dolní Podluží. Je za-
rážející, že pracovník, který 
má problematiku městské 
dopravy na starosti, včetně 
stavu místních komunikací 
se nesnaží a nebo lépe více 
nesnaží, aby život občanů 
jak Dolního Podluží tak i 
města Varnsdorfu byl co 
možná nejlepší. Je pro mě 
zarážející, že pokud město 
má možnost zátěž dopravy 
na vozovku a na životní 
prostředí regulovat, že 
to nečiní. Je pravda, že 
umístěním dopravní znač-
ky na ulici Národní tedy 
zákaz odbočení vlevo a na 
9. května přikázaný směr 
jízdy pro nákladní vozidla 
částečně odklonil odbočení 
na Studánku. Bohužel mu-
sím konstatovat, že uve-
dené značky velice mnoho 
řidičů nerespektuje a vesele 
zákazem projíždí. A proč by 
také neprojížděli, policie 
nemá na takové malicher-
nosti čas. Další skutečností 
je, že ze strany řidičů není 
respektována nejvyšší po-
volená rychlost 50 km za 
hodinu. Kolikrát se divím, 

jakou mají drzost ř idiči 
těchto kolosů, pro které je 
rychlost mezi 70  - 90 km 
naprosto normální. To, že 
se na nerovných vozovkách 
návěsy a přívěsy skáčí, to že  
přenáší následující vibrace 
do okolních budov, kde je-
jím majitelům a obyvatelům 
devastují zdraví a majetek, 
to městským úředníkům 
nevadí. A v podstatě je to 

vidět na stavu této vozov-
ky, která začíná být totálně 
zničená.

Abych se přiznal mám 
pomalu hrůzu z nadchá-
zejícího letního období, 
kdy se ulice Čsl. letců a 
Pražská stává ranvejí pro 
přistávání a start vozidel 
všeho druhu.

Je mi to docela proti srsti, 
ale pokud se chová město, 
tak jak se chová k zdraví a 
majetku svých občanů, ne-
zbude, nežli podniknout ur-
čité kroky k uvedení stavu 
do přijatelného pro občany 
žijící v těchto lokalitách.
Člen petičního výboru, 

Josef Kňourek
(redakčně kráceno)

Zelení pro Šluknovsko
Ve Chřibské proběhla ustavující schůzka ZO Strany 

zelených Krásná Lípa, kde byla přijata usnesení týkající 
se působnosti ZO na Šluknovsku jako jediné v regionu. 
Usnesení zavazuje členy reprezentovat volební program 
SZ. Organizace se rozhodla monitorovat také lokální tisk, 
činnost neziskového sektoru a samospráv a snažit se přispět 
k zlepšení životních podmínek občanů regionu. Zabývat se 
bude dopravní obslužností regionu, podporovat místní pod-
nikatelské sféry, podporou neziskové činnosti a samospráv 
v oblastech kulturního vyžití, sportu, ochrany kulturního 
dědictví, politiky vzdělanosti.

Čerpáno z tiskové zprávy, rm

INZERCE

ZŠ Edisonova
nabízí

Městská knihovna ve Varnsdorfu by ráda poděkovala stu-
dentům za pomoc a ochotu při stěhování kanceláří knihovny 
do suterénu budovy T. G. Masaryka. Jednalo se zejména o 
žáky Střední školy služeb a cestovního ruchu, kteří přišli 
několikrát pomoci spolu s panem učitelem odborného výcviku 
Františkem Fialou.

Velmi nám pomohli žáci Speciálních škol - Martin Mare-
nec a Milan Hykša a kolektiv žáků 9. třídy.

Ještě jednou děkujeme jim i několika dalším dobrovolní-
kům, kteří neváhali přijít i o víkendu. Na závěr malé upozor-
nění! Pro čtenáře se nic nemění, prostory půjčoven zůstávají 
zachovány, jen zázemí knihovny - kanceláře, účetní, ředitel 
ku nyní naleznete o patro níže.                         V. Kolářová

Upřímné poděkování patří vedení Speciální základní 
školy ve Varnsdorfu za pozvání učitelů v důchodu na pří-
jemné posezení ke Dni učitelů. Velmi si vážíme, že vedení 
na důchodce nezapomíná.                                             HD
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Letošní aprílovou sobotu se již počtvrté v městském divadle 
sešli příznivci folkové písničky, aby si poslechli, co se na tomto 
hudebním poli urodilo zajímavého. Nabídka byla zajímavá 
- tři muzikanti domácí, dva hosté.

Přehlídku zahájil svými písničkovými příběhy Jan Na-
hácky. Někdejší člen Doteků a dnes jediný muž v souboru 
Pastelky, nezklamal. Jeho kvalitní, nápadité texty zazněly 
oděny do příjemných melodií a jeho poněkud ostýchavý projev 
vůbec nevadil publiku, které si s chutí vytleskalo přídavek. 
Ukázka jeho repertoáru a reakce publika přesvědčila, že jeho 
písně jako Lípa, Bez talentu, Divnej sen a další by mohly být 
úspěšné i na CD nosiči. Jediná kompozice, která by asi nezau-
jala jinde než na pódiu, bylo téměř geniálně zaimprovizované 
Okno, jímž zpěvák vtipně zakryl okamžitý výpadek paměti.

Další varnsdorfskou nadějí je Šárka Burešová. Vystoupila 
s výtečným spoluhráčem Janem Matějem Rakem, což je zá-
ruka dobré muziky. Však si také toto duo odvezlo z festivalu 
Zahrada 2002 zaslouženou cenu. Na varnsdorfském pódiu 
Rak svou partnerku poněkud zastínil - jednou z příčin byl 
výběr repertoáru. Zatímco Rak zpíval převážně krátké, 
chytlavé hudební anekdoty, Burešová představila několik 
svých písní s náročnějšími, filozofujícími texty, které na prv-
ní poslech dělávají potíže. Proto její šanci vidím spíš v sou-
středěnějších klubových setkáních s posluchači naladěnými 
na stejnou notu. Rozhodně nebudou zklamáni.

Explozívní, dynamická Jana Vébrová nenechala nikoho na 
pochybách, že to s muzikou a veřejným vystupováním myslí 
vážně. Sál divadla zaplnila smrští svého živočišného a do 
posledního tónu prožitého zpěvu. Během posledního roku účin-
kování na různých festivalech její pěvecký projev vyzrál - po-
někud obrousil hrany a pročistil se, někdy však v neprospěch 
srozumitelnosti textů. Ty již samy o sobě vyžadují pozorné 
vnímání - pokud by tedy Vébrová pokračovala touto cestou, 
stihl by je osud operních árií - text jako prostředek k modulaci 
hlasu, krásy výrazu. Za velmi kvalitní písňový celek (hudba, 
text i interpretace) je možné považovat novou kompozici na 
báseň jihočeského básníka Miroslava Huleho. Tudy by se 
mohla slibná kariéra Jany Vébrové ubírat k úspěchu.

Po přestávce nastoupili profesionální muzikanti a před-
vedli kvalitní výkony. Žamboši ze Vsetína zaujali vyzrálými 
texty, kvalitně hranou kytarou a perfektním zpěvem. Tako-
vé písně jako O znakoplavkách a tak a především Krátká 
paměť zůstanou v paměti posluchačů velmi dlouho. Zvlášť 
pronikavý a promyšlený text druhé ze jmenovaných písní 
na téma koncentračních táborů a válečných útrap nesklou-
zl k laciné účelovosti a je překvapivě alarmující. Obecně je 
práce s možnostmi češtiny v písňovém textu u Žambochů na 
úrovni srovnatelné se špičkami v této oblasti.

Plzeňská Strašlivá podívaná je sehraný soubor, který má 
za sebou pěkné úspěchy. Přestože příliš nevybočuje z jakéhosi 
středního proudu svého žánru, vystoupení bylo poutavé a po-
sluchač si přišel na své především díky barevným vícehlasům 
a vynikajícím houslovým partům. A díky pohledné dívčí části 
kapely podívaná na plzeňské není vůbec strašlivá.

Bude-li příští ročník aprílového folkování jako ten letošní, 
mají se příznivci dobré folkové muziky na co těšit.

Milan Hrabal  

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

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

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.

Aprílové folkováníVelikonoční 
zamýšlení…

A byly Velikonoce, pro 
někoho to byl čas jarního 
úklidu, pro jiného oslava 
svátku jara, pro mé studenty  
poslední odpočinek před blí-
žící se maturitou. Pro další 
byly Velikonoce alespoň pár  
dnů volna a možnost si od-
počinout v kruhu rodiny či 
přátel. Jsou to tedy ty pravé 
Velikonoce? Co bylo a co je 
smyslem těchto svátku, bez 
stromečku, kapra, dárku či 
půlnoční?  

Veliká noc - ta je smys-
lem a těžištěm těchto svát-
ků. Během této noci začíná 
něco, co ohromilo tehdejší 
svět a do dneška ohromuje 
i překvapuje člověka. Každá 
noc má v sobě něco tajemné-
ho, někdy je černá a tmavá, 
někdy i hrozná. Během 
této jedné, jediné noci Bůh 
v osobě Ježíše z Nazareta 
zase, jako tehdy v Betlémě, 
překvapuje své okolí a své 
nejbližší. Ten, kterého vidě-
li v pátek umírat na kříži, 
dělá něco, co přesahuje 
hranice lidského chápání. 
On totiž vítězí nad smrtí. 
Vstává z hrobu, vstává 
z mrtvých. Nepochopitelné, 
neuvěřitelné a přece. A proto 
vždy tyto svátky budou pro-
žívány ve znamení nikoliv 
smrti, pomíjení, odcházení, 
ale ŽIVOTA.  V každém 
z nás lidí je zakotvena tou-
ha po životě, chceme žít, žít 
naplno, vždy a bez konce. 
Nikdo z nás nechce navěky 
a navždy opouštět své nej-
bližší, svojí rodinu, to co má 
prostě rád… Od doby Veli-
ké Noci už nemusí. Je zde 
někdo, kdo se vrací ze říše 
zesnulých, aby nám všem 
sdělil, že nad svojí a přede 
vším nad naší smrtí navždy 
zvítězil. V tom vidím smysl 
Velikonoc, svého života, prá-
ce a poslání. Pokud v dnešní 
moderní době, době výzkumu 
a techniky jednoho dne zazní 
ve večerních zprávách, že ně-
kdo našel poblíž Jeruzaléma 
hrob, který není prázdný a 
testy DNA zjistí, že se jedná 
o osobu Ježíše z Nazareta, 
tak v tom okamžiku můj 
život, moje kněžská služba 
nebude mít takový smysl, 
už to nebude o životě, o ví-
tězství, o naději, ale o smrti, 
prohře, lži, a beznaději. 
Vážení čtenáři, já ale přece 
vím, že tenhleten jediný 
hrob na světe je prázdný a 
proto se mohu dál dívat  na 
večerní zprávy,  radostně žít  
a sloužit.

Roland Solloch, 
starokatolický farář

INZERCE

Šárka Burešová a Jan Matěj Rak na varnsdorfském pódiu.                                                            
Foto MH
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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

• 2. 4. 1963 zrození tvůrčí skupiny KONTRAST při 
otevření výstavy svých prací na chodbě varnsdorfské 
porodnice.

• 16. 4. před 10 lety  potvrdilo MV stanovy občanského 
sdružení Kruh přátel muzea Varnsdorf - KPMV. 

• 24. 4. před šedesáti lety  se konalo na náměstí E. 
Beneše, po krátkém průvodu městem, slavnostní předání 
dekretů o předání půdy do českých rukou. 

• V roce 1955 činil fond městské knihovny 9 487 svazků 
knih a 50 svazků hudebnin. 

• V témže roce mělo velký ohlas mezi občany přestěho-
vání divadelního souboru  z Nového Boru do Varnsdorfu. 
Jelikož stávající divadlo nestačilo, bylo přikročeno k pře-
stavbě. 

• Kino OKO promítlo 237 filmů.
• 29. 4. 1896 se konal pohřeb Vincence Pilze ve Vídni za 

přítomnosti poslance dr. Pergelta za město Varnsdorf.  
ŠMIK, rm

SOUTĚŽ O POČÍTAČ

STŘÍPKY Z HISTORIE

Název, který je součástí nového školního vzdělávacího 
programu, vystihuje podstatu činnosti školy na náměstí. 
V novém školním roce bude při ŠD vybudována travnatá 
plocha na odpočinek, či činnosti v rámci TV. Žáci již vy-
užívají nově vybavenou učebnu F-CH-BIO. Počítačové a 
jazykové učebny jsou již dnes samozřejmostí. Učitelé uspo-
řádali turnaj v košíkové a ve florbale. Naši žáci úspěšně 
reprezentovali na okresním finále v basketbale v Děčíně 
(2. místo), na Velikonoční laťce ve skoku vysokém (3x 1., 
2x 3. místo). Připravujeme se na Pohár rozhlasu a na 
LA pro 1. stupeň ZŠ. Výborných výsledků škola dosáhla 
v olympiádách (okresní kola), kde jsme obsazovali první 
3 místa (a dokonce postoupili do krajských kol).

Škole se tak v podobě výborných výsledků vrací práce, 
kterou věnují všem žákům, především pak žákům ve tří-
dách s rozšířenou výukou matematiky a  přírodovědných 
předmětů. Tyto třídy mají dobrou tradici a určitě také 
skvělou budoucnost (osobnostně harmonizační kurs, 
testy Kalibro, Cermat, péče o talentované žáky, projekty 
a projektové dny).

Přijímací zkoušky do třídy RVMA a PP se konají ve 
středu 26. dubna 2006 od osmi hodin v budově školy. 
Zkoušek se mohou zúčastnit i ti, kteří opoměli přihlášku 
zaslat. Žáci s prospěchem 1,0 v pololetí 5. ročníku jsou 
přijímáni bez zkoušek.

Mgr. Václav Zemler

Škola v pohybu

České Švýcarsko o. p. s. 
a Správa Národního par-
ku vyhlašují již 3. ročník 
soutěže: „Na počítači o po-
čítač“ tentokrát s  tématem: 
„Praktická ochrana přírody 
aneb Jak chráníme přírodu 
u nás“. Vítězná škola získá 
výkonný počítač, který bude 
moci využít k výuce. Soutěž 
je určena týmům žáků ze 
základních škol, případně 
zájmovým útvarům při 
DDM apod., a to v Ústec-

kém a Libereckém kraji. 
Jak z názvu tématu vy-
plývá, úkolem je poutavou 
formou zpracovat v progra-
mu Power Point prezentaci, 
která představí, jak se škola 
zapojuje do konkrétní prak-
tické ochrany přírody. 

Uzávěrka soutěže je 30. 
září 2006. 

Kristina Petráčková, 
412 383 246, 608 405 055 
e-mail: kristina.petracko-
va@ceskesvycarsko.cz

 nabízí opakovanou 
inzerci 

s 50% SLEVOU!

INZERCE

INZERCE



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

Půjčky do 100 tis. Kč 
bez ručitele. Od 18 do 75 
let věku. Pro zaměstnan-
ce, důchodce, podnikatele.  
Měsíční splátky, nízký 
úrok. Vysoká úspěšnost 
schvalování. Bankovní i ne-
bankovní sektor, hypotéky s 
akontací. Tel. 728 505 264, 
606 305 994.

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.

ØÁD KO VÁ 
INZERCE

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.

Žaluzie a látkové roletkyŽaluzie a látkové roletky - originály pro střešní plastová                                                                                            
                                           i dřevěná okna
Vestavěné šatní skříněVestavěné šatní skříně - sami si zvolíte desing
Vertikální látkové žaluzieVertikální látkové žaluzie - velký výběr látek
Sítě proti hmyzuSítě proti hmyzu - hliníkový rámeček
Garážová rolovací vrata, Venkovní rolety,Garážová rolovací vrata, Venkovní rolety,
Markýzy na terasy, Shrnovací plast. dveřeMarkýzy na terasy, Shrnovací plast. dveře

Firma P.A.S.T. nabízíFirma P.A.S.T. nabízí

Slušné jednání • Ceny rozumnéSlušné jednání • Ceny rozumné
 Stanislav Mykisa, Varnsdorf  tel.: 412 372 942Stanislav Mykisa, Varnsdorf  tel.: 412 372 942

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 Velveta, 
2. patro, cena dohodou. Tel. 
732 730 174.
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Hledáme do úspěšného zavedeného týmu komuni-
kativního spolupracovníka (ci) se zájmem o vybudování 
vlastní finanční nezávislosti. Nabízíme rychlý profesní 
růst, nadstandartní finanční ohodnocení, bonusové pro-
gramy a zázemí silné zahraniční společnosti. Požadujeme 
min. SŠ, samotatnost, spolehlivost, schopnost pracovat 
na osobním rozvoji. Kontakt p. Rokos, tel. 724 790 058, 
alexandr.rokos@ pp.aviva.cz

Rád bych poznal štíh-
lou ženu pro společný ak-
tivní život. Nekuřák, abst. 
48/168/68, vdovec. Telefon: 
777 180 678.

Pronajmu prodejní 
stánek (možnost využití i 
na kancelář) v T. G. Masa-
ryka 2093 (naproti městské 
knihovně) o velikosti 41,7 
m2. Tel. 605 244 671.

Prodám letošní korely. Tel.: 606 878 579.

Prodej rodinného domu s nebytovými prostory v Roža-
nech u Šluknova. Upravený ke komerčním účelům. Prodejní 
cena: 1,6 mil. Kč. Bližší informace Lužická R.K. Telefon: 
412 333 281, 723 327 523.

Dva bytové domy v centru Varnsdorfu vhodné k pod-
nikání. Pozemek: 1157 m2. Prodejní cena: 1,5 mil. Kč. Při 
rychlém jednání sleva! Bližší informace Lužická R.K. Tel.: 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej roubeného ro-
dinného domu v Jiříkově. 
Vhodné k rekreaci i trvalé-
mu bydlení. Prodejní cena: 
420.000,- Kč. Bližší informa-
ce Lužická R.K. Telefon: 412 
333 281, 723 327 523.

ØÁD KO VÁ INZERCE

Pronájem 2 rekon-
struovaných bytů 3+1 v 
rodinném domě ve Varn-
sdorfu. Nájemné: dohodou. 
Bližší informace Lužická 
R.K. Telefon: 412 333 281, 
723 327 523.



ODEŠLI NAVŽDY

VZPOMÍNKA
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Prodám byt v panelovém 
domě 3+1 ve Chřibské. Po 
celkové rekonstrukci, zcela 
zařízen. Cena 300 tisíc Kč.  
Perfektní stav. Tel.: 602 
847 267.

Pronajmu byt 1+1 os. 
vlastnictví s vybavením. Tel.:  
606 345 405, Varnsdorf, Hu-
sova  ulice.

Přijmeme číšníka 
- servírku s praxí a čás-
tečnou znalostí němčiny do 
restaurace u Lípy. tel.: 412 
370 931, 776 114 966. 

Prodám dvougaráž 
u školy 3. národní, dvoje 
vrata bez příčky, 42m2, cena 
dohodou. Tel.: 723 030 569.

Prodám byt 3+1+L 
v osobním vlastnictví, 
Pražská ulice, 6. patro. Tel.: 
604 347 054.

Okamžitá FinPomoc.cz, 
s.r.o. pro všechny 10-40 tisíc 
bez ručitele a poplatku pře-
dem. Tel.: 737 197 502.

 Upozornění: Prodává-
te dům, byt nebo pozemek? 
Informujte se předem u 
realitní kanceláře SKZ 
NORD s.r.o. (naproti ČSOB) 
o výhodných podmínkách. 
412 372 521, 604 267 602, 
skznord@skz.cz.

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.

Dne 29. 3. 2006 uplynulo několik let od úmrtí mého otce 
Václava Vladyky st.

„V dálku odlétá den, noc, květ a hlas tiše zametá prach 
stop za sebou čas“. Václav Vladyka ml., Varnsdorf  

PODĚKOVÁNÍ

V březnu 2006

Miloslava Šplechtová (82 let)
Helena Kučerová        (77 let)
Jan Bechyně            (66 let)
Jiří Mašita               (79 let)
Marie Patková      (84 let)
František Šimek   (61 let)
Jaroslav Vaněk           (58 let)
Petr Zelenka          (51 let)
Jan Bobelák             (75 let)
Alois Šveňha         (77 let)
Miluše Salfická          (74 let)
Ludvík Salay           (58 let)
Marie Bobková         (81 let)
Jan Maščuch          (75 let)
Marie Pošepná           (83 let)
Marie Svobodová          (67 let)

ØÁD KO VÁ 
INZERCE

Vychovatelky domova mládeže děkují sponzorům za 
poskytnutí věcných odměn, čímž přispěli ke zdárnému a 
radostnému vyhodnocení soutěže „Volba Miss a Sympaťák“, 
kterou uspořádala SŠS a CR. 

WURTH spol. s r.o. - p. Krajčovič, Papírnictví - p. Pach-
manová, zubní laboratoř - p. Pavlíčková, Nápoje - p. Buřič, 
Knihkupectví - p. Kalivoda. Poděkování patří i orchestru 
Pavla Zelenky za hudební doprovod v průběhu celé soutěže a 
moderátorovi ing. Černohousovi.             Vychovatelky DM

Od loňského roku jsem 
trpěla bolestmi bederní pá-
teře a kyčle. Stav se zhoršil 
natolik, že jsem bez pomoci 
nemohla ani vstát. Byla mi 
nabídnuta rehabilitace v Ji-
řetíně pod Jedlovou a to se 
slevou dle mého důchodu, 
kterou jsem přijala. Přístup 
všech zaměstnanců rehabi-
litačního centra Klára k 
pacientům je velice hezký, a 
proto bych za 22 spokojených 
pacientů touto cestou ráda 
poděkovala MUDr. Václavu 
Járovi za jeho příkladnou 
péči o pacienty, za laskavý 
přístup a lidské chování. 
Poděkování patří též všem 
ostatním lékařům, sestřič-
kám i kuchařům.                 

Pacientka Božena

Dne 2. 4. 2006 jsme vzpomněli 83. ne-
dožité narozeniny milované manželky, 
maminky, babičky prababičky, sestřenice, 
švagrové a taty paní Herty Janoškové 
bývalé dlouholeté vedoucí prodejny obuvi 
v Jiřetíně p. Jedlovou. Dne 21. 4. 2006 
uplyne 7 roků smutku a bolesti, kdy nás 
naše drahá navždy opustila po těžké ne-
moci ve věku 76 let. Prosím, kdo jste znali 
její zlaté srdce, věnujte jí s námi tichou 
vzpomínku. Děkuji. 

Ladislav Janošek, manžel.

Rád jsi pro nás žil, tak rád jsi pro nás 
pracoval, zlý osud nám Tebe náhle vzal a 
co my za lásku Tvou Ti můžeme dát?

Jen hrst krásných květů a v slzách 
vzpomínat.

Dne 27. 4. to budou 2 roky, co nás opus-
til syn Pavel Šulc. 

Za rodinu nešťastná máma.

Smutným dnem pro nás zůstane den 
2. 4. 2005, kdy nás navždy opustil pan 
Jiří Novák. Všem, kdo spolu s námi 
vzpomene, děkujeme. Manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 30. 4. 2006 uplyne smutných pět 
let, co nás navždy opustila paní Marie 
Winzigová.

S láskou vzpomínají manžel, děti a 
vnoučata.

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, 
pokojný spánek Ti přát, utichly kroky i 
Tvůj hlas, Tvůj obraz zůstává v nás.

26. 4. 2006 uplyne 12 let od úmrtí  
Miroslava Vorlíčka. Stále vzpomínají 
manželka, synové s rodinami a matka.

Dne 20. 4. 2006 tomu bude již 6 let, co 
nás navždy opustil pan Michal Valko. S 
úctou vzpomíná manželka Marie a synové 
s rodinami.

Dne 28. 4. 2006 uplyne 6 let ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, děděček a pradědeček 
pan František Šrank. Kdo jste ho znali 
vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 21. 4. 2006 by se dožil 80ti let můj 
drahý manžel pan Miloslav Pecka , to-
hoto výročí se bohužel nedožil, neboť 10. 5. 
2006 už uplyne smutný rok od jeho úmrtí. 
Stále s láskou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Dne 24. 4. 2006 uplynou dlouhé dva 
roky od úmrtí pana Ivo Košťála. Dě-
kuji všem, kteří si vzpomenou. Helena 
Košťálová.

INZERCE
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ZE DVOU TĚŽKÝCH ZÁPASŮ DOMA ŠEST BODŮ
Domácí fotbalisty čekali v uplynulých dnech dva soupeři ze špice tabulky. Nejdříve 

to byl třetí tým průběžné tabulky, béčko Českých Budějovic a varnsdorfští vyhráli 3:0. 
Branky: 59. a 83. čerstvá posila z Jablonce Grubhoffer, 58. Hyka z přímého kopu. Ve 47. 
nedal hostující Mašát za stavu 0:0 penaltu. ŽK  2:2. 250 diváků. Poločas 0:0. Rozhodčí 
Šedivka. Střelec dvou branek Ladislav Grubhoffer  po utkání viděl gólové situace násle-
dovně: „Při první to bylo po nějaké standardní situaci, kdy jsem nepřesně hlavičkoval a 
v pádu při takovém kotrmelci ve skrumáži hráčů dokázal míč zasáhnout směrem do sítě. 
U druhé branky mi David Fikejz dal na půlce parádní balón do běhu a věřil už jsem si, 
že brankaře hostí přelstím. Mám tady za sebou dva tréninky, kluci mne mezi sebe vzali v 
pohodě a dnes to vyšlo, takže musím být spokojený.“ Trenér Hloušek po utkání konstato-
val: „V prvé části jsme několik možností prohospodařili, nehráli dost důrazně a agresivitu 
nechali v kabině. Pak jsme měli kliku, když hosté zahodili pokutový kop a nakopla nás 
branka Hyky z přímého kopu. Soupeř z jihu Čech byl dobrý jako vždy, jeho pozice v tabulce 
a nasbírané body hovoří jasně.“              

Ve vloženém středečním kole hostil v tabulce čtvrtý Slovan druhou Čáslav a po skvělém 
výkonu zejména v prvé půli vyhrál 1:0. Branka: 20. Hyka (opět z přímého kopu). ŽK: 1:1. 
250 diváků. Poločas 1:0. Rozhodčí: Andrle. Sestava: Macháček - Hyka, Vladyka, Vondráček, 
Zachariáš - Sigmund, Čapek, Murárik (80. Sháněl), Jordák - Grubhoffer (89. Šafář), Fikejz 
(90. Demenis-Marzinho). Trenér Josef Hloušek. 

Minulou neděli zajížděl Slovan k dopolednímu střetnutí s béčkem Liberce a opět vyhrál, 
tentokráte  0:2  Branky  15. Fikejz, 30.  Mach.  Rohy 3:1. Post. mimo hru 2:1. ŽK 1:2 (u hostů 
Zachariáš, Murárik).  Poločas 0:2. 170 diváků (z toho 50 z Varnsdorfu!!! Velké díky). Sestava: 
Machaček - Hyka, Vladyka,  Zachariáš, Sigmund - Mach, Murárik, Čapek (81. Šafář), Jordák 
(90. Sháněl) Grubhoffer, Fikejz (64. Demenis-Marzinho). 

Dorostenci: V Neštěmicích byla utkání odložena pro nezpůsobilý terén. Doma hostily oba 
dorosty poslední týmy České Kamenice a starší vyhráli 5:0 (2:0) góly Páchy 2, Bandase, 
Kreminy a Michálka. Hůře dopadli mladší, když po vedení v půli 1:0 prohráli 2:3. Skórovali 
Pácha a Prchal.

Starší a mladší žáci: Starší porazili Trnovany 4:0 (2:0), ale rozdíl skóre mohl být daleko 
větší. Branky Fuksa 3, Fučík. Mladší odešli se svými vrstevníky téhož soupeře poraženi 1:4 (0:
3). Hosté měli ve svém středu několik fyzicky vyspělejších hráčů a to rozhodlo. Jedinou branku 
domácích dal z PK Šimek na 1:3. V Litoměřicích ztratili o víkendu starší žáci překvapivě body, 
kdy remizovali 0:0. Mladší tam prohráli 7:1 (4:0),  jediný úspěch zaznamenal Macháček.

Ženy: V prvním soutěžním zápase jara porazily vedoucí tým tabulky Chřibskou 4:1 (2:1). 
Góly vítězek Jungmannová 3 a Vóglová. Minulý víkend je čekal venku další těžký soupeř, druhé 
Pokratice. Tam prohrály 3:0 (1:0). Souboj o II. ligu čtveřice týmů žen, ke které patří ještě Jirkov, 
bude při velké bodové vyrovnanosti zajímavý.

Mladší přípravky: Hrály turnaj ve varnsdorfské hale. Sedm týmů si to rozdalo systémem 
každý s každým a nejlépe si počínaly naděje Rumburku, domácí tým skončil na druhém místě. 
Pořadí: 1. Rumburk 16 bodů, 2. Varnsdorf  A  14, 3. Česká Kamenice 8, 4. Liberec 8,  5. Nový 
Bor 6,  6. Junior Děčín 5, 7. Varnsdorf B 1 bod. Nejlepším střelcem turnaje se stal Kryštof 
Kolár s 10 vstřelenými brankami.

Stará garda: Na umělé trávě si to rozdala se svými věkově odpovídajícími protihráči, týmem 
Nového Boru. V obou týmech nastoupili příznivcům známé fotbalové tváře z minulých let. 
Průběh utkání se jevil ve prospěch hostujícího týmu, až závěr byl díky domácím vyrovnanější 
i poněkud dramatičtější, ale nakonec rozhodla technická střela Kubě je z celkem těžkého úhlu 
ve prospěch hostů. Vývoj skóre 0:4, 3:4, 3:5. Góly domácích Kotiš st., Swadosch a z PK Pavel 
Šanda. Varnsdorf - Nový Bor 3:5 (1:4).  Sestava domácích: J. Vít - Musil, Pavel Šanda, Knitl, Uhlíř 
(Mikolášek) - Račuk, Kotiš st., Petr Šanda (Zd. Váňa), Kolka - Skotnica, Stehlík st.. Dále střídali 
Lisý, Zemler, Swadosch a R. Vít.                                                                                      ZdS

Pro naše kadetky letošní volejbalová sezóna v závěru 
nedopadla špatně. Celý rok družstvo provázela smůla z 
důvodů proher o pár bodů takřka v každém zápase. Zdálo 
se, že zlom nastal na turnaji ve Varnsdorfu, kde se děvčata 
snažila alespoň o polovinu vítězství. To jim bohužel ve všech 
zápasech uniklo o pár bodů. A ač měly po celý zápas něko-
likabodový náskok, turnaj nedopadl podle jejich představ. 
Poslední turnaj se uskutečnil v Tanvaldu, kde se kadetky 
pokusily znovu zabojovat a dokázat něco jak samy sobě, 
tak i pánům trenérům, rodičům a ostatním fanouškům. 
Konkurence byla obrovská, ale přesto do toho daly všechno 
a ve dvou zápasech vyhrály. Zbylá dvě vítězství jim unikla 
o pár bodů. Polovina jejich zápasů tedy skončila výhrou 
a TJ SLOVAN VARNSDORF si odvezl bronzové medaile, 
diplom za 3. místo a obrovskou spokojenost. Do příští se-
zóny již budoucím juniorkám přeji mnoho úspěchů a ještě 
lepších výsledků nejen ve volejbale, ale i v osobním živo-
tě.                                                                         Dana Schurová

VELIKONOCE NAD LAŤKOU

Volejbalistky ukončily 
sezonu medailí

Základní škola nám. E. Beneše organizuje ve spolupráci s 
TJ Slovan Varnsdorf a Regií a.s. Varnsdorf letošní soutěže 
v lehké atletice pro 1. stupeň ZŠ. Soutěže jsou určeny pro 
žáky 1. - 5. ročníků a uskuteční se ve středu 17. května 2006 
na hřišti u městské haly. Soutěžit se bude ve 2 kategoriích 
(chlapci, dívky) v bězích na 60m, 300m, 800m, ve skoku 
dalekém a v hodu míčkem. Organizaci zajišťují J. Frolík, Z. 
Šimák a V. Zemler s žáky ZŠ náměstí E. Beneše.

Vedení HC Varnsdorf zve 
všechny členy na valnou 
hromadu. Koná se ve čtvrtek 
11. 5. 2006 od 18.00 hodin v 
kulturním domě Rozkrok ve 
Varnsdorfu. Projednávané 
body programu: 1. Hodno-
cení soutěží, turnajů, Varn-
sdorfské ligy neregistro-
vaných sezóny 2005/2006; 
2. Plánované soutěže žáků 
druhých, třetích a sedmých 
tříd, juniorů a mužů; 3. Stav 
a plánované změny zimního 
stadionu; 4. Podmínky hos-
tování a přestupů hráčů 
HC Varnsdorf. 5. Zpráva o 
hospodaření HC Varnsdorf 
v sezóně 2005/2006; 6. 
Připomínky členů a volná 
diskuse. Na setkání s Vámi 
se těší členové výboru HC 
Varnsdorf s tím, že všichni 
členové hokejového klubu 
ještě obdrží pozvánky.

 Z halových závodů ve skoku vysokém, který pořádal AO 
TJ Slovan Varnsdorf, přinášíme následující výsledky. Uvá-
díme jen vítěze a umístění varnsdorfských atletů. 

Dívky  elévky (ročník 95) 1. Citová Marie (ACC Liberec) 
100 cm. Mladší žákyně (ročník 93) 1. Křížová Eliška (Varn-
sdorf)  135 cm. Starší žákyně (ročník 92) 1. Kroutilová Alena 
(Rumburk) 155 cm. Dorostenky (ročník 89-90) 1. Pagáčová 
Barbora (Varnsdorf) 140 cm, 3. Říhová Pavlína (BG Vdf) 
140, 5. PlocarováBlanka (Vdf) 120 cm. Juniorky (ročník 87) 
1. Ajšmanová Kamila (ACC Liberec) 145, 2. Pagáčová Lucie 
(Vdf) 140 cm. Ženy (ročník 86 a starší) 1. Königová Lucie 
(ACC Liberec) 135 cm.

Elévové (ročník 95) 1. Plátěnka Jan (ACC Liberec) 120 cm. 
Mladší žáci (r. 93-94) 1. Dat Martin (ZŠ nám. Vdf) 120,  2. 
Husár Tomáš (BG Vdf) 115, 3. Škorňa Jindra (Vdf) 110 cm. 
Starší žáci (r. 91-92) 1. Dubský Kamil (ZŠ nám. Vdf) 150 
cm,  2. Polák Roman (BG Vdf) 140, 3. Vu Mirek (ZŠ nám. 
Vdf) 135,  4. Kalivoda Jiří (Vdf) 135, 5. Ruszó Jakub (BG 
Vdf) 135, 6. Lehroch Zdeněk (Vdf) 135, 7. Palme Michal (BG 
Vdf) 125 cm. Dorostenci (r. 90) 1. Nožička Jakub (Nový Bor) 
155 cm. Junioři (r.87-88) 1. Geisler Roman (TJ Rumburk) 
173 cm,  4. Rychtecký Bohumír  (Vdf) 155 cm. Muži (r. 85 a 
starší) 1. Souček Petr (ACC Liberec) 188 cm 2. Přerovský 
Michal (Vdf) 185 cm.

Pořadatel děkuje přespolním atletickým oddílům za 
slušnou účast jejich závodníků. Je smutné, že nabídnuté 
příležitosti využilo minimum varnsdorfských škol. Pořa-
datelům tím jen potvrzují nízkou úroveň výuky tělesné vý-
chovy, s kterou se setkávají při náboru nových členů oddílu. 
Děkujeme příznivcům sportu z řad místních podnikatelů 
za poskytnuté věcné dary. Jedná se o  Eurogreen Jiřetín, 
Vitana a.s., Varnsdorf, Móda paní Weberové, Řeznictví pana 
Vohnouta, Knihkupectví Kalivodovi a manželům Mouleo-
vým za poskytnutí tekutého občerstvení.  

Stanislav Skalický    

Lehká atletika 1. stupně ZŠ

Hodnocení hokejové sezóny

Střelci z ranče „S“ zvou 
všechny příznivce cyklistiky 
a povyražení dne 1. 5. 2006 
na výlet do Dolní Světlé, 
kde se každoročně koná pa-
rodie oslav 1. máje. Sraz je 
tradičně v 8.00 na Žitavské 
ulici u Severochemy. Trasa 
Großschönau - Waltersdorf  
Dolní Světlá, zpět přes Jon-
sdorf. Věk mladých cyklistů 
je alespoň 10 let, pas nebo 
doprovod rodičů. Začali jsme 
před sedmi lety čtyři, loni 
nás jelo devatenáct. Kolik 
nás bude letos? 

POZVÁNKA 
STŘELCŮ

Stručné ohlédnutí za 
sezónou juniorů (hráči do 
20 let) a staré gardy sdělil 
Josef Hambálek: „Juniorka 
odehrála krajskou ligu, což 
je soutěž tři oblastí (Liberec-
ko, Českolipsko, Ústecko). 
Obsadila sice v šestičlenné 
skupině poslední místo, ale 
umístění nás tolik nemrzí, 
neboť jsme měli mladý per-
spektivní tým a ten dosáhl i 
některých dobrých výsledků. 
Stará garda sehrála několik 
mezinárodních přátelských 
utkání, většinou vítězných 
a odehrála dva turnaje. 
Nejdříve doma (třetí místo) 
a poté v Rumburku, kde 
podlehla až ve vyrovnaném 
f inále s Libercem 3:5 a 
skončila druhá. Máme zá-
měr z juniorů a staré gardy 
postavit družstvo mužů, ale 
vše je odvislé od zastřešení 

zimního stadiónu. Pokud ne-
bude, tak nám sem naši sou-
peři jezdit nebudou. Všichni 
zastřešení mají, my zatím 
ne.“                             ZdS    


