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Číslo 

Děčínská Oblastní rada pracovníků školství pořádala u 
příležitosti Dne učitelů setkání s důchodci - jubilanty ze 
Šluknovského výběžku. Setkání se uskutečnilo 11. dubna v 
Městské knihovně v Rumburku za účasti zástupců vedení 
města Varnsdorfu i Rumburku. Po úvodním vystoupení 
dětských souborů ze ZUŠ Rumburk se slova ujala mís-
tostarostka města Varnsdorf Mgr. Zdeňka Vajsová, která 
pozdravila všechny přítomné pedagogy jako kolegyně a 
psycholožka v jedné osobě. Poděkovala jim za celoroční 
práce a celoživotní aktivity, které vyvíjejí a mohou i na-
dále vyvíjet v našem městě díky podpoře vedení města 
nejen formou rekonstrukce klubu pro seniory Pohádka, 
formou podpořených městských grantů, ale i rozvíjejícího 
se projektu Multikulturní centra. Vždyť částka 100 miliónů 
korun, kterou město za svého současného vedení získalo 
na dotacích, je s úspěchem investována do sportu, kultu-
ry, zdravotnictví a školství. A tak nejen jubilantům, ale i 
všem přítomným seniorům popřála, aby se mohli i nadále 
setkávat, aby se měli o čem bavit a zasmát a hlavně, nechť 
jim i nadále vydrží jejich elán a zdraví. Poděkování pe-
dagogům zaznělo i od rumburského místostarosty Radka 
Engla, který vyzdvihl učitele jako osoby vytvářející nové 
osobnosti, osoby předávající všem svým žákům kousek 
svého já. Popřál všem štěstí, zdraví a setkání v příštím 
roce v novém kulturním domě v Rumburku.              rm

Místostarostka Mgr. Zdeňka Vajsová a vedoucí OŠKT 
Milan Hrabal gratulovali k významnému životnímu jubileu 
Jitce Poláčkové, Jaroslavě Regáskové, Jaroslavě Svobodové 
a Janě Tošovské.                                               Foto rm

V kategorii internetového hlasování na www.fasadaroku.cz mohla do 24. března 2006 po-
prvé v rámci 6. ročníku této prestižní soutěže rozhodovat i široká veřejnost. Právě ta nakonec 
rozhodla, že mezi desítkami přihlášenými stavbami uživatelé internetu zvolili jako vítěznou 
práci rekonstruovaný Hrádek. U vítězné stavby se pak uvádí: „Vítězný Hrádek se nachází na 
státní hranici mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo na kopci v západní 
části Lužických hor nad řekou Mandavou. Stavba vznikla v roce 1904 a svému znovuobnovení 
vděčí Nadačnímu fondu Hrádek - Burgsberg, na jehož vzniku se podílelo Město Varnsdorf. 
Rekonstrukce probíhá ve více etapách, v první etapě byla obnovena věž, ve druhé etapě byly 
zhotoveny střechy, fasáda a jedna místnost interiéru. V prostoru celé věže je instalována 
trvalá výstava map, fotografií a dalších exponátů vztahujících se k Hrádku samému i k jeho 
širokému okolí. V další etapě dojde na zprovoznění restaurace a na terénní a sadové úpravy.“                                                                                            

                 JS

Den učitelů a ocenění 
jubilantů

Hrádek zvítězil v celostátní soutěži Fasáda roku
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PČR HLÁSÍ

KRÁTCE 
Dívky nadýchaly
Dne 7. 4. 2006 v 16,35 hodin oznámila MP Rumburk naší 

služebně, že byla informována o opilých dětech v Herně 9999 
v Pražské ulici. Na místo vyslána hlídka MP a HS PČR. Tyto 
zjistily dechovou zkouškou provedenou HS PČR, že dvě nezle-
tilé dívenky opravdu požily alkoholické nápoje. Za přítomnosti 
pracovnice Odboru sociálních věcí byly dívenky převezeny na 
služebnu MP. Dívky, po pohovoru s pracovnicí OSVaZ, byly za 
její asistence v 17,30 hod. předány protokolárně rodičům.

Nechtělo se mu z bytu a vyplašil příbuzné
Dne 9. 4. 2006 ve 12,29 hodin telefonicky oznámila slečna, že 

její strýc nevyšel přes týden z domu, je zamčený a nemohou se 
na něho dobouchat. Tímto žádá MP o pomoc. Na místo vyslána 
hlídka MP, které se také nepodařilo na pána dobouchat. Jelikož 
se obávali jeho event. úmrtí, DS MP telefonicky vyrozuměl DS 
OO PČR, který na místo také vysílá svou hlídku. Krátce poté 
hlídka MP radiostanicí hlásí, že pán konečně byt otevřel a za 
přítomnosti hlídky OO PČR bylo zjištěno, že pán je v pořádku, 
pouze se mu několik dní nechtělo jít ven.

Živnostenský zákon a stížnost na MP
Dne 12. 4. 2006 v 10,30 hodin oznámila majitelka prodejny, 

že před jejím obchodem prodává jakýsi muž pomlázky a od-
mítá, i po jejím vyzvání, místo opustit. Proto byla na uvedené 
místo vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná o pana 
Š. L. z Varnsdorfu; bylo mu vysvětleno, za jakých podmínek 
lze takovéto výrobky prodávat, neboť jeho činnost naplňuje 
znaky živnosti. Jmenovaný toto pro daný okamžik pochopil a 
prodej ukončil. Ihned druhého dne, 13. 4. 2006 v 9,45 hodin 
oznámil tentýž pan Š. L. na služebnu MP, že mu včera ze 
strany MP nebyl umožněn prodej velikonočních pomlázek v 
prostoru u rest. Beseda, proto chce podat stížnost na MP. 

Dopravní inženýrky
Dne 15. 4. 2006 ve 20,53 hodin spatřila DS MP na kameře, 

že v Otáhalově ulici tři dívky odnášejí přenosnou dopravní 
značku A7a - nerovnost vozovky. Na místo byla okamžitě vy-
slána hlídka MP, která dívky zadržela. Jednalo se o S. N., T. P. 
a K. Z. Dívky hlídce sdělily, že značku nechtěly odnést, chtěly 
jí pouze umístit k jiné nerovnosti na vozovce. Hlídka dívkám 
vysvětlila, že se tímto jednáním dopouštějí přestupku. Dívky 
ihned značku vrátily na původní místo a hlídce se omluvily. 

Ing. Ludvík Šmíd, vel. MP Varnsdorf

• 11. 4. u příležitosti Dne učitelů se místostarostka města 
zúčastnila setkání s důchodci - jubilanty 

• 11. 4. předalo vedení města osobní poděkování Ing. Václavu 
Pavlíkovi, projektantovi firmy V&M spol. s r.o., a pracovnici 
MěÚ Varnsdorf paní Marii Šerákové za vítězství Hrádku 
v soutěži  Fasáda roku 2005

• 12. 4. starosta města zastupoval město Varnsdorf na valné 
hromadě a.s. Regia 

• 12. 4. se starosta zúčastnil mimořádné valné hromady 
TJ Slovan Varnsdorf, kde se jednalo o smlouvě o nájmu 
s firmou Snowhill na 25 let. K uzavření smlouvy je  nutno pře-
dat zařízení vleku na Mezičkách z majetku Města Varnsdorf 
do majetku TJ Slovan Varnsdorf

• 14. 4. byl Ing. Josef Poláček jako poslanec Parlamentu 
ČR pozván do Děčína na setkání se starosty obcí s rozšířenou 
působností

• 14. 4. byli oba místostostarostové v Hřensku, obci zasaže-
né povodní 2006, dojednat způsob výpomoci, kterou schválilo 
zastupitelstvo města na svém zasedání 13. 4. 2006

• 18. 4.  jmenoval starosta města zapisovatele okrskových 
volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky 2006 

• 18. 4. se Ing. Josef Poláček v Praze sešel se zástupcem fir-
my Trigad s.r.o. Ing. Dytrichem a zástupcem Velveta a. s. Ing. 
Jelínkem na jednání o způsobu vytápění města Varnsdorf

• 19. 4. přijal Ing. Josef Poláček v Praze studentskou exkurzi 
z VOŠ a SPŠ, kterou provedl PSP ČR

• 20. 4. byl místostarostkou města pozván na radnici zá-
stupce občanů, kteří podali petici pro znovuobnovení K-centra 
a jeho služeb. Na toto jednání se bez omluvy nedostavil, proto 
bude na petici odpovězeno v zákonných lhůtách

• 20. 4. po intervenci Ing. Josefa Poláčka zařadil hospodář-
ský výbor výstavbu okružní křižovatky „Mýto“ do státního 
fondu dopravní infrastruktury 

• 21. 4. zaslal starosta města blahopřání svému kolegovi, 
starostovi města Česká Kamenice panu Ing. Miroslavu Weisovi 
k získání titulu Historické město roku 2005

• 24. 4. se konalo jednání se zástupci středních škol na území 
města Varnsdorf o podpoře těchto škol na další období tak, jak 
bylo uloženo usnesením ZM ze dne 19. 1. 2006

• 24. 4. se ve Studentském centru Střelnice konalo setkání 
s občany a debata na téma výstavby větrných elektráren  

PeV

Aktuálně z radniceAktuálně z radniceAktuálně z radnice

Aktiv pro občanské záležitosti

Nejkrásnější podzemní 
prostory Českého Švý-
carska, fotografie netopý-
rů, můr a pavouků, výbavu 
speleologa, velkoplošnou   
mapu  podzemní štoly sv. 
Jana Evangelisty v Jiřetíně 
pod Jedlovou, dvoumetrovou 
imitaci štoly navozující sku-
tečnou atmosféru podzemí a 
další zajímavosti pro děti i 
dospělé lze spatřit v Galerii 
Národního parku České 
Švýcarsko na náměstí v 
Krásné Lípě od 22. dubna do 
31. května. Tuto jedinečnou 
výstavu pod názvem „Pod-
zemí Českého Švýcarska“  
připravila obecně prospěšná 
společnost České Švýcarsko 
ve spolupráci s Českým sva-
zem ochránců přírody Tilia 
a Netopýr Varnsdorf.

Dopravní podnik 
Ústeckého kraje nabízí 
svým zákazníkům-žákům 
čipové karty pro bezhoto-
vostní platby v autobusech 
za mimořádnou akční cenu 
10 Kč oproti běžné ceně 
80 Kč.

Při neoficiálním ote-
vření turistické stezky 
Varnsdorf-Großchönau 
23. 3. byla přítomna i ně-
mecká televize Oberlausitz 
TV, která z této akce nato-
čila krátký šot s pozdravem 
místostarostky Mgr. Zdeňky 
Vajsové. Jako dárek bylo 
DVD zasláno Městu Varn-
sdorf.                              rm

11. 4. 2006  od 16,00 do 17,30 hod. odcizil neznámý pachatel 
u objektu kina ve Varnsdorfu zaparkované osobní vozidlo zn. 
VW Passat combi ku škodě občana z Dánska. Odcizením byla 
způsobena škoda 707.500,- Kč. 

Policisty OO PČR Varnsdorf bylo sděleno podezření 
z trestného činu krádeže vloupáním a poškozování cizí věci 
22 letému a 20 letému muži z Varnsdorfu, kteří se v noční době 
z 11. 4. na 12. 4. 2006 vloupali do kanceláře ve Varnsdorfu 
se škodou 29.000,- Kč.

Vyšetřovatelem SKPV Rumburk bylo sděleno obvinění 
z trestného činu loupeže formou spolupachatelství dvěma 
29 letým mužům z Varnsdorfu, kteří 13. 4. 2006 kolem 
23,40 hod. po požití alkoholických nápojů v herně restaurace 
ve Varnsdorfu fyzicky napadli poškozeného a odcizili mu věci 
se škodou 800,- Kč. 

V noční době ze 14. 4. na 15. 4. 2006 odcizil neznámý 
pachatel z novostavby RD ve Varnsdorfu kompletní měděné 
okapy a oplechování vikýře. Dále se vloupal do objektu a odcizil 
pokosovou el. pilu a střešní tašky. Odcizením byla způsobena 
škoda 18.610,- Kč.

V noční době ze 14. 4. na 15. 4. 2006 odcizil neznámý pa-
chatel na parkovišti u prodejny Penny market ve Varnsdorfu 
85 ks litinových roštů z odtokových kanálů. Odcizením byla 
způsobena škoda 10.000,- Kč.

V noční době ze 14. 4. na 15. 4. 2006 odcizil neznámý 
pachatel z parkoviště u panelového domu ve Varnsdorfu 
osobní vozidlo zn. Škoda Fabia. Odcizením byla způsobena 
škoda 200.000,- Kč.

V době od 14. 4. do 18. 4. 2006 odcizil neznámý pachatel u 
domu ve Varnsdorfu ze zaparkovaného vozidla zn. Peugeot 
Boxer zadní dvoukřídlé celoplechové dveře. Z vozidla dále 
odcizil hliníkový zvedák, gola sadu a různé zboží. Odcizením 
byla způsobena škoda 38.500,- Kč.

V noční době z 18. 4. na 19. 4. 2006 vnikl neznámý pachatel do 
haly továrního objektu v  Dolním Podluží. Z místnosti elektrodíl-
ny odcizil řídící elektronický systém včetně odměřovacích praví-
tek a příslušenství. Odcizením byla způsobena škoda 1.271.441,- 
Kč.                   tisk. mluvčí OŘP Děčín, pprap. Zita Kakarová 

Již 53 let se v našem měs-
tě setkáváme s prací Aktivu 
pro občanské záležitosti, je-
hož současnou předsedkyní 

Foto Petr Zápotocký.

Žádost
Rád bych touto cestou po-

žádal příslušníky PČR, aby 
neparkovali na Národní ulici 
u domu č.p. 486, nýbrž aby 
využívali parkovacích ploch 
přímo ve dvoře. Uvolní se tak 
prostor a parkovací místa pro 
tamní podnikatele, návštěv-
níky a dodavatele.

Děkuji za vstřícný přístup a 
toleranci.  Ing. Josef Poláček 

je Krista Jahodová. Členky 
Aktivu organizují gratulace 
starším spoluobčanům města 
při výročí 80 let, 85 let, 90 let 
a výše a ke gratulaci, kterou 
uskuteční osobní návštěvou 
oslavence, připojí i dárkový 
balíček. Předvánoční akce 
s názvem Den úcty ke stáří 
je taktéž aktivitou právě 
zmiňovaných členek Aktivu. 
Opomenout nelze ani orga-

nizování svateb na přání a 
to zlatých, stříbrných a di-
amantových, výjimkou není 
ani prostředí obřadů na přá-

ní, svatby tedy můžeme vidět 
třeba na rozhledně Hrádek, 
hoře Jedlová i hradě Tolštejn. 
I vítání nových občánků je 
prací Aktivu, který je tu pro 
nás, varnsdorfské občany. 

Oblíbenou akcí Aktivu je i 
vítání občánků. Nejnovější ob-
čánky přivítal 8. aprílový den 
roku 2006 člen zastupitelstva 
města Zbyněk Šimák. Přiví-
tal také rodiče plné radosti z 

nového života se svými děťát-
ky v náručí a jako zástupce  
města  vyjádřil upřímnou 
radost  z jejich narození. Po-
přál všem rodičům, aby se v 
jejich dětech rozvinuly pravé 
hodnoty života poctivou, čest-
nou a láskyplnou výchovou a 
aby na náročné, ale krásné 
a vlastně neopakovatelné 
cestě péče a výchovy zažili 
jenom samé slunné dny a 
co nejméně mráčků. Tento 
významný den byl také za-
psán na stránkách pamětní 
kroniky. V obřadní síni MěÚ 
společně s matrikářkami V. 
Hrnčalikovou, E. Kutovou a 
I.Rosůlkovou předal pamětní 
knížku a plyšovou hračku 
jako pozornost od  Města 
Varnsdorf.                          rm
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DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Boj o Kinokavárnu ještě neskončil

Velikonoční harašení

MYSLIVCI HODNOTILI 

INZERCE

ZAČ STOJÍ 
KINOKAVÁRNA?

Základní umělecká škola ve Varnsdorfu uspořádala 
12. dubna v ateliéru výtvarného oboru akci s názvem 
Velikonoční harašení. A harašení to bylo v pravém slova 
smyslu. Hudba vyhrávala na celý ateliér, děti  zaplnily stolky 
a začaly tvořit. A co že to tam vlastně dělaly? Učily se plést 
velikonoční pomlázky, pekly velikonoční pletence, malovaly 
vajíčka, vytvářely přáníčka a samozřejmě zdobily velikonoč-
ní perníčky. Vůně čerstvých perníčků zvýraznila velikonoční 
náladu a oku lichotil pohled na každou předvedenou práci. 
Děti se totiž činily a ze své práce měly obrovskou radost.                                                                                             
                                                                                              rm

Při zasedání městského 
zastupitelstva 13. dubna se 
rozhodovalo o prodeji Kino-
kavárny včetně pozemku. 
Nabídky byly čtyři:
- Ladislav Houžvička nabídl 
500 tis. Kč
- Ivan Chlupáč 2.250 tis. 
Kč
- Pavel Helcl 650 tis. Kč
- Václav, Jan a Doris Hodni-
čákovi 2.100 tis. Kč
Čtenář si jistě povšiml, že 

mezi zájemci byli i 2 zastupi-
telé, dokonce radní. „Jak to 
dopadne?“ říkal jsem si již 
před zastupitelstvem. „Jak 
se s tím pánové Hodničák i 
Houžvička vypořádají?“

A odpověď, jež mi před-
mětný „boj o Kinokavárnu“ 
dal, byla opravdu překva-
pující: pan Hodničák se 
zasedání zastupitelstva 
nezúčastnil, pan Houžvič-
ka ano a z místa zastupite-
le ve prospěch své nabídky 
hovořil přes čtvrt hodiny. 
Přitom dokonce přiznal, že 
je (ve smyslu zákona o ob-

cích) podjatý..., a pak přišlo 
hlasování!

V prvním hlasování byl 
objekt prodán nejnižší na-
bídce - panu Houžvičkovi. 
Poté přišly protesty z řad 
publika a poukazování na 
střet zájmů (nabídka prošla 
o pouhý jediný hlas - právě 
hlas pana Houžvičky).

Starosta poté (po výkladu 
městské právničky o střetu 
zájmů) první hlasování zru-
šil a dal hlasovat o podja-
tosti. Zastupitelstvo ho pak 
velkou většinou (14 pro, 1 
proti) za podjatého opravdu 
označilo.

Ten však sveřepě, s odvo-
láním na jakýsi ministerský 
výklad, přesto na svém prá-
vu hlasovat trval a zúčastnil 
se i hlasování nového.

U hlasování o konku-
renčních nabídkách se opět 
zdržel a u svého hlasoval 
pro. Po předchozím ex-
tempore si to ale mezitím 
některý z jeho kolegů roz-
myslel a svůj hlas nedal.

Kinokavárnu nezískal 
nikdo.

Za úsměvu mnoha při-
hlížejících však předseda 
ODH pan Houžvička prav-
děpodobně odstartoval vel-
mi netradiční předvolební 
kampaň strany, kterou „pro 
Varnsdorf“ nedávno založil.                                                                                            
                     Tomáš Klimeš

Je myslím správné, že 
naši zastupitelé neprodali 
na svém zasedání kinoka-
várnu. Co kdyby to tam 
novému majiteli fungovalo, 
nebo dokonce nedej bože 
i vydělávalo. Pro některé 
hrozná představa. Lepší 
bude nechat zchátrat a 
zpustnout, aby se nakonec 
mohla nechat třeba za 
korunu? Akorát by mě 
zajímalo, jak to pan Jaku-
bec myslel tím, že město 
nepotřebuje 1 750 000,- 
Kč. Pan Houžvička tam 
chtěl podnikat a nabídl 
500 000,- Kč. Pan Chlupáč 
měl obdobný podnikatelský 
záměr a nabídnul 2 250 
000,- Kč. Zmíněný zastu-
pitel pan Jakubec ovšem 
prohlásil, že peníze nejsou 
důležité, že se časem rozku-
tálí a město nebude vědět, že 
byly. On a většina našich za-
stupitelů pod vlivem těchto 
pozoruhodných argumentů 
tedy hlasovala pro svého 
kolegu pana Houžvičku. 
Jménem různých zájmových 
spolků, sportovních oddílů, 
občanských iniciativ a ji-
ných organizací žádajících 
každoročně o různé dotace 
a almužničky se ptám pana 
Jakubce a spol: Donesete 
do městské pokladny ze své 
výplaty statisíce, které se 
našemu městu nedostávají 
v rozpočtu a které jste tak 
velkoryse odmítli?

J. S. D.

Anketa - Vyberte tři z dvanácti
Rozhodujte o dalším rozvoji města!

Na podzim jsou komunální volby a občané budou rozho-
dovat, kdo bude řídit další rozvoj města a hospodařit s jeho 
majetkem a financemi. Nejde o snadnou záležitost, protože 
potřeby města jsou větší, než  prostředky v rozpočtu. Ten 
dnes činí téměř 300 mil. Kč a i když můžeme předpokládat, 
že v příštích letech bude posilovat, běžné výdaje, bez kterých 
nelze potřeby města zajistit, činí ročně 230 mil. Kč. Město 
musí dále splácet úvěry, jejichž celková výše určuje rozdíl, 
který zbývá na investiční akce včetně těch, které se dokon-
čují. O pořadí a realizaci investičních akcí rovněž rozhodují 
dotace, které lze v tom čase získat a které někdy pokrývají 
více než polovinu potřebné částky.

Do ankety byly vybrány akce  čekající na svou realizaci a 
bude záležet zejména na příštím vedení radnice, zda je zahr-
ne do svého programu a předloží zastupitelstvu k realizaci. 
V anketě nejsou významné akce, které se v současnosti už 
realizují či letos zahajují, jako např. rekonstrukce areálu 
kasáren na bytovky, přestavba objektu „průmyslovky“ na 
knihovnu, rekonstrukce stadionu „V kotlině“ a budování 
kruhového objezdu na Pražské ulici.

Všechny navržené akce v anketě jsou pro rozvoj města jistě 
potřebné a některé se mohou realizovat i postupně; přesto 
je dobré znát, kterým z nich dávají občané města přednost. 
Hodláte - li se zúčastnit našeho průzkumu, vyberte z dvanác-
ti navržených akcí tři, které upřednostňujete! Anketní lístek 
najdete jako přílohu v dnešním vydání Hlasu severu. Využijte 
nabízenou možnost a projevte svůj názor, anketa je anonymní!                                                                                           

rd

Ukázka pletení pomlázky Ing. Ladislava Dlouhého. Foto rm

Firma TOS VARNSDORF a. s.
výrobce horizontálních frézovacích a obráběcích center 
uplatňujících se na nejnáročnějších světových trzích, hledá 
vhodné kandidáty na pozice:

MONTÉR  ZÁMEČNÍK
Požadavky:
- vyučen v oboru strojní zámečník, nebo podobný obor
- praxe v oboru minimálně 3 roky    

Zájemci se mohou přihlásit na personálním oddělení firmy 
TOS VARNSDORF a. s.
osobně, nebo tel. 412 351 123, 412 351 121, 412 351 120.
Adresa: TOS VARNSDORF a. s., Říční 1774, 
             407 47 Varnsdorf

Myslivost je záměrná činnost, jejímž úkolem je chov, 
ochrana a lov zvěře. Většina myslivců provozuje myslivost 
jako zájmovou činnost, pro menší část je povoláním.

V tomto duchu také proběhla 25. 3. 2006 výroční členská 
schůze mysliveckého sdružení Hraničář Varnsdorf. Hlavní 
zprávu za uplynulou loveckou sezónu přednesl myslivecký 
hospodář Mgr. Vomáčka. Celkem bylo uloveno 16 ks srnčí 
zvěře, 4 ks jelení zvěře, 25 ks zvěře černé, 54 ks bažantů, 
36 ks divokých kachen a 16 holubů hřivnáčů. Odlovena byla 
i zvěř škodící myslivosti a to 79 lišek, 13 kun, 10 vran a 10 
strak.

Myslivost však není pouze lov, ale především ochrana 
a chov zvěře. Letošní zima byla skutečně krutá. Aby bylo 
zajištěno přikrmování zvěře,  myslivci museli zabezpečit 
téměř 150 kg krmiva - sena, obilí, kaštanů, ovocných výlisků, 
jablek a mrkve.

Kriticky byly také hodnoceny některé jevy, které se 
v honitbě vyskytují. Jsou to především volně pobíhající 
psi. I když většinou pes srnčí zvěř nestrhne, tato pak ná-
sledkem pronásledování někde únavou zalehne, nastydne 
a uhyne na zápal plic. Právě v období zimy je zvěř velice 
vyčerpaná, a proto by majitelé psů při procházkách měli 
mít své miláčky na vodítku. Dalším negativním jevem je 
ničení mysliveckých zařízení - posedů, sedaček, krmelců. 
V letošním roce dokonce někdo zapálil v lese celý krmelec 
i se zásobou krmiva. Tito lidé si vůbec neuvědomují, že 
vše, co zabezpečuje mysliveckou činnost, musí myslivci 
hradit ze svých prostředků a svojí prací.

Myslivci si velice váží těch občanů, kteří myslivosti po-
máhají tím, že se podílejí např. na sběru kaštanů a žaludů, 
přinášejí do lesa zbytky usušeného pečiva, ovoce a zeleniny. 
Hodnocení a odměňování nejlepších sběračů kaštanů a ža-
ludů se stalo již každoroční tradicí v měsíci červnu, v Měsíci 
myslivosti a ochrany přírody.

Myslivci nemají žádné výsadní postavení ve společnosti. 
Jsou příslušníky všech druhů povolání a lidské činnosti. 
Řídí se však základním heslem: Láska ke zvěři je základem 
myslivosti.

Helmut Tesař, MS Hraničář

Ve Varnsdorfu 
se vařily drogy

Během úspěšné policejní 
akce zaměřené na drogy, 
která trvala od sobotního 
večera 22. dubna až do 
nedělního rána 23. dubna, 
byl zadržen jeden z dealerů 
drog a při následné domov-
ní prohlídce byly nalezeny 
nejen drogy, ale i bankovní 
karty, falešné úvěrové 
doklady, recepty na léky a 
doklady od vozidel. Druhá 
akce byla zaměřena také na 
potírání výroby a distribuce 
drog a při domovní prohlíd-
ce byla odhalena funkční 
varna na drogy a velké 
množství chemikálií urče-
ných na přípravu drog. Při 
této domovní prohlídce byly 
nalezeny desítky předmětů 
pocházejících z trestné čin-
nosti, zejména krádeží, byla 
nalezena i funkční munice. 
Celé akce se zúčastnila 
nezávislá osoba z města. 
Obě akce lze považovat za 
úspěšné, neboť na určitou 
dobu ztíží další distribuci 
drog směrem k narkoma-
nům.                              JS
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Do závěrečné fáze se 
propracoval projekt Střední 
školy služeb a cestovního 
ruchu ve Varnsdorfu. Usku-
tečnil se v rámci programu 
Phare 2003, který byl jako 
poslední předvstupní pod-
pora zaměřen na přípravu 
využívání strukturálních 
fondů a v souladu s tím byly 
v rámci rozpočtu Phare 2003 
RLZ alokovány prostředky 
pro 7 cílových regionů sou-
držnosti na úrovni NUTS 
II,  pokrytých Cílem 1 - pro 
Severozápad , Severovýchod, 
Střední Čechy, Jihozápad, 
Jihovýchod, Moravsko-Slez-
sko a Střední Moravu. 

Referenčním dokumentem 
pro určení obsahu Phare 
2003 RLZ se stal Operační 
program Rozvoj lidských 
zdrojů (OP RLZ), který sta-
novuje priority a opatření 
pro čerpání z Evropského 
sociálního fondu.

Cílem Phare 2003 RLZ 
je připravit implementaci 
OP RLZ a zlepšit fungování 
trhu práce. Finanční podpora 
Phare 2003 RLZ se zaměří na  
zlepšení míry zaměstnanosti 
v regionech a dokončení a tes-
tování příslušných struktur 
tak, aby měly příslušnou 
absorbční a implementační 
kapacitu pro realizaci opat-
ření  OP RLZ na národní i 
regionální úrovni. 

INZERCE

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Varnsdorf nabízí do proná-
jmu několik volných zahrádkových parcel. Jedná se o zahrádky 200 až 400 m2 se 
zahradní chatkou i bez příslušenství. (O chatku je nutné se dohodnout s bývalým 
majitelem.) Podmínkou je přihlášení se za člena ČZS a dodržovat osadní řád. 
Přihlásit se můžete u předsedy Břetislava Suchánka na tel. 412 371 738 nebo 
u Josefa Vajse na tel. 412 371 285 (5 volných parcel pod Mašíňákem.)

Ještě letos se můžete rekreovat na zahrádce pod Mašíňákem.                                       
Výbor ČZS ZO VDF

Bourání staré VelvetyPodíl na snižování nezaměstnanosti 
Pro pilotní ověření uvede-

ných postupů byla vybrána 2 
opatření z OP RLZ: Posílení 
aktivní politiky zaměstna-
nosti a Integrace skupin 
obyvatelstva ohrožených 
sociálním vyloučením.

Cílem projektu školy 
„Zvýšení kvality vzdělávání 
v oblasti služeb, zaměření na 
oblast turismu v Ústeckém 
kraji“ je vytvořit vzdělávací 
moduly, které pomohou k fle-
xibilnější reakci na požadav-
ky trhu práce a celkovému 
rozvoji terciální sféry. Tyto 
moduly budou vytvořeny na 
základě analýz vzdělávacích 
potřeb v cestovním ruchu v 
Ústeckém kraji. Cílovými 
skupinami jsou absolventi, 
nízkokvalifikovaní, osoby 
nad 50 let a dlouhodobě ne-
zaměstnaní. Hlavní aktivity 
zahrnují sběr informací a 
provedení dvou podrobných 
analýz (Vzdělání v CR v 
zahraničí a Potenciál CR v 
Ústeckém kraji), příprava 
vzdělávacích modulů, vyba-
vení učeben moderní tech-
nikou (např. interaktivní 
tabule) a pilotní vyškolení 
40 osob na téma cestovního 
ruchu za účasti zahraničních 
lektorů.

V průběhu projektu se 
uskutečnily další význam-
né aktivity. V Ústí nad 
Labem  uspořádala škola 

úvodní seminář, kde bylo 
podrobně specifikováno,  
co je třeba nezbytně udělat 
pro rozvoj cestovního ruchu. 
Hodnotící seminář proběhl 
rovněž v Ústí nad Labem. 
Ten měl především za úkol 
shrnout dosavadní výsledky 
a zhodnotit návrhy vzdělá-
vacích modulů. Seminářů 
se zúčastnili mj. zástupci 
ÚK, Krajské a okresní 
hospodářské komory, Úřa-
dů práce, podnikatelských 
subjektů, organizací půso-
bících v turismu a službách 
v cestovním ruchu.

Proběhly dvě zajímavé 
přednášky zahraničních 
expertů za účasti celkem 65 
převážně mladých účastníků. 
Jedné z nich se zúčastnila i 
zástupkyně MěÚ Varnsdorf. 
Zahraniční experti vytvořili 
v rámci projektu studii „Ne-
zaměstnanost a možnosti je-
jího snižování s ohledem na 
rozvoj cestovního ruchu“.

Celý tento projekt se snaží 
řešit svoji náplní a aktivita-
mi s ní spojenými význam-
nou měrou jeden ze součas-
ných palčivých problémů a 
to je vysoká nezaměstnanost 
v našem regionu.

Ing. Václav Černohous, 
projektový manažer školy 

Již v Hlasu severu číslo 7 jsme vás informovali o důvodech 
špatného signálu TV Nova a nyní bychom rádi uveřejnili  
i odpověď generálního ředitele TV Nova Ing. Petra Dvořáka, 
který  reagoval na upozornění o kvalitě vysílaného signálu, 
jež obdržel od předsedy Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
Ing. Milana Kořínka.

Ing. Petr Dvořák v dopise ubezpečil, že kvalitě signálu 
se věnují dlouhodobě, leč informace o výrazném zhoršení 
kvality televizního signálu ve Šluknovském výběžku ho vel-
mi překvapila. Požádal Ing. Milana Kořínka o poskytnutí 
podrobnějších informací o postižených místech a Radiokomu-
nikace a. s., aby v příslušných oblastech provedly podrobná 
měření a situaci odborně zhodnotily. Poznamenal i fakt, že 
součástí poslední úpravy vyzařovacího diagramu vysílače 
Buková hora byla změna polarizace vysílaného signálu na 
vertikální, což by rovněž mělo omezit případné rušivé signály 
německého digitálního rozhlasu, a že tato skutečnost není 
v naší oblasti dostatečně známa.„ Je možné, že obyvatelé pro 
příjem signálu používají buď původní horizontálně směrova-
né antény, nebo dokonce antény nepřizpůsobené na příjem 
na tomto kmitočtu“ dodal generální ředitel TV Nova. Infor-
moval, že přechod z analogového na digitální šíření signálu 
TV Nova je jejich prioritou. „Konečné kmitočtové příděly a 
další rozvoj sítí však nemůžeme ovlivnit, neboť i v budoucnu 
nám budou přidělovány v souladu se stávající legislativou 
orgánem státní správy. Nemáme zájem proces digitalizace 
prodlužovat a hradit nemalé prostředky za souběžné dvojí 
pokrytí všech oblastí včetně Vašeho regionu“, uvedl generální 
ředitel TV Nova. Na závěr dopisu vyjádřil přesvědčení, že jím 
naznačené kroky povedou alespoň k částečnému zlepšení stá-
vajícího nepříznivého stavu a že kompetentní orgány připraví 
na nediskriminujícím principu technický plán přechodu na 
digitální vysílání v souladu s péčí o obyvatelstvo našeho 
regionu.                                                                         rm

Ještě jednou signál Novy
aneb vyjádření ředitele Novy

PSI NAPADLI 
ČTYŘI 

OBČANY
Dva psi v držení soukro-

mých vlastníků utekli ráno 
20. 4. z pozemku u domu a 
napadli 4 občany města v 
ulici Čsl. Letců. Mezi poško-
zenými byli tři ženy a jeden 
muž. Zatímco u žen skončil 
útok psů lehkými poraně-
ními počínaje modřinami a 
konče několika stehy, muž 
má těžké zranění dolních 
končetin a v průběhu dne 
byl převezen na speciali-
zované zdravotnické pra-
coviště plastické chirurgie 
do Prahy s předpokládanou 
dobou léčení několik týdnů 
až měsíců. Událost vyšetřuje 
kriminální služba Policie ČR 
s podezřením na spáchání 
nedbalostního trestného 
činu. Po konzultaci s Měs-
tem, veterinářem, Útul-
kem města Děčín a policií 
byli oba psi v odpoledních 
hodinách odchyceni a na 
žádost majitelky utraceni. 
Následně byl Technickými 
službami zajištěn jejich 
převoz do specializované 
laboratoře ve Vratislavicích 
na testy prokazující vztekli-
nu.                                  JS  

Na staveništi Hypernovy skončil odvoz suti po demolici bývalé 
tovární budovy a začalo drcení zbývajícího materiálu, který se využije 
ke zpevnění a vyrovnání terénu. Bývalá vodárenská věž patřící firmě 
Gema nebude zbourána a zůstane už asi navždy jako památník po to-
várně uprostřed města. Samotná stavba budovy hypermarketu začne v 
červnu a ukončena má být v listopadu. rd                          Foto rm
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Skutečně aprílové 
počasí bylo na Velký 
pátek, v den, kdy se ve 
varnsdorfské firmě TOS již 
po deváté otevřela brána pro 
návštěvníky k prohlídce 
areálu firmy. Prohlédnout 
si tak mohli dílny s výrobou 
frézovacích hlav,  výroby 
zvláštního příslušenství, 
halu těžké mechaniky a 
montáží s klimatizovanou 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TOSu VARSDORFSKÝ 
OTESÁNEK

Obráběcí stroje historické (vlevo nahoře) a obráběcí stroje 
dnešní (vpravo dole).                                         Foto rm

PŮJČKY
Zaměstnanci - od 6 tis. Kč

Důchodci - do 75 let

15-300 tis. Kč
Bez poplatku 

a bez problémů!!!
Přijedeme až k Vám

Tel. 777 819 794

V Kulturním domě Roz-
krok ve Varnsdorfu se 22. 
dubna konal již šestý roč-
ník soutěže v netradičním 
pojídání pokrmů. Letos na 

Účastníci soutěže Varnsdorf-
ský otesánek těsně před zaháje-
ním obžerství (vlevo dole vítěz 
Miloš Janček).       Foto rm

místností na měřící zaříze-
ní. Nepřehlédnutelné byly 
historické stroje, jejímž 
opakem je nový show room 
předvádějící pokrok součas-
né techniky. Nahlédnout 
mohli i do kalírny, kotelny, 
lakovny i jídelny. Otevřena 
byla konstrukce s ukázkou 
nového konstruktérského 
3D softwaru. 

Letošní Den otevřených 

dveří byl vyhlášen i Dnem 
otevřených srdcí. A právě 
při této příležitosti mohli 
návštěvníci soutěžit o per-
níkové srdce TOSu. 

Stačilo jen správně odpo-
vědět na otázku, kolik za-
městnanců má firma v sou-
časnosti a srdce bylo Vaše. 
Ba ani občerstvení tradičně 
nechybělo a o zpříjemnění 

zábavy se postarala hudební 
skupina Malvas, která byla 
právě před aprílovým deští-
kem schována v hale WRD. 
Kdo zavítal, nepochybil.

 Bylo se na co dívat a 
obdivovat tak dokonalost 
a celou výrobu obrovitých 
strojů pocházejících z ku-
chyně firmy TOS Varnsdorf.                                                                                    

rm

INZERCE

soutěžící čekalo 10 obrovi-
tých krémových větrníků 
od Dlasků, které v takovém 
množství a velikosti budily 
sladkou hrůzu. Úderem 14. 
hodiny byla soutěž odstarto-
vána. Netrvala však dlouho, 
neboť v 7. minutě zůstaly 
jednomu z jedlíků na talíři 
pouhé 2 větrníky. V neuvě-
řitelném čase 17 minut 48 
vteřin spořádal 10 větrníků 
Miloš Janček, který se tak 
stal vítězem. V průběhu 
soutěže stihl i vtipkovat se 
svými soupeři a vyhrožoval, 
že spořádá i jejich příděl. Ve 
vítězném čase zbyly druhé-
mu otesánkovi 4 nesnědené 
větrníky a třetímu otesán-
kovi zůstalo 5 kousků. 
Techniky pojídání byly růz-
né. Zatímco vítěz zákusky 
pojídal půlené, někteří si 
decentně vychutnávali dob-
rotu lžičkou. A odměnou pro 
tři nejlepší byl sladký dort. 
Odměna nebo pomsta?

Na otázku, jak se vítěz 
cítil těsně po spořádání 10 
maxivětrníků odpověděl: 
„Teď tu sladkost pořádně 
zapiju, nechám uležet a 
budu žít dál jako normální 
člověk.“                          rm

Marcela Boubínová 
Jaroslav Rudinský

Pavel Plánička
Eliška Kadeřábková

Sňatky v dubnu



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.

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.

Prodám byt 1+1 v OV 1. 
kat. naproti klubu Velveta, 
2. patro, cena dohodou. Tel. 
732 730 174.
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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.

ØÁD KO VÁ INZERCE

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

Mlékárna Varnsdorf spol. s r. o. 
5. května 2467 (u hraničního přechodu se SRN) 

zahájila dne 3. 4. 2006 
prodej svých výrobků za výhodné ceny:

- klasická eidamská cihla 30% t.v s. o hmotnosti 500 - 2500 gr
- bločky BIO eidamská cihla Mandava 30% a 40% t.v s 
  o hmotnosti 200 gr

Prodejní doba: Po - Pá  7,00  - 15,00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.                        So  8,00 - 13,00 hod.

Pronajmu byt 1+1 os. 
vlastnictví s vybavením. 
Tel.  606 345 405, Varnsdorf, 
Husova  ulice.

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

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

Prodám byt v panelo-
vém domě 3+1 ve Chřibské. 
Po celkové rekonstrukci, 
zcela zař ízen. Cena 300 
tisíc Kč.  Perfektní stav. 
Tel. 602 847 267.

Prodám letošní korely.  
Tel. 606 878 579.

Pro vaše krásné nohy a 
ruce znovu otevřena pedi-
kúra a nyní i s manikúrou v 
budově a.s. Velveta. Objed-
návky na tel. 412 352 352 
nebo 777 650 678.



VZPOMÍNKA
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Pronajmu dlouhodobě 
rodinný domek v klidném 
místě ve Varnsdorfu. Tel. 
721 325 897.

Prodáme družstevní 
byt 1+3+L ve Varnsdorfu, 
cena dohodou. Tel. 606 809 
085.

Upozornění: Prodáváte 
dům, byt nebo pozemek? 
Informujte se předem u re-
alitní kanceláře SKZ NORD 
s. r. o. (naproti ČSOB) o vý-
hodných podmínkách. Tel. 
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 Varnsdorfu, stavební po-
zemky v Horním Jindřicho-
vě, RD v centru Rumburku.

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

Prodej rekreační chaty 
ve Starých Křečanech. Cha-
ta je velmi dobře udržovaná. 
Prodejní cena: 380 000,- Kč. 
Bližší informace Lužická R. 
K. Tel. 412 333 281, 602 108 
404.

Prodej  rodinného domu 
ve Varnsdorfu. Rozsáhlá 
modernizace. Prodejní cena: 
2,6 mil. Kč. Bližší informace 
Lužická R. K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.

Prodej rodinného domu 
s obchodem ve Chřibské. Sní-
žená prodejní cena: 1.000 
000,- Kč. Bližší informace 
Lužická R. K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.

Prodám byt I. kategorie 
v OV 84 m2 ve Varnsdorfu. 
Tel. 605 560 624.

Nabízím 2 volná místa 
na dojíždění VDF - DC - VDF 
v os. autě. Po - Pá 6 - 14 (prac. 
doba). Tel. 724 636 034.

BLAHOPŘÁNÍ

ØÁD KO VÁ 
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Čas plyne, ale my nezapomínáme na ty, 
co nás navždy opustili. Před 25 lety pan 
Bohuslav Novák, před 4 roky paní Emil-
ka Nováková. Odešli navždy z rodinného 
kruhu i společenského života. Kdo jste je 
znali a měli také rádi, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme. Děti a jejich rodiny Novákova, 
Pasovská, Ringelhánova.

Odešli tiše s noční tmou, odešli tiše 
s bolestí svou. To, že čas rány hojí - to 
je pouhé zdání, stále je v srdci bolest a 
tiché vzpomínání.

Dne 22. 5. 2004 tři dny před svými na-
rozeninami zemřel po těžkém úraze můj 
taťka pan František Koubský. V měsíci 
červnu dne 7. 6. 1974 zemřela po těžké ne-
moci má mamka paní Marie Koubská. 

Ti, kdo jste znali mé rodiče, prosím o 
tichou  vzpomínku. Za celou rodinu dcera 
Libuše.

Dne 30. 4. 2006 by se dožila 80 let 
paní Marie Bulejková, naše dobrá 
starostlivá manželka, babička a praba-
bička. S láskou vzpomínáme a děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi. Manžel 
a děti s rodinami.

Odešeľs dědečku neznámo kam, vzpomín-
ka na Tebe zůstane nám.

Dne 9. 5. by oslavil své 62 narozeniny náš 
drahý manžel, tatínek, tchán a dědeček pan 
František Šimek. S láskou a bolestí v srd-
ci vzpomínají manželka a děti s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 22. května 2006 uplynou smutné 
2 roky, kdy nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
Josef Síbr. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
prosím věnujte mu spolu s námi vzpomínku. 
S láskou stále vzpomínají manželka Marie, 
syn Josef, dcera Hana, Blanka s rodinami.

Dne 8. května oslaví 70. narozeniny 
pan Jaroslav Pasovský.

Děkujeme za starostlivost a obdivujeme 
jeho vitalitu, se kterou vede soukromou 
zemědělskou farmu.

Do dalších let mu přejeme hodně zdra-
ví, spokojenosti, pohody a více času na 
koníčka - myslivost. Manželka, synové 
s rodinami, přátelé a kamarádi. 

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
INZERCE

Prodej zděného rodinného domu v Jiříkově. Velmi 
dobrý stav. Prodejní cena: 1. 215 000,- Kč. Bližší informace 
Lužická R. K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

O postup do finále regionálního přeboru družstev pod-
lehl  Varnsdorf těsně 3,5:4,5 bodům 1. Novoborskému ŠK 
D. Domácím nenastoupili tři velice silní hráči Prášek, 
Jarschel a Ferkl. Přesto byl zápas velice vyrovnaný a až 
nevyužitá převaha figury Kavalského znamenala těsnou 
prohru. Své partie vyhráli Černoš a Vratanina, remizovali 
Blažej, Zapletal a Lassig. Hosté z Nového Boru vyhráli se 
štěstím, ale tak už to ve sportu někdy bývá. Varnsdorfské 
nyní čeká utkání o 3. místo se Žandovem a finále si zahraje 
vítěz uvedeného střetnutí s TJ Krásná Lípa B. 

V oddílovém přeboru vyhrál Blažej před Zapletalem a 
Jarschelem, který dokázal, že i přes vyšší věk je možné 
na šachovnici potrápit mnohem mladší soupeře. Gratu-
lujeme.                                                                     V. V.

Valná hromada hokejistů
Vedení HC Varnsdorf zve všechny členy na valnou hroma-

du. Koná se ve čtvrtek 11. 5. 2006 od 18,00 hodin v kulturním 
domě Rozkrok ve Varnsdorfu.

Šachové střípky

VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

Den podstávkových domů
Neděle 28. května 2006 bude poprvé v historii patřit mezi-

národnímu Dnu otevřených podstávkových domů. Na území 
tří států - Německa, Polska a Česka a ve třiceti městech a 
obcích se zájemcům otevřou desítky podstávkových domů. 
Jejich majitelé návštěvníky seznámí s historií unikátní 
lidové architektury, způsobem stavby a někde nabídnou i 
doplňkový program. Mezinárodní akce Den otevřených pod-
stávkových domů je součástí rozsáhlejší reklamní kampaně, 
která má upozornit na lidovou architekturu Horní Lužice, 
severních Čech, Dolního Slezka a Saského Švýcarska.

Program akce nabídne více než jen otevřené dveře domů, 
jež jsou obvykle návštěvníkům uzavřeny. Zpřístupněné bu-
dou obydlené podstávkové domy, vybraná muzea i řemesl-
né podniky. V německých obcích budou školení památkáři 
provázet návštěvníky ulicemi a společně objevovat krásu 
podstávkových domů. Na území České republiky se Den 
podstávkových domů pořádá ve čtyřech obcích - Lipové, 
Jiříkově (Ústecký kraj), Zdislavě a Jindřichovicích (Libe-
recký kraj).

Nejbohatší kulturní program doprovodí zpřístupnění pa-
mátkově chráněného podstávkového domu čp. 424 v Lipové. 
Ve spolupráci s Obcí Lipová proběhne Jarmark tradičních 
řemesel a sedmý ročník cyklistické akce Hvězdicová jízda. 
V domě z počátku 19. století bude k vidění projektová do-
kumentace na opravu domu, jenž by měl po rekonstrukci 
sloužit jako příklad pro majitele dalších podstávkových 
domů ve Šluknovském výběžku.                 Klára Mrštíková

ØÁD KO VÁ INZERCE
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SEZÓNA FOTBALISTŮ V PLNÉM TEMPU
Třetiligový tým remizoval v odloženém zápase v Náchodě 1:1 (1:0), gól dal v 83. Zacha-

riáš. Doma také plichtil, a to s Hradcem Králové B 2:2 (1:1), když branky dali v 30. Fikejz 
a v 89. Vladyka z PK. Přišlo 430 diváků! Minulý víkend vyhrál na Břevnově 1:3 (1:1) góly 
Murárika v 6., Fikejze v 83. a 89. min. V neděli 7. 5. hraje áčko prestižní duel o přední 
postavení v tabulce s Prachaticemi od 17.00 ve Šluknově. Autobus pro příznivce odjíždí 
od stadionu v Kotlině v 16.45 hod.

Starší dorost na půdě Mostu B prohrál 4:1, branku dal Stehlík po standartní situaci. 
Dohrávané utkání v Neštěmicích dopadlo stejným výsledkem, skóroval Školoud. Až v Bro-
zanech se tým dočkal alespoň bodu za remízu 1:1, když jediný úspěch obstaral Svoboda.

Mladší dorost s vrstevníky stejných soupeřů také nebodoval, prohrál 5:1 a 4:0. Jediný 
úspěch  v utkáních zaznamenal Prchal. V Brozanech si však celek napravil reputaci a vyhrál 
1:7 góly Prchala, Bandase, Stehlíka, Páchy, gólmana Michálka z PK, Pelešky a Volfa.

Ženy vyhrály v Benešově 0:6 brankami Vóglové 3, Štefanové, Reinové a Jungmanno-
vé. Doma v dešti porazily soupeřky ze Žandova 11:0. Góly Vóglová 4, Míša Müllerová 3, 
Jungmannová a Řezáčová po 2 trefách.

Starší žáci hráli pohárový zápas v Horním Podluží s výsledkem 0:11 (0:4). Góly dali 
Fučík 3, Čapičík 2, Filip 2, Pospíšil 2, Šedivý a Fuksa. Doma remizovali se Souší 2:2 (1:
0) a zklamali, vedli již 2:0. Trefili se Mauder z PK a parádní střelou z dálky Schmidt. V 
dalším kole poháru na domácí půdě je vyřadil Děčín po výsledku 1:3, gól vsítil Chlan. S 
těžkým soupeřem, Mostem B, se rozešli doma bez branek 0:0.

Mladší žáci se střetli pohárově v Benešově nad Ploučnicí a utkání zremizovali na 3:
3 po půli 1:3. Na penalty pak vyhráli 3:4. V normální hrací době skórovali Macháček 2x, 
Čubiňák a rozhodující gól dal v penaltovém rozstřelu Kučera. Se Souši se rozešli smírně 
1:1 (0:0) a byli pět minut od první výhry v soutěži. Vedoucí branku dal Ondráček. Na Most 
B nestačili a prohráli vysoko 0:7.

Starší přípravka zahájila jaro v krajském přeboru Libereckého kraje. Porazila Hrádek 
nad Nisou 5:0, branky Ondráček 3, Kučera a Šiška. Zdolala pak i Ruprechtice 9:1 góly 
Ondráčka 3, Kučery a Pajmy po 2, Zounara a Šišky. V Mladé Boleslavi porazila domácí 
A-tým 1:2 trefami Maudera a Šišky,  s B-týmem remizovala 2:2 po brankách Pajmy a 
Ondráčka.                                                                                                                ZdS

   

V polovině dubna se 
konal II. ročník Velikonoč-
ního turnaje pro příchozí 
smíšená družstva. Ten se 
opět setkal s velkým ohla-
sem, neboť se jej zúčastnilo 
13 družstev převážně z řad 
„amatérských“ volejbalistů a 
přijely mimo jiné např. týmy 
z Toušeně, Nymburku, Bran-
dýs n. Labem, Nového Boru 
a České Lípy. Družstva se 
utkala ve třech skupinách, 
kde hrála systémem každý 
s každým do 20 bodů. První 
skupinu vyhrál  Aqua team 
z Nového Boru ( loňský vítěz 
celoročního turnaje BIB) a 
spolu s Mlčechvosty postou-
pil do finálové šestičlenné 
skupiny. Z druhé skupiny se 
tam kvalifikovala družstva 
Touše z Toušeně a Čajovna 
z Nymburka. Ze třetí druž-
stva Big-notor (pro příznivce 
volejbalu polovina družstva 
Big-boys a polovina Notor 

NÁBOR DO 
SPORTOVNÍ 

TŘÍDY

Velikonoční turnaj 
volejbalistů

ZŠ Varnsdorf, Seifertova 
1650, s ohledem na velký 
zájem dětí a jejich rodičů o 
sportovní třídu se zaměřením 
na fotbal pro dívky a plavání 
pro chlapce otevírá třídu v 6. 
ročníku také ve školním roce 
2006-2007. Sportovní třída 
bude umístěna na pracovišti 
v ulici Seifertova spolu se 
stávající a úspěšně fungující 
sportovní třídou. Přihlásit se 
mohou  chlapci a dívky ze sou-
časných 5. tříd ve Varnsdorfu 
a okolí.

Sportovní třída má k dis-
pozici 3 tělocvičny a venkovní 
multifunkční hřiště. Fotbalo-
vé tréninky dívek jsou součás-
tí vyučování a probíhají pře-
devším na fotbalovém hřišti s 
umělohmotným povrchem SK 
Slovan Varnsdorf. Chlapci, 
kromě tzv. suchého tréninku 
ve škole, trénují v plaveckém 
bazénu. Tréninky probíhají 
pod vedením trenérů Jana 
Svobody (fotbal) a Zbyňka 
Šimáka (plavání). V rámci 
výuky  využívají žáci veškeré 
odborné učebny školy včetně 
multimediální a počítačové. 
Dotazy zájemců ráda zod-
poví na tel. číslech 412 372 
426 nebo 728 705 889  Bc. 
Vladimíra Holečková, třídní 
učitelka sportovní třídy.                                                                              

ZdS
                 

Plavci se nevrátili s prázdnou

INZERCE

teamu) a družstvo Altzhe-
imer. Ostatní nepostupující 
týmy se utkaly v malých 
skupinách o  umístění na 
7. - 13. místě. A jaké bylo 
nakonec pořadí? Ve skupině 
malé útěchy obsadilo 13. 
místo družstvo KVÍTEK, 
12. byl tým NESQUICK, 
11. PO-PO TEAM  a bez po-
rážky absolvovalo tuto sku-
pinu družstvo KOBLYCHI 
(nejedná se o chybu tisku). 
Ve skupině Velké útěchy 
(skupina o 7. - 9. místo) se 9. 
umístili PÍSKAŘI z  Jiřetína 
p. Jedlovou, 8. místo obsadila 
RYCHLÁ ROTA a 7. skončili 
GUMÍDCI. Finálová skupi-
na měla nakonec toto pořadí: 
6. MLČECHVOSTY (bez vý-
hry ve finálové skupině), 5. 
ALTZHEIMER (1 výhra), 4. 
BIG-NOTOR (nejlepší varn-
sdorfský celek v turnaji),  3. 
ČAJOVNA (díky jednomu  
vítěznému setu navíc než 
Big-notor), 2. AQUA TEAM,  
1. TOUŠE Toušeň. Celý tur-
naj rozhodovali tradičně tři 
„profesionální“ rozhodčí, kte-
rým tímto děkujeme, stejně 
jako  prodejně DAMASPORT 
za sponzorské dary vítězům 
a všem zúčastněným.                                              

Petr Damnitz

Mezinárodní závody v plaveckých disciplínách v Ústí nad Labem se na sklonku dubna 
neobešly bez účasti našich plavců. Celkem 39 oddílů soupeřilo v 50 metrovém bazénu a z 
varnsdorfského oddílu bylo k soutěžím přijato 7 plavců. Martin Špička  obsadil na 100 m 
hezké 11. místo a na 50 m skončil na 7. místě. Jeho sestra Karolína na 100 m volný způsob 
a 100 m prsa obsadila 1. místa ve svých osobních rekordech a úspěch podtrhla 2. místem na 
50 m prsa. V kategorii žactva zvítězil Vládík Pricl na 100 m prsa, dále obsadil 2. místo na 
50 m znak a dvakrát byl třetí, na 50 m motýlek a 50 m prsa. Kvalitní výkon podala i Nikola 
Procházková, která si utvořila velmi solidní osobáky. Bylo jen velkou škodou, že ji na 100 m 
volný způsob uniklo o jedno místo finále. V sobotu ještě za naše družstvo plavala Veronika 
Vinklárková, která si zaplavala finále na 50 m prsa, kde skončila na 6. místě. Smůla, že s 
námi už Veronika neodjela v neděli, kdy byly na pořadu její velmi silné disciplíny. Svůj stan-
dart dále odvedli Michal Šimák a Zdenka Kubíková. Závodníkům děkuji za jejich přístup 
a dále děkuji rodičům  Špičkovým za pomoc při dopravě k závodům.            Zbyněk Šimák      


