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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY                                                                                                            CENA 5,- Kč

Číslo 

Městský úřad ve Varnsdorfu oznamuje v soula-
du se zněním zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů:

1. Volby do PS ČR se konají v pátek 2. června 2006 
v době od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 3. 
června 2006 v době od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Poté 
se volební místnosti uzavřou.

2. Místem konání voleb jsou volební okrsky číslo 1 až 
13 podle uveřejněného seznamu. Pozor na změnu sídla 
volebního okrsku č. 12, který se z budovy školy na 
ulici Otáhalova (bývalá průmyslovka) přestěhoval 
do budovy Speciální základní školy a Mateřské ško-
ly, ul. T. G. Masaryka 1804 (naproti Atriu). V budově 
bývalé průmyslovky probíhá rekonstrukce.

3. Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději 
3 dny před termínem konání voleb. Oprávněným voličům 
bude umožněno hlasování pouze po prokázání své totožnosti 
a státního občanství ČR platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem. Zkontrolujte si tedy platnost svých 
dokladů!                      Eva Navrátilová, ved. org. odboru MěÚ

Město Varnsdorf, obec Großschönau, Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf a Freiwillige 
Feuerwehr Großschönau uspořádaly dne 30. 4. 2006 v 10 hodin slavnostní otevření 
přeshraniční turistické stezky Varnsdorf - Großschönau na Žitavské ulici.

Slavnostní otevření přeshraniční turistické stezky mezi městem Varnsdorf a obcí 
Großschönau provedli poslední aprílový den oba starostové, kteří ku prospěchu obou stran 
a k radosti sousedících obyvatel obou států přestřihli pásku dělící pomyslnou hranici.

Přestože k podpisu ujednání došlo už 15. února a fyzickému otevření 23. dubna, slav-
nostní otevření bylo společně naplánováno u příležitosti II. výročí vstupu České republiky 
do Evropské unie a také v rámci oslav svátku jara - Rampušačkou. Slavnostního aktu se 
zúčastnili starostové, místostarostové a další zástupci obou měst, zástupce referátu cizi-
necké policie, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska, další hosté a zejména obyvatelé 
obou měst v hojném počtu. Nechyběla dechová hudba, pivo na české straně, jídlo na straně 
německé a přestože bylo pouhých pět stupňů Celsia a drobně pršelo, dobrá nálada nechyběla. 
Vhodným doplněním byl stánek městského informačního střediska a upoutávky na akce na 
obou stranách hranice.                                                                                            JS, rm

Začínají volby 2006!Slavnostní otevření přeshraniční stezky

Volební okrsky města Varnsdorf
pro volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 2. a 3. června 2006

Číslo   volební okrsek 

1.         Městský úřad, zasedací síň, Nám. E. Beneše 470
2.         6. Základní škola, Karlova 1700
3.         Studentské centrum-Střelnice, B. Němcové 476
4.         3. Základní škola, Východní 1602
5.         Městské divadlo, Tyršova 1442
6.         1. Základní škola, Bratislavská 994
7.         Lidová zahrada, Karlova 705
8.         Střední škola služeb a cestovního ruchu, 
            Kostelní 723 (bývalý ZK Velveta)
9.         Firma ReTOS, s.r.o., Žitavská 913
10.       Dům dětí a mládeže, Pražská 663
11.       2. Základní škola, Edisonova 2821
12.      Speciální základní škola, T. G. Masaryka 1804
13.      Firma SILNICE A MOSTY, 
           Studánka 283 (bývalá ZŠ)
(Poznámka redakce: Názvy institutů jsou pouze orientační)

Prohlídkou všech pater 
nemocnice byla 26. 4. slav-
nostně předvedena ředite-
lem Nemocnice Varnsdorf, 
př íspěvkové organizace, 
MUDr. Václavem Járou do-
končená modernizace sociál-
ního zařízení v jejím levém 
křídle. Stávající sociální 
zařízení nevyhovovala plat-
ným předpisům pro jejich 
provoz a z důvodu chybějících 
funkčních izolací docházelo 
vlivem prosakování vlhkosti 
k poškozování ostatních sta-
vebních konstrukcí. Stavbu 
zajišťovala varnsdorfská 
firma LCD v období od pro-
since loňského roku do dubna 
letošního roku v celkové hod-
notě 975 tisíc Kč. Vybudová-
na byla bezbariérová sociální 

zařízení s novými zařizova-
cími předměty zdravotní 
techniky a s instalovanými 
myčkami podložních mís pro 
nepohyblivé pacienty, která 
zlepší komfort pacientům a 
velmi usnadní namáhavou 
práci zdravotnického perso-
nálu nemocnice.

Slavnostního otevření se 
zúčastnili zástupci vedení 
města, zastupitelé, doda-
vatel stavby a další hosté. 
Poděkování ředitele nemoc-
nice zaznělo varnsdorfským 
zastupitelům, kteří svým 
souhlasem s rekonstrukcí 
vyjádřili podporu a důleži-
tost zdravotní a sociální péče 
nejen pro město. Poděkování 
zaznělo také nejvyššímu ve-
dení města, které neztratilo 

a neztrácí důvěru v chod 
nemocnice a statečně pře-
kračuje stín své doby. Velký 
podíl na úspěšné realizaci 
měli svým seriózním přístu-
pem i Marie Šeráková a Ing. 
Milan Pondělíček. Místosta-
rostka Mgr. Zdeňka Vajsová 
vyjádřila ve svém projevu 
nadšení z umoření starého 
dluhu nemocnice.

„Nemocnici jsme navlékli 
nový kabátek a nyní vyře-
šíme vnitřek. O uzavření 
nemocnice neuvažujeme, 
jinak bychom samozřejmě 
neprováděli takové investi-
ce. Naše myšlení je v tomto 
směru pozitivní“, dodala mís-
tostarostka. O historii a sou-
časnosti péče v nemocnici 

pokračování na str. 2

Nové sociální zařízení v nemocnici
KVĚTEN

5. 5. 1896 se konala ve starokatolickém kostele vzpomínko-
vá mše na V. Pilze za přítomnosti starosty Varnsdorfu pana 
Goldberga.

13. 5. 1906 byly vysvěceny zvony v „červeném“ kostele.
25. 5. 1945 vychází 1. číslo varnsdorfských novin „Svobodný 

Varnsdorf“.  Také v němčině.                                       ŠMIK

Historické střípky

Foto rm



Z deníku Městské policie
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KRÁTCE 
Škaredou středu
si posunuli na 26. dubna dva výtečníci, když ke čtvrté ranní 

potácivě přikráčeli ke svému autu a odjeli, neuvědomujíce si, 
že bdělé oko kamery je sleduje a s ním i dozorčí MP, takže 
hlídka OHS jela najisto. Doufejme, že na svátek Oty tak hned 
nezapomenou.

Oheň v přímém přenosu
předložila kamera služebně MP 28. 4. ráno z domu v Praž-

ské ulici č. 2804. Přivolaným hasičům asistovala i hlídka MP, 
aby zajistila bezpečnost jejich technice. Jo, kde jsou ty časy, 
když opodál stojící bývalá „BURÁKÁRNA“ hořívala každou 
chvíli!   

Poslední  aprílový -  den Rampušačky
- zahájil po třetí hodině ranní promenádní jízdou v protismě-

ru a před zraky policejní hlídky Fiat Uno vedený „pevnou“ ru-
kou řidičovou a alkoholovými výpary až na ulici Petra Bezruče. 
Zde vládu poslední aprílové noci a nad  řidičem s 2,91 promile 
alkoholu v krvi převzaly příslušné policejní hlídky.

- pokračoval v odpoledních hodinách na náměstí, kde museli 
příslušníci obou složek policie proškolit některé trhovce o jejich 
právech i povinnostech, aby pochopili, že i prodej obyčejných 
balónků má svá pravidla. Nakonec trhovkyně pochopila a 
náměstí opustila.

- bujarost Valpuržiny noci kulminovala rvačkou hodinu před 
půlnocí, kdy měli policisté obou složek plné ruce práce s pány 
kluky i napadenými.

- ještě před půlnocí stihli tři mladíci, sledovaní kamerovým 
systémem a jeden z nich identifikován, ukopnout zrcátko u 
zaparkovaného Renaulta. Přestupek řešila nakonec PČR.

- v druhé májové hodině uzavírala rozpustilá noc svůj účet v 
restauraci Kovárna v Horské ulici  rvačkou, končící v nemocnici 
ošetřením tržné rány v obličeji. Někdo začíná májový lásky čas 
něžným polibkem, jiný zase ránou do spoluobčana. Lidé jsou 
holt různí a …. , jak říkával pan Werich.  

I rodiče mají děti různé
Někteří se o svou ratolest starají úzkostlivě a bedlivě sledují 

jejich počínání, jiní je svěřují od útlého věku „matce přírodě“. 
Komu svěřili rodiče z Rumburku šestiletého a devítiletého 
chlapce dne 6. 5., když je nalezla policie ve 21 hodin na ne-
osvětlených kolech na silnici u rybníku Jáma, již policejní 
svodka neuvádí.

 Netradičně zpracováno z policejní svodky připravené Ing. 
Ludvíkem Šmídem, velitelem MP Varnsdorf.  ŠMIK

Městu Varnsdorf přiby-
lo 12  narozených dětí, před 
matričním úřadem Varn-
sdorf byla uzavřena 4 man-
želství,  došlo k 18 úmrtím 
občanů města Varnsdorf,  k 
trvalému pobytu se přihlá-
silo 10 občanů,  odhlásilo se  
25 občanů,  bylo ohlášeno 57 
změn místa trvalého pobytu 
v rámci města Varnsdorf.

Naší státní vlajce bylo 
86 let.

V prvých májových dnech 
jsme mohli vzhlížet k naší 
státní vlajce vyvěšené na 
všech veřejných budovách 
(škoda, že jen na veřejných). 
Jak a kdy vznikla víme asi 
málo kdo. Vždyť se tak stalo 
dne 30. března 1920 v 18,45 
hod, kdy Národní shromáž-
dění Československé repub-
liky schválilo zákon č. 252, 
který určoval její podobu. 
Není bez zajímavosti, že o 
autorovi návrhu se do dneš-
ních dnů neví nic určitého. 
Je jím však nejpravděpo-
dobněji tehdejší pracovník 
archivu ministerstva vni-
tra Jaroslav Kursa, jehož 
fotografie nebyla nikde na-
lezena, takže neznáme ani 
autorovu tvář. Po rozdělení 
ČSR byla vlajka v nezměně-

HASIČI 
V AKCI

Požár v panelovém domě 
na Pražské ulici, který vypu-
kl 28. dubna, zcela zachvátil 
obývací pokoj bytu v sedmém 
patře. Po příjezdu jednotek 
už byl obývací pokoj zcela 
v plamenech, hořely i šaty 
a vstupní dveře do bytu a 
kouřem byla zcela naplněna 
chodba před bytem. Nasaze-
na byla přetlaková ventilace 
do vstupu objektu a jednotka 
HZS doplněna o velitele SDH 
prováděla průzkum, hašení 
požáru a odvětrávání. Po 
lokalizaci požáru byla dru-
há ventilace umístěna do 
vstupních dveří bytu na od-
větrání a ochlazování místa 
požáru. Majitelka se snažila 
v první chvíli uhasit požár, 
ale oheň se rozšířil velmi 
rychle. Z těchto důvodů byla 
majitelka bytu předána do 
lékařské péče, neboť zažila 
tepelný šok a nadýchala 
se zplodin. Pro nezletilou 
dcerku a psa si přijel otec 
majitelky. Příčina požáru 
je zatím v šetření, pravdě-
podobně se jednalo o závadu 
na elektrickém rozvodu. 
Během likvidace požáru byl 
zkontrolován i byt „za zdí“ 
požáru, kde bylo zjištěno, 
že se zeď natolik ohřála, že 
došlo k odpadnutí štukování 
po celé ploše a částečnému 
poškození kobercové krytiny 
znečištěnou vodou. Likvida-
ce požáru trvala více jak 
dvě hodiny, během kterých 
bylo provedeno i vyklizení 
vyhořelé místnosti.  

Čerpáno z webu 
http://hasici.varnsdorf.cz  

red

V předminulém čísle Hlasu severu informoval tajemník 
MěÚ Ing. Vladimír Bartoň o připravovaném stěhování 
některých odborů městského úřadu na budovu v ul. T. G. 
Masaryka (u Červeného kostela). Tato změna souvisí s 
novým způsobem zpracování agendy cestovních dokladů 
pasů pomocí snímání biometrických údajů na speciálním 
pracovišti, pro jehož umístění nejsou v budově na náměstí 
vhodné prostory.  

Důvodem je instalace fotokabinky pro snímání biomet-
rických údajů v souvislosti se zavedením nových cestovních 
pasů od 01. 09. 2006,  pro jejíž umístění nejsou v budově 
na náměstí vhodné prostory.  Pro informaci dodáváme, že 
cestovní pasy dosud vydávané, budou platné do doby v nich 
uvedené.

Protože se doba stěhování neúprosně blíží, chceme znovu 
upozornit občany na změny, které je čekají při vyřizování 
některých záležitostí na městském úřadě. 

Přestěhovány budou tyto agendy:
Evidence obyvatel, matrika, občanské průkazy a cestovní 

doklady, řidičské průkazy a evidence řidičů, přestupková 
komise (podávání stížností), vymáhání pohledávek. 

V této budově si také občané mohou vyřídit ověřování 
podpisů a listin, kopírování dokumentů a v dohledné době 
bude rovněž zahájen provoz podatelny pro příjem podání.

V průběhu srpna se pak rovněž na tuto budovu přemístí 
dopravní agendy, o této změně budeme občany prostřednic-
tvím Hlasu severu také informovat.

Hodiny pro veřejnost na budově T. G. Masaryka 1838 
budou stanoveny takto:
PO 8,00 - 17,00        
ÚT 8,00 - 15,30
ST 8,00  - 17,00        
ČT zavřeno
PÁ 8,00 - 14,30

Kontaktní adresa: Městský úřad Varnsdorf, 
ul. T. G. Masaryka 1838, tel. spojení: 412 384 615 617. 

Veškeré potřebné informace návštěvníci obdrží v recepci 
při vstupu do budovy. 

Děkujeme za pochopení a věříme, že tyto změny přispějí 
ke zkvalitnění vzájemného kontaktu úřadu s občany.

Eva Navrátilová
ved. organizačního odboru MěÚ

Stěhování odborů Měú (2)

Nové sociální zařízení v nemocnici

MUDr. Jan Prokop Škoda vypráví hostům o činnosti a úspě-
chu nemocnice.                                                       Foto rm

pohovořil výstižně i primář MUDr. Jan Prokop Škoda hod-
notivší skladbu pacientů, náročnou ošetřovatelskou práce 
sester i solidní vybavenost nemocnice. I on věří v dobrou 
prosperitu nemocnice. 

Další chystanou akcí je zastupitelstvem taktéž schválená 
rekonstrukce kuchyně, jejíž provoz byl ukončen v roce 1989, 
kdy byl celý prostor zalit fekáliemi. Po konzultaci ředitele 
nemocnice s Krajským úřadem je tato investice perspektiv-
ní, neboť kraj podporuje zachování šíře zdravotnické péče a 
pestrost právních forem jednotlivých zařízení. V nově zrekon-
struované kuchyni by se tedy vařilo 200 až 400 jídel s novým 
tabletovým systémem rozvozu ku spokojenosti pacientů i zdra-
votnického personálu.                                                 rm

Dokončení ze  str. 1

né podobě převzata Českou 
republikou.

Poslanec Ing. Josef 
Poláček se 25. dubna v 
podvečer sešel se stíno-
vým ministrem životní-
ho prostředí RNDr. Bed-
řichem Moldánek, aby si 
spolu ujasnili otázku chybné 
aplikace evropského práva v 
zadávání veřejných zakázek 
v oblasti vodovodů a kanali-
zací. Na otázku Ing. Josefa 
Poláčka, zda je v důsledku 
zmiňované chybné aplikace 
ohroženo plnění závazků 
vůči EU v odkanalizování 
obcí nad 10 tisíc obyvatel 
RNDr. Bedř ich  Moldán 
odpověděl:

 „Zatím situace nevypa-
dá příliš příznivě. Na vině 
je nedostatečná komuni-
kace a spolupráce mezi 
Ministerstvem zahraničí 
a Ministerstvem životního 
prostředí. Je potřeba v při-
jatelném čase sjednávat mi-
nisterské přístupy a zajistit 
kofinancování, které je pro 
obce neúnosné, tzn. zajistit 
kof inancování ze zdrojů 
státního rozpočtu.“Dodal 
také, že je dále nezbytná 
dohoda o vypouštění od-

padních vod s jednotlivými 
povodími.

Ve městě probíhalo  ve 
dnech 5. a 6. května natá-
čení spotu o Varnsdorfu, 
který prováděla společnost 
TVBOX s producentem 
Krajčou. Natáčelo se ve 
f irmách TOS Varnsdorf 
(většinový producent) a 
MPK Varnsdorf, na Hrád-
ku se starostou města, na 
děstkém dopravním hřišti, 
s Albrechtem Berkou z 
Dubé na hradě Tolštejn, v 
prostorách městského úřa-
du, v divadle, v kostele na 
náměstí, na sportovištích a 
dalších místech města a oko-
lí. Pořad se bude vysílat na 
všech regionálních kanálech 
TV Prima a 42 x v kabelové 
televizi Karneval. Pokud 
cca 15 min pořad diváky 
zaujme, setkáme se s ním 
možná i v Toulavé kameře 
na ČT 1. Pořad financovali 
TOS Varnsdorf, MPK s.r.o. 
Varnsdorf, Noprosu Varn-
sdorf, Město Varnsdorf a 
dobrovolný Svazek obcí Tol-
štejn.            ŠMIK, JS, rm
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Prvomájové oslavy nepokazila ani pokácená májka 

Aktuálně z radniceAktuálně z radniceAktuálně z radnice

PŘEPLNĚNÉ KONTEJNERY DEMOTIVUJÍ

Také letos 1. máje se sešli 
v prostoru hřiště za spor-
tovní halou občané našeho 
města a okolí, aby oslavili 
Svátek práce. Tento svátek  
je spojen s oslavou lidské 
práce, která je tvůrcem 
materiálních a duchovních 
hodnot. 

Setkání občanů zahájil 
i tentokrát starosta města 
poslanec PS PČR Ing. J. 
Poláček, který vyjádřil po-
těšení nad tradičním setká-
ním občanů při příležitosti 
tohoto svátku.

Jako hlavní řečník 
vystoupil předseda zdejší 
organizace KSČM, která 
oslavy organizovala,  Ing. V. 
Reiber - současný poslanec 
PS PČR a zároveň kandidát 
na znovuzvolení za KSČM. 
Ten ve svém vystoupení m. 
j. připomněl, že každý rok 
v tento den demonstrují 
lidé na celém světě za své 
právo být plnohodnotnými a 
důstojnými lidmi a občany. 
Zároveň uvedl, že KSČM 
nechce jen vylepšovat ka-
pitalismus, ale jejím cílem 
je demokratická změna ve 
prospěch vytvoření sociálně 
spravedlivé společnosti. Ke 
staročeské tradici měsíce 
máje, odedávna patří sta-
vění májky jako symbolu 
probuzení nového života. 
Pro organizátory oslav bylo 

nepř íjemným zjištěním, 
že opentlená a vyzdobená 
májka, postavená nadšenci 
v předvečer oslav, byla ze 
svého místa v noci „pře-
místěna“ zatím neznámými 
„hrdiny“ do Mandavy. Nad 
takovým jednáním vyslovil 
rozhořčení starosta města 
a odsoudila je i naprostá 
většina přítomných. Ke cti 
pořadatelů je třeba přičíst, 
že ještě v průběhu oslav 
byla májka, i když poněkud 
zbavena svých ozdob, znovu 
postavena na původní mís-
to. Pokud snad někdo měl 
v úmyslu tímto jednáním 

CO V ANKETĚ NEBYLO
Kdo  si pozorně pročetl anketu „Tři z dvanácti“ v mi-

nulém čísle našeho časopisu a rozhodl se zúčastnit tohoto 
průzkumu, jistě zjistil, že stanovit pořadí důležitosti jednot-
livých investic není vůbec snadné. Dá se totiž říci, že všech 
dvanáct investičních akcí, které anketní lístek obsahuje, 
by bylo dobré co nejdříve uskutečnit. A ještě by se daly při-
dat další potřeby města, které anketa neuvedla. Například 
opravu a dokončení bývalé skládky komunálního odpadu 
u cihelny, která neodpovídá předpisům a zabírá soukromý 
pozemek, nebo ošetření vodních ploch ve městě, zanesených 
špínou a bahnem. Na další etapu stavby „centrálního par-
ku“ vedle plaveckého bazénu si taky ještě počkáme, rovněž 
samotný plavecký bazén a jeho okolí čeká na rekonstrukci; 
a co dětská hřiště a pískoviště podle nových norem? Prostě 
je toho více, co před námi je, abychom si mohli říci, že se 
naše město dostalo na vyšší úroveň.

Jak už bylo minule uvedeno, na pořadí investičních akcí 
mají značný vliv mimorozpočtové peníze t. j. dotace, které 
se podaří získat. Tak např. mohla začít přestavba bývalých 
kasáren na bytovky, rekonstrukce stadionu V kotlině a 
naopak byla odložena oprava základní školy v Edisonově 
ulici, protože se nepodařilo zajistit potřebný příspěvek. 
O dotace z různých zdrojů, obvykle z ministerstev a nově i 
z fondů Evropské komise, je velká tlačenice a byrokracie, 
a proto hodně záleží na čelních představitelích radnice, jak 
dokáží potřeby svého města obhájit a protlačit.

Pokud anketa pomůže zjistit, kterým investicím dávají 
občané přednost, bude to jistě výzva pro současné i budoucí 
zastupitele, aby volné prostředky směrovali žádaným smě-
rem. Do konce měsíce ještě můžete připojit i vy svůj názor.                                                               

R. Dausch

O potřebě separovat 
komunální odpad bylo 
napsáno mnohé i v Hlasu 
severu. Nikdo z rozumně 
uvažujících občanů o této 
nezbytnosti jistě nepochy-
buje a co je potěšitelné, 
převažující většina občanů 
našeho města si „přidělává 
práci“ a odpad třídí.

Racionálních důvodů pro 
takovéto počínání je hned 
několik. K těm hlavním 
patří: využití odpadů jako 
druhotných surovin; snížení 
množství směsného odpadu, 
jehož ukládání stojí nemalé 
peníze; v neposlední řadě 
hraje roli i výše poplatků, 
které občané za likvidaci 
komunálního odpadu každo-
ročně platí. Zde platí zásada, 
že čím více separovaného 
odpadu město předá odbě-
ratelům, tím větší sumu za 
něj získá. Získané peníze 
se pak využijí na úhradu 
nákladů likvidace odpadu 
netříděného a není nutné je 
„brát“ od občanů ve formě 
zvýšeného poplatku.

O tom, jak se daří odpad 
separovat a kolik za něj měs-
to v minulých letech získalo, 
jsou vedeny přesné údaje. 
Jako častý důvod toho, že 
občan nemůže odložit při-
pravený separovaný odpad 
do příslušného barevného 

oslavy znevážit, tento záměr 
se nepodařil.

I tentokrát hodnotí pořa-
datelé oslavy Svátku práce 
jako zdařilé. Podíl na tom 
mají nejen pořadatelé, ale i 
hudební skupina GARAN-
CE z Děčína, jejíž reperto-
ár přišel vhod spíše mladým 
lidem, kterých z odhadova-
ných šesti set účastníků 
byla téměř polovina. Na své 
si přišly i děti při různých 
hrách a soutěžích. K dů-
stojné oslavě tohoto svátku 
přispěli však všichni, kteří 
se zúčastnili.                 
             Dr. Miloslav Hoch 
 

kontejneru je, že kontejner 
je plný. Až př íliš často 
jsou přeplněny kontejnery 
umístěné na stanovišti ve 
Východní ulici u domu č. p. 
2581, zejména pak modrý 
kontejner na papír. V lep-
ším případě skončí papír 
vedle kontejneru, v horším 
pak ve směsném odpadu. 
Obdobnou situaci je možné 
zaznamenat i na dalších 
stanovištích. Na dosavadní 
návrhy a připomínky obča-
nů na příslušném odboru 
Městského úřadu „nikdo 

neslyší“? Řešením by byl 
například častější odvoz 
odpadu nebo přidání na 
stanoviště dalšího kontej-
neru (alespoň) na papír. 

Pokud mají být občané 
pozitivně motivováni k další 
separaci komunálního odpa-
du, je nezbytné bez otálení 
přijmout organizační i jiná 
řešení, která situaci změ-
ní. Současný stav - často 
přeplněných „barevných 
kontejnerů“ - působí totiž 
výrazně demotivačně.

Dr. Miloslav Hoch  

Přeplněné kontejnery nás trápí
V loňském roce proběhla široká kampaň na podporu 

třídění odpadu. Kromě letákové akce a série článků jsme 
také zvýšili počty kontejnerů na tříděné odpady, zavedli 
zvláštní systém podpory separace pro školy všech stupňů a 
zkušebně zprovoznili finanční motivaci důsledného třídění 
odpadů v domácnostech. Proto nás trápí, když jsou kontejne-
ry přeplněné a občané ztrácejí motivaci. Hledáme možnosti 
jak tomu zabránit a nezvyšovat přitom nadměrné náklady. 
Kontejnery na papír z některých stanovišť (včetně Východní 
ulice) vozíme od poloviny dubna každý týden a ostatní mís-
ta monitorujeme. Další problémy působí svozová technika. 

V letošním roce se již několikrát stalo, že firma EKO ser-
vis Varnsdorf a.s. nebyla schopna dodržet termíny vývozu 
stanovené smlouvou a opět to mělo za následek „přetékající“ 
kontejnery. I za cenu náhradních nočních či víkendových 
směn se nepodařilo této situaci zabránit. 

Ing. Přemysl Brzák
odbor životního prostředí

• 25. 4. kontrolní den akce „Rekonstrukce 1. NP v bu-
dově MěÚ č. p. 1838 T. G. Masaryka - kanceláře odboru 
správních agend“ 

• 25. 4. výroční schůze Nadačního fondu Šťastné stáří 
při Domově důchodců ve Filipově

• 26. 4. zasedání správní rady Nadačního fondu Hrá-
dek - Burgsberg, na kterém se projednávala výroční zpráva 
za rok 2005 a rozpočet fondu na rok 2006

• 27. 4. jednání s náměstkyní okresního ředitele Policie 
ČR plk. JUDr. Alicí Kopeckou o znovuzařazení města 
Varnsdorf do Programu prevence kriminality na místní 
úrovni - Partnerství

• 27. 4. kolaudační řízení akce „Dopravní hřiště v ul. 
Husova“

• 28. 4. pracovní jednání k přípravě prezentačního prodej-
ního DVD o městě Varnsdorf, které zpracovává videostudio 
Dores Jiřího Elsnera

• 30. 4. slavnostní otevření turistické stezky na ul. 
Žitavská 

• 1. 5. setkání občanů u příležitosti letošních oslav Svát-
ku práce, které organizovala KSČM

• 2. 5. podpis žádostí o poskytnutí dotace ze Státního pro-
gramu podpory cestovního ruchu - SROP na akce „Rekon-
strukce městského divadla“, „Zastřešení zimního stadionu“ 
a „Revitalizace areálu krytého plaveckého bazénu“

• 3. 5. natáčení dokumentu o Varnsdorfu Televizí Lyra
• 3. 5. pracovní jednání s Klubem českých turistů o 

zabezpečení a koordinaci „Dne Varnsdorfu a Jiřetína pod 
Jedlovou - 8. 8. 2006“ v rámci Letního turistického srazu 
2006 

• 4. 5. zasedaly orgány společnosti EKO servis Varnsdorf 
a.s. (představenstvo a valná hromada), byla projednána 
výroční zpráva za rok 2005 a byl rozdělen zisk v celkové 
výši 1.191.984,- Kč na výplatu dividend 800.000,- Kč a 
na účet Nerozdělený zisk minulých let 391.984,- Kč

• 5. 5. zahájení okresního kola dopravní soutěže mla-
dých cyklistů, které se konalo na dopravním hřišti ve 
Varnsdorfu

• 5. 5. natáčení prezentačního videa o Varnsdorfu 
firmou BOX TV, na jehož realizaci se finančně podílejí 
varnsdorfské firmy 

Organizátoři přivolali na výlov Májky autojeřáb, který však 
nakonec nahradila síla lidská. Táhli, táhli až vytáhli. Ruku k 
dílu přidal i poslanec KSČM Ing. Reiber.



10/2006                                                                                                   strana 4

RAMPUŠAČKARAMPUŠAČKA
Nedělní oslavy odchodu 

zimní vládkyně tohoto kraje 
Rampušačky do své ledové 
sluje a předání vlády máji 
byly ve Varnsdorfu velkole-
pé. K Městskému divadlu se 
slétlo nebývalé množství ča-
rodějnic a čarodějniček. Líta-
ly, řádily a tančily. Byly tak 
úžasné a odporné zároveň, 
že některým obyvatelům z 
nich naskakovala husí kůže 
a jiným nestačil obyčejný 
úsměv. Hlasitý smích a údiv 
byl všude kolem. Atmosféra 
kouzelná..

Samozřejmě byly ohodno-
ceny nejúžasnější čarodějni-
ce i maličké čarodějničky. 
Úloha to však pro porotu 
byla nelehká, neboť jak 
vlastně určit tu „nejhezčí“? 
Vítězky kategorií senior a 
junior obdržely láhev sektu 
a sladkou odměnu. Nejenže 
při tomto reji čarodějnic 
zatančili varnsdorfské 
mažoretky, ale i mažoretky 
čarodějnice a čarodějnicky 
naladění Dykyťáci.

Po jejich vystoupení vy-
zval ředitel divadla Martin 

Louka všechny přítomné, 
aby se připojili i se svou dob-
rou náladou do  tradičního 
lampiónového průvodu a vy-
provodili tak  Rampušačku 
na  poslední cestě. I povoz, 
jenž Rampušačku odvážel, 
byl velmi netradiční. Trak-
tůrek Máňa, s řidičem  Jiřím 
Suchardou, ji dopravil  na 
místo určení k poslednímu 
rozloučení. Cestou hrála 
hudba, lidé zpívali a tančili 
a v příjemném šeru za svitu 
stovek lampiónů vyprovázeli  
Rampušačku až na náměs-
tí. A tam vzplála obrovská 
vatra...

Světla zhasla, rozezně-
la se hudba a nastal čas 
vrcholný. Čas tradičního 
ohňostroje, na který jsme 
všichni „varnsdorfáci“ řádně 
pyšní. Rok co rok se na závěr 
Rampušačky sjíždějí lidé ze 
širokého okolí, aby viděli tu 
krásu a zažili tu atmosféru. 
A věřte, že letošní ohňostroj 
byl jedinečný. Z davu při-
hlížejících byl slyšet úžas, 
nadšení a některým se i 
slzy v očích leskly. Po ně-
kolikaminutové spleti krás 
byl závěrečný potlesk všech  
dostatečnou tečkou.

Je snad investice města 
do ohňostroje vyčíslitelná? 
Tolik nadšených tvář í a 
spokojených lidí..., to je věru 
k nezaplacení. A stačilo pou-
hých 30 tisíc. 

Poděkování patří městu a 
všem organizátorům.       rm          

Klidný a teplý předvečer 
1. máje, kdy začíná lásky 
čas, nepochopilo několik 
mladíků posílených alkoho-
lem a začalo slovně provo-
kovat a vyvolávat inciden-
ty, které na závěr pálení 
Rampušačky na náměstí 
vyústily v otevřenou rvačku. 
Po oddělení obou „nepřátel-
ských“ táborů přítomnými 
strážníky Městské policie 
došlo k dalším incidentům 
v prostoru před školou, kam 
se účastníci bitky přesunu-
li. Na místo byly svolány 
všechny ozbrojené složky, 
kterým se nakonce podaři-
lo vyhrocenou situaci zvlád-
nout a doprovodit některé 
návštěvníky směrem ke 
svému bydlišti. Posledním 
a zbytečným krokem tohoto 
incidentu pak bylo vybití si 
agresivity na zrcátku auta 
obdivovaných indiánů, kteří 
se tak ve městě zdrželi déle 
než očekávali a na některé 
naše obyvatele si odnesli ne-
pěknou a drahou vzpomín-
ku.                                  JS

Rampušačka 
a rvačka

Při sletu čarodějnic před Městským divadlem 
bylo k vidění několik vystoupení.

Čarodějnice ve své plné kráse (vpravo vítězka 
v kategorii seniorek).

Rampušačka na své poslední cestě vezl trak-
tůrek Máňa.                                    Foto rm

Vítězky kategorie Čarodějnic juniorek.
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Otázka dne - PROČ JÍT K VOLBÁM?

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

INZERCE

Také letošní rok je rokem volebním. Druhého a třetího 
června budou občané - voliči rozhodovat o složení Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, při podzimních volbách pak bu-
dou vybírat své zástupce do Zastupitelstva města. (Volby do 
Senátu nás čekají až za dva roky.)

Jak ukazují předvolební průzkumy a potvrzují dosavadní 
zkušenosti, značná část občanů má zájem se nadcházejících 
voleb do Poslanecké sněmovny zůčastnit. Mnozí jsou již roz-
hodnuti, které politické straně odevzají svůj hlas a kterému 
z kandidátů dají navíc preferenční hlasy, a tak mu případně 
dopomohou k lepšímu umístění.
Část občanů se snaží získat informace o volebních progra-

mech jednotlivých stran i o kvalitě                 osobností, které za 
ně kandidují, a rozhodnou se až na základě získaných poznat-
ků. Této skupině nerozhodnutých občanů je přirozeně všemi 
stranami věnována velká pozornost při volební kampani. 

Někteří občané dávají najevo své rozhodnutí voleb se z 
různých důvodů vůbec nezůčastnit. Poměrně značná část 
voličů váhá, a ještě není rozhodnuta, zda své aktivní volební 
právo uplatní.

Vzhledem k významu a postavení Poslanecké sněmovny 
při tvorbě zákonů ( např. může přehlasovat Senát i veto pre-
zidenta republiky) by bylo nemoudré, voleb se nezůčastnit a 
přenechat rozhodnutí o jejím složení někomu jinému. Mějme 
také na paměti, že z výsledků voleb vyplyne složení vlády a 
dalších orgánů výkonné moci, a konečně i další směřování 
vývoje v naší zemi.

Při výběru svých zástupců do Poslanecké sněmovny je třeba 
zohledňovat jejich odborné a lidské kvality, a také program 
politických stran které zastupují. V případě kandidátů z 
našeho města či regionu, by bylo chybou k této skutečnosti 
nepřihlédnout. Úkolem zvolených zástupců je totiž rozhodovat 
o důležitých problémech státu, ale také o těch „obyčejných“, 
které se bytostně dotýkají života každého z nás. 

Volby v podmínkách naší zastupitelské demokracie před-
stavují jednu z důležitých možností aktivní účasti občanů na 
politickém životě, a jsou zároveň výrazem uplatňování moci 
lidu v našem státě tak, jak je zakotveno v Ústavě. Kritika 

politiky po volbách, jichž jsem se dobrovolně nezůčastnil, na 
věcech již nic nezmění. 

Na otázku položenou v titulku si jistě každý občan - volič 
odpoví sám. Bylo by však ke škodě věci, kdyby o politickém 
zastoupení a personálním složení tak důležité instituce jakou 
je Poslanecká sněmovna, rozhodovala jen malá část voličů.

Dr. Miloslav Hoch 

INZERCE

Nedostatečná 
odpověď

Na dopis předsedy Sdru-
žení pro rozvoj Šluknovska 
Ing. Milana Kořínka zaslaný 
ministru dopravy Ing. Šimo-
novskému odpověděl vĘpo-
věření náměstek ministra 
dopravy Ing. Jiří Kubínek. 
Vyjádřil se písemně, leč vel-
mi neutrálně. Ačkoli se vĘ-
dubnu zúčastnil jednání se 
zástupci postižených měst a 
obcí a je tedy vĘobraze, jeho 
sdělení, že resort dopravy 
se zasadil o snížení dopadů 
na obyvatele tak, jako tomu 
bylo při objízdných trasách 
vyvolaných povodněmi roku 
2002, je naprosto nevýstiž-
ný. Ani konstatování, že 
otevření dálnice D8 koncem 
letošního roku zásadně při-
spě je ke snížení nákladní 
dopravy, je pro obyvatele 
výběžku naprosto nedosta-
čující. Kde je realizace jeho 
příslibů, které dal právě na 
svých politických setkání 
ve Varnsdorfu a Rumbur-
ku?                            rm

Renáta Brandysová
Martin Holub

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.

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

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.

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

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.

„Všechny své spolužáky 
ze střední i základní ško-
ly zve Josef Zbihlej na sraz. 
Letošní setkání se koná tra-
dičně ve vinárně U parku 
za spořitelnou v sobotu 10. 
června od 17.00 hod.“
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ODEŠLI
NAVŽDY

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

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

INZERCE

Vejlová Zděnka 
Havlíček Jan 
Borovičková Eliška
Jiroušková Jaroslava
Šebela Jaroslav
Saidlová Anna
Křenovská Margita
Tůma Jiří
Nováková Zuzana
Stružinská Helena
Heřmanová Emílie
Podhorec Vojtěch
Vildová Mária
Búžik Ernest

(43 let)
(52 let)
(80 let)
(89 let)
(48 let)
(93 let)
(79 let)
(63 let)
(50 let)
(66 let)
(76 let)
(81 let)
(70 let)
(54 let)

Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf, 
T. G. Masaryka 1804

přijme kvalifi kované pedagogy 
pro školní rok 2006/2007.

Informace tel. 412 372 207, 
e-mail: skola@ specvdf.cz

INZERCE

INZERCE

ØÁD KO VÁ 
INZERCE

Britská životní pojiš-
ťovna hledá do zavedeného 
týmu pro kancelář v Krásné 
Lípě a České Lípě jednoho 
prodejce. Předpoklady: SŠ 
(vyučen), komunikativní. 
Nabízíme: zázemí si lné 
zahraniční společnosti, 
zajímavé f inanční ohod-
nocení počáteční pracovní 
činnosti. Možnost využití 
firemního telefonu a inter-
netu. Kontakt: A. Rokos, 
tel. 724 790 058, e-mail: 
AllexRokos@seznam.cz

Letní dětský tábor 
s výukou němčiny, 
Máchovo jezero, 19. 
- 25. 8. 2006, 2900,- Kč 
- Mgr. Kateř ina Berna-
tová. Tel. 777 212 414 .

Pronajmu nebytové 
prostory ve středu města 
na Národní ulici. Telefon: 
731 585 917.

Prodám horkovzdušnou 
troubu, universální robot a 
fritézu, p. Kotherová, Žitav-
ská 3000, Varnsdorf

Centrum Panorama 
přijme promítače i bez 
zkoušek na zaučení. Tel. 
603 509 105.

Pronajmu zavedenou 
trafiku. Tel. 607 246 858.

Prodej čtyřpodlažní 
kancelářské budovy se 
2 byty v centru Rumburku. 
Vlastní parkoviště. Prodejní 
cena: 8 mil. Kč. Bližší infor-
mace Lužická R.K.Tel. 412 
333 281, 602 108 404.

Dne 30. 5. 2006 by se dožil 100 let náš 
tatínek, dědeček, pradědeček pan Anto-
nín Fojtíček. Tohoto výročí se bohužel 
nedožil, neboť 1. 8. tomu bude 33 let, co 
nás navždy opustil. Stále vzpomínají děti 
s rodinami.

28. 5. uplyne 5 let od úmrtí Vlasty 
Šťastné. Za tichou vzpomínku všem, 
kdo jste ji znali, děkuje rodina Kukurova 
- Türkonova.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
za projevenou soustrast a účast při posled-
ním rozloučení s Antonínem Frýbou 
- Jimem Drobečkem. Děkujeme všem 
přátelům a známým, sportovcům - bas-
ketbalistům, zápasníkům, kulturistům. 
Kamarádům dřevorubcům a trampům. 
Děkujeme. Bratři Slávek a Bořík.

Dne 17. května oslavil své 80. naroze-
niny pan Zdeněk Kozák. Mnoho štěstí 
a pevné zdraví do dalších let mu ze srdce 
přeje manželka, dcery Lidka a Marcela 
s rodinami.

Dne 13. 5. 2006 se dožila krásných půl-
kulatin paní Jana Žárová. Do dalších let 
všeho nejlepšího přeje, manžel Jaroslav, 
syn Marcel s rodinou, švagr Pepík s ro-
dinou a švagrová Jiřina.

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

Prodej rekreační chalupy v Rybništi - Nové Chřibské. 
Velmi dobrá údržba. Prodej včetně zařízení. Prodejní cena: 
1,1 mil. Kč. Bližší informace Lužická R. K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.

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

Stolní tenisté si  vedli  úspěšně
Sezónu 2005 - 2006 stolních tenistů TJ Slovan Varnsdorf 

lze hodnotit za velmi úspěšnou. Jeho A-tým obsadil v kraj-
ském přeboru 5. místo a hrál ve složení Bušek, Franěk, 
Bruder, Neumann a Phante. B-tým v okresním přeboru 
skončil na 3. pozici ve složení hráčů Krejčí, Marek, Fuksik, 
Somič a Strnad. Ve stejné soutěži hrál C-tým a obsadil 
6. příčku. Reprezentovali jej hráči Žítek st., Žítek ml., Miško, 
Charouzek a Šimonek. 

Mimo regionálních soutěží byl také ukončen 33. ročník 
varnsdorfské ligy a zároveň 3. ročník Memoriálu Mirosla-
va Rameše jako nejstarší amatérská soutěž družstev ve 
Varnsdorfu. Na základě dosažených bodů z jednotlivých 
utkání se utvořilo toto pořadí: 1. Čendové I (Chlan ml., 
Peleška st.), 2. Velveta (Gerboc, Svratecký, Flegr), 3. Dolní 
Podluží (Gola, Samek), 4. Gambrinus (Charouzek nejml., 
Šimonek), 5. Hrnce a Kredence (Exnar st., Michálek, Na-
stoupil), 6. Restaurace Šimek (Šimek, Sláma), 7. Lev (Exnar 
ml., MUDr. Veil, MUDr. Urban, Pospíšil), 8. JKK (MUDr. 
Janák, Kroužil, Kovář), 9. Čendové II (Chlan st., Peleška 
ml.), 10. Řeznictví Vohnout (Dubovecký, Vohnout), 11. Praha 
(Charouzek st., Charouzek ml., Prchal), 12. Ťuldové (Kahoun, 
Novotný), 13. Ostruhy (Unger, Nesnídal), 14. Arbes (Jetýlek 
st., Jetýlek ml.).

Kromě dospělých stolních tenistů má oddíl 15 mladých 
hráčů ve věku 7 - 13 let a pod vedením bratří Žítků pronikají 
do tajů této náročné hry. Ti také uspořádali pro mládež města 
Varnsdorfu turnaj o jeho přeborníka. S 15 registrovanými, 32 
amatérskými a 15 mladými hráči má oddíl více jak  60 členů. 
Nevýhodou a velkou překážkou pro rozvoj tohoto sportu je 
herna v Technických službách města Varnsdorfu, kde jsou 
k dispozici pouze tři hrací stoly. Ale hraje se zde každý den 
a herna doslova praská ve „švech“, čímž hráči dokazují své 
nadšení a dobrý vztah ke zvolenému sportu.           

Miroslav Exnar st. 
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Varnsdorf vážně atakuje druhou ligu
Po výhře fotbalistů ve středu 3. května v dohrávaném utkání s béčkem Teplic 2:1 

(góly Grubhoffera a Sháněla) se třetiligový tým usadil na čele tabulky. Ve Šluknově jej 
pak čekal jeden ze spolufavoritů soutěže, tým Prachatic. Hosté vedli, Zachariáš po půli 
vyrovnal a kapitán Hyka brankou z rohu dostal Slovan do vedení. Soupeř ještě srovnal, 
ale fantastické provedení přímého kopu jen  minutu hrajícího Marzinha už v nastaveném 
čase přivedlo Slovan k výhře 3:2. V týdnu na pražské Krči uhrál 1:1, když vedoucí branku 
zápasu dal Grubhoffer. V neděli hostil osmé Karlovy Vary-Dvory a papírově měl vyhrát. 
Několik vykartovaných nebo zraněných hráčů však bylo na výkonu znát a remíza 1:1 (64. 
Jordák) může být pro někoho ze 600 diváků zklamáním. Soupeři ovšem ztrácí rovněž. 
Závěr soutěže bude zajímavý.

St. dorost vyhrál doma s Rumburkem 1:0, ve 20. se trefil Pácha. V Litoměřicích si 
připsal další tři body za výhru 1:2 brankami Kreminy a Michálka v 90. min. V krajském 
přeboru drží klidný střed tabulky.

Ml. dorost hrál s vrstevníky stejných soupeřů. V derby utkání vyhrál 2:0 (góly Páchy 
a Švece) a venku rovněž plně bodoval výhrou 0:3. Brankami se prosadili Volf, Prchal a 
Šerák. Za poslední výkony patří ocenění trenérů hráčům Stehlíkovi, Páchovi a i zraně-
nému Prchalovi.

Ženy zajížděly do Bohušovic a přesvědčivě vyhrály 0:6 dvěma brankami Řezáčové (re-
kordně v 8. vteřině zápasu!), Šanovcové, Štefanové, Jungmannové a Holečkové. Doma se 
střetly s Jirkovem, opět vyhrály, tentokráte 4:0. Do sítě mezi tyčemi se trefily Šanovcová, 
Řezáčová,  Jungmannová a Vóglová. Mančaft je na špici tabulky III. ligy skupiny sever, 
k postupu má ale o bod blíže Chřibská.  

Žáci A využili nabídky novoborského klubu ke společnému týdennímu zájezdu do Itálie, 
ale ještě před odjezdem stihli vyhrát v Lounech 2:3 brankami Filipa, Justa a Maudera. 
Žáci C v Lounech prohráli 6:0.

Starší přípravka v krajském přeboru překvapivě ztratila body, když remizovala s Je-
nišovicemi 3:3 (Zounar 2, O. Zelinger) a prohrála s Turnovem 4:0. V další dvojici zápasů 
venku uhrála plichtu 2:2 s Jabloncem A  a  porazila Jablonec B  2:4 (v těchto utkáních 
dali branky Ondráček 3, Šiška, Kučera a O. Zelinger). V Semilech hrála s domácími 3:3  
a s Lomnicí n. P. vyhrála 7:0. Drží se na 3. místě.

Mladší přípravka hrála první tři jarní turnaje Okresního přeboru a všechny vyhrála. 
Nejdříve doma, poté na Junioru Děčín a zatím poslední v Modré. A jelikož soupeři na dal-
ších místech se navzájem obírají o body a obsazují střídavě zbylá místa, tak varnsdorfské 
naděje zvyšují náskok a celkově po deseti turnajích jasně vedou před Řezuz Děčín a Modrou. 
Gólově si nejlépe počínají Kryštof Kolár a Josef Eliáš, každý z nich nastřílel soupeřům 
již více jak 50 branek.

Stará garda Slovanu prohrála na UMT se sálovkáři  J.K.Trans 0:2 (T. Skotnica, 
J. Moravec) a v odvetě remizovala 2:2 (J. Stehlík, M. Machan,  J. Moravec, V. Fritzsche). 
Dále hostila soupeře z Německa FC Eintracht Schwerin a v kvalitním střetnutí po půli 
1:1 vyhrála 3:1 brankami M. Račuka, K. Uhlíře a M. Mikoláška.                            ZdS    

Muži Slovanu Varnsdorf vstoupili do jarní části Severočes-
kého přeboru v házené a sehráli šest utkání. Tři v domácí hale 
a tři na hřištích soupeřů. Bilance je solidní, čtyři výhry a dvě 
porážky (ty hned v úvodních utkáních sezóny). Za zisk dvanácti 
bodů se pohybují v tabulce průběžně na 4. - 6. místě.

Slovan - Jablonec nad Nisou B 20:21. První utkání 
bylo dramatické až do závěrečného hvizdu rozhodčího. Slovan 
v celém utkání dotahoval náskok soupeře a ten si v závěru 
svou výhru pohlídal.

Liberec - Slovan 27:22. Liberec má mladý tým a hráči 
Slovanu tento zápas podcenili. Liberec vedl od samého úvodu 
utkání a nepřipustil žádnou komplikaci. 

Slovan - Mimoň B 25:21. První výhra v sezóně se nerodila 
lehce, utkání bylo dramatické a dost vyhecované. Bylo hodně 
vyloučených hráčů. Slovan však převážnou část utkání vedl a 
v závěru si svou výhru v utkání pohlídal.

Most - Slovan 21:29. Velmi cenná výhra na hřišti soupeře, 
který usiluje o postup do 3. ligy. V Mostě se vyhrálo poprvé za 
dobu existence. Utkání bylo vyrovnané, v úvodu nedokázalo ani 
jedno mužstvo odskočit na více než jednu branku. V závěru polo-
času se Slovanu podařilo soupeři odskočit o tři branky a vedení 
si udržel až do konce poločasu. V závěru Slovan vedení zvyšoval 
a nervózní Most k ničemu nepustil. Poslední výsledky uvádíme 
jen ve stručnosti.

Slovan - Ústí nad Labem 31:28, Žatec - Slovan 15:21.
Sestava Slovanu Varnsdorf v těchto utkáních: Ticháček, 

Vodrážka - Rozbora, Janošek, Volf, Mareš, Stehlíček, Rybář, 
Hozman, Kočiš, Muller, Kepka, Hozák.                Milan Hozák 

Házenkářům začala sezóna

Máme pro vás hit, tak si 
přijďte zacvičit. Cvičení ve 
vodě tzv. VODNÍ AERO-
BIK. Na toto cvičení si Vás 
dovoluje pozvat REGIA a.s., 
společně s plaveckou školou 
Zuzany Benediktové, které 
se koná každé úterý od 19,00 
hodin v plaveckém bazénu ve 
Varnsdorfu. Toto cvičení mo-
hou provádět jak muži, tak i 
ženy. Jedná se o cvičení bez 
zátěže kloubů a nezáleží, 
jakou máte postavu. Cvičí 

VODNÍ AEROBIK - POZVÁNKA

Soutěž starších žáků měla pokračovat druhým turnajem 
na palubovce Liberce. Ze soutěže se však nečekaně odhlásilo 
družstvo Roudnice (jarní povodně), takže náš tým odehrál pouze 
zápasy s domácím Libercem a o výsledcích nesehraných zápasů 
musel rozhodnout řídící orgán. VSK Liberec-SLOVAN Varnsdorf 
81:48 (body Smrčka 24, Horáček 10, Janoušek 8, J.Šimák 5) a 
65:72 (body Smrčka 33, Horáček 17, Janoušek 13, Dienelt 5, 
Šimák J. a Šimák M. po 2). Naši žáci v prvním utkání nepodali 
očekávaný výkon. Ve druhém nastoupili v kompletní sestavě, za-
tímco domácím chyběli dva hráči. Až v závěru utkání se podařilo 
vybojovat těsný náskok, který udrželi do konce. Za bojovnost si 
zaslouží pochvalu Smrčka, na rozehrávce se dařilo Horáčkovi. 
Poslední utkání na palubovce VSK Liberec bylo již přátelské 
s výsledkem 40:76 (body Sucharda 19, Eichler 17, Janoušek 11, 
Šimák J. 8, Horáček 6, Smrčka 5, Homan a Mirek 4, Šimák M. 2). 
Družstvo nastoupilo posíleno o dva podkošové hráče (Sucharda, 
Eichler) a to znamenalo, že od prvních minut byl vývoj utkání 
v naší režii a soupeř prakticky neměl šanci změnit průběh 
zápasu.  Konečná tabulka soutěže starších žáků: 1. Slavoj BK 
Litoměřice 52  bodů, 2. BK Česká Lípa 42, 3. BK Teplice 41, 4. 
VSK Slavia Liberec 34, 5. TJ Slovan Varnsdorf 30, 6. BK REAL 
Roudnice n/L 29 bodů. Vzhledem k povodni rozhodla STK o 
ukončení soutěže pro družstvo BK Roudnice.

Starší minižáci hráli také na palubovce VSK Liberec a dva-
krát prohráli. Nejprve 93:16 (body Ondrejčík 6) a ve druhém 
střetnutí  96:32 (body: Blažek 8, Holubář 6). Třetí družstvo 
tabulky bylo nad síly varnsdorfských hráčů.               Ing. Novotný

Basketbal  mládeže

U příležitosti  zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu nejsevernějších 
Čech pořádala jeho manažérka a sopránistka, slečna Vanda Březinová za spolupráce s TJ 
Slovan a s Městským divadlem poslední dubnovou sobotu 3. ročník HUDEBNÍHO BĚHÁNÍ 
NA PĚTI LINKÁCH aneb DA CAPO AL FINE  (od startu do cíle). Závody se konaly za 
chladného počasí, ale v bezvětří a účastnila se jich téměř padesátka startujících. Uvádíme 
výsledky nejlepších. 

Mladší žákyně (ročník 1993 - 94), trať 420 metrů. 1. Křížová Eliška (TJ Slovan) 1:17,  2. 
Fibigerová Lucie (ZŠ Bratislavská) 1:21, 3. Pozděnová Michaela  (ZŠ Bratislavská) 1:22 min. 
Starší žákyně (1991 - 92), 840 metrů. 1. Svobodová Iveta (ZŠ Seifertova) 3:20, 2. Buldrová 
Renata (ZŠ Edisonova) 3:21, 3. Feková Věra  (Speciální škola) 3:22 min. Dorostenky  (1989  
- 90), 1000 metrů. 1. - 2. Pagáčová Barbora (TJ Slovan) 3:32,  Plocarová Blanka (TJ Slovan) 
3:32 min. Juniorky (1987  88) 1 000 metrů. 1. Pagáčová Lucie  (TJ Slovan) 3:16 min. Ženy 
(ročník 1986 a dříve), 4 200 metrů. 1. Kadeřábková - Březinová Vanda (TJ Kovošrot Praha) 
15:05 min.

Mladší žáci (1993 - 94), trať 840 metrů. 1. Škorňa Jindřich (TJ Slovan) 3:05, 2. Vodička 
Dominik (ZŠ náměstí) 3:06, 3. Danko Tomáš (ZŠ Bratislavská) 3:17 min. Starší žáci (1991  
92), 1 000 metrů. 1. Hejduk  Jan  2:48, 2. Lehroch Zdeněk  2:58, 3. Kalivoda Jiří (všichni TJ 
Slovan) 3:07 min. Junioři  (1987  88), 4 200 metrů. 1. Ceplecha  Michal  (TJ Slovan) 15:48 
min. Muži  (1957 -  86), 4 200 metrů. 1. Procházka Josef  (AC Česká Lípa) 12:49, 2. Profeld 
Ramil   (AC Česká Lípa) 13:07, 3. Vodička  Pavel  (TJ Slovan) 13:10 min. Veteráni  (1956 a 
dříve), 4 200 metrů. 1. Malý Jiří (AC Česká Lípa) 13:47, 2. Plecháček Jiří (Liga 100 Praha) 
17:48 min.                                                                                                 Stanislav Skalický 

Zajímavá atletická akce

Uvádíme pozvání na 4. 
ročník srazu motoristic-
kých veteránů v sobotu 27. 
května na parkovišti ReTOS 
Varnsdorf s.r.o. Program: 
8.30 - 10.00 výstava (Re-
TOS), 10.00 - 10.30 výstava 
(Varnsdorf  náměstí), 10.45 - 
13.00 vyjížďka Krásná Lípa 
a Doubice, 13.30 vyhlášení 
akce s pohoštěním. Kontakt: 
tel. 605 226 122.

NENECHTE SI UJÍT
Florbalový turnaj škol 

1. stupně pořádá ZŠ Brati-
slavská ve spolupráci s a.s. 
REGIA a s finančním podí-
lem města v pátek  9. června 
v prostorách sportovní haly. 
Informace podá Mgr. Petr 
Šmíd na mobilu 731 585 917.

Recesní akce zdolávání 
kopce na Studánku z varn-
sdorfského náměstí cyklisty a 
běžci (5. ročník KOLOBJĚ-

HU) se chystá na sobotu 29. 
července. S bližšími podrob-
nostmi se budou moci aktivní 
zájemci, kibicové a čumilové 
seznámit v dalších vydáních 
HS, v regionálním tisku a 
včas vydaných letácích.

Varnsdovský Cross 
triatlon (0,5 km plavání, 20 
km na horském kolo, 4 km 
běhu) se uskuteční v neděli 
30. července v areálu varn-
sdorfského koupaliště (více 
na www.triatlonvdf.wz.url).                   

                          ZdS
                                         

se s pomůckami, které 
zároveň slouží jako nad-
lehčovací a bez problému 
vám pomáhají držet se nad 
vodou. Pokud máte nějaké 
problémy se zády, vyzkou-
šejte toto cvičení. 
Co je nutné mít sebou? 
Ručník, mýdlo, pití je velmi 
důležité, plavky (nejlépe 
celoplavky). Jedna jednotka 
stojí 70 Kč. Permanentka na 
10 lekcí 650 Kč. No a nyní už 
záleží jen a jenom na vás. 


