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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY                                                                                                            CENA 5,- Kč

Číslo 

Větrné elktrárny zastupitelstvo nepodpořilo

60. výročí ZUŠ ve Varnsdorfu

Vize větrné elektrárny na Špičáku. Bliže na str. 4.

DVĚ POVEDENÉ AKCE GYMNÁZIA
 Po celý květen probíhá v Plzni na Náměstí Republiky 

v Galerii Evropského domu výstava obrazů varnsdorfského 
rodáka Františka Petra Kiena. K vidění tam jsou  i dosud 
nikde nepublikované kresby, které jsme získali díky  po-
moci Památníku Terezín. Výstava byla slavnostně zahájena 
v úterý 2. května  ve Studijní a vědecké knihovně. Na za-
hájení promluvil mimo jiné i ředitel gymnázia Jiří Čunát, 
který představil projekt studentů „Zmizelí sousedé - obje-
vený Petr Kien“. V pátek 5. května  pozval do své rezidence 
v Praze studenty, podílející se na Kienovském projektu, 
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec státu Izrael pan 
Arie Azari.  O náš projekt se velice zajímal a do diskuse se 
studentkami kvinty brzy přizval i svou ženu a svého syna. 
Lucka Kaislerová pak slavnostně začala nový projekt - ruční 
přepisování Bible ve všech zemích a jazycích.

Veronika Knesplová, kvinta 

Základní umělecká 
škola ve Varnsdorfu slaví 
60. narozeniny. Za dobu 
své existence se potýkala 
s mnoha problémy, včetně 
toho, že od roku 1989 do 
září 1999 neměla odpoví-
dající budovu a vybavení. 
Dnes sídl í v důstojném 
prostředí rekonstruované 
budovy na Národní třídě,  
díky pochopení vedení měs-
ta má skvělé podmínky ke 
své činnosti.

Školu studuje ve čtyřech 
oborech 427 žáků, v hu-
debním 295, tanečním 57, 
výtvarném 52 a literárně-
-dramatickém 23. Kromě 
dětí a studentů navštěvuje 
ZUŠ také 20 dospělých 

v hudebním a výtvarném 
oboru. Na výuce se podílí 
24 učitelů, 13 interních a 
11 spolupracuje externě.

Škola každoročně pořádá 
na 70 veřejných akcí, kon-
certů, výstav, organizuje 
celostátní festival scénic-
kého tance Tanambourrée 
a reg ionální přehlídku 
mladých orchestrů Jazzo-
vý pátek.

K výročí připravili učite-
lé a žáci školy tři koncerty. 
V pátek 16. června v 17,00 
hodin se bude konat koncert 
učitelů a bývalých absolven-
tů školy, který bude zavr-
šen přátelským setkáním 
s pohoštěním pro všechny 
zúčastněné. V neděli 18. 
června v 16,00 hodin bude 
zahájen koncert Varnsdorf-
ské komorní filharmonie ve 
starokatolickém kostele.  
Výroční oslavy zakonč í 
vystoupení žáků s rodiči 
a „co se v pátek nevešlo“ 
v koncertním sále ZUŠ. 
Srdečně zveme všechny 
příznivce školy i ty, kteří 
jsou zvědavý na její sou-
časné výsledky. 

Jarmila Šenová,
 ředitelka ZUŠ

Mgr. Petr Gandalovič ve Varnsdorfu
Primátor města Ústí nad Labem a volební lídr ODS v 

Ústeckém kraji  navštívil 6. května Šluknovsko. Zúčastnil 
se 8 kilometrové Stezky odvahy pořádané Klubem českých 
turistů Rumburk. Trasa vedla oblastí Labských pískovců 
a částí Národního parku České Švýcarsko.

Ze stezky pokračoval rovnou na tiskovku a následně 
do dětského domova v Lipové. Oddychu si mohl dopřát až 
při pracovním obědě se starosty výběžku, kteří primátora 
seznámili se současnými problémy jednotlivých měst. Po-
ctěna jeho návštěvou  byla i varnsdorfská nemocnice, kde 
se setkal s ředitelem MUDr. Václavem Járou a  personálem. 
Mgr. Petr Gandalovič se zajímal o spolupráci mezi nejvyš-
ším managmentem nemocnice a města jako  zřizovatele; 
dotazy směřovaly i k postoji nemocnice při současném 
zařazení do seznamu neziskových organizací. Celý den byl 
lídr ODS doprovázen starostou našeho města Ing. Josefem 
Poláčkem, který je také volebním lídrem ODS a to za oblast 
Šluknovska.

Mgr. Petr Gandalovič zavítal do Varnsdorfu i 17. 5., kde 
se v prostoru Základní umělecké školy setkal s podnikateli  
Šluknovského výběžku. Při neformálním setkání debatovali 
a odpovídali na otázky přítomných. Hovořilo se o problema-
tice Šluknovského výběžku a jeho současné nedostupnosti, o 
zdravotnictví nejen ve výběžku, o problematice financování 
z projektů. Témat bylo dosti a příležitost k setkání ve 
Varnsdorfu nebyla zcela jistě poslední.                     rm

INZERCE

INZERCE

Ředitel nemocnice MUDr. Václav Jára vítá Mgr. Petra 
Gandaloviče ve varnsdorfské nemocnici.           Foto rm

Uvažovanou stavbu větr-
ných elektráren u Špičáku 
zastupitelé zatím nepodpořili. 
Při rozhodování, zda souhlasí 
se změnou územního plánu, 
bez které nelze v této lokali-
tě takovéto zařízení stavět, 
byli proti. Své rozhodnutí 
zdůvodnili tím, že povolení 
stavět větrné elektrárny na 
soukromém pozemku v sou-
časné době, kdy ještě nejsou 
známy všechny podmínky, je 
předčasné.

Trvalý zájem o pozem-
ky pro stavbu rodinných 
domů potvrdilo i tentokrát 
dalších pět žádostí, kterým 
zastupitelstvo vyhovělo za 
podmínek podle „Opatření 
města o podpoře výstavby 
bytů” tj. za cenu 1 koruny za 
m2 (nejvíce 400 m2). V majet-
kové části jednání se řešila 
i problematika místa pro 
potřebu místní kynologické 
organizace a bylo schváleno 
rozhodnutí jednat o směně 
mezi městem a majitelem 
pozemku. Na TJ Slovan 
Varnsdorf bude bezúplatně 
převeden lyžařský vlek v 
Jiřetíně pod Jedlovou.

Zastupitelstvo města 
rozhodlo o použití příjmů 
z provozování výherních a 
hracích přístrojů ve výši 500 
tis. Kč na příspěvky v rámci 
Grantového programu a ve 
výši 353 ti. Kč na kulturu, 
vzdělávání a soc. dávky. 
Dále bylo rozhodnuto o fi-
nanční spoluúčasti města ve 

výši 500 tis. Kč na realizaci 
projektů v programu Preven-
ce kriminality v roce 2007. 
Zastupitelé rovněž souhlasi-
li s nezbytnými opatřeními 
v souvislosti s výstavbou 
okružní křižovatky v ul. 
Pražská. Jedná se o přeložky 
plynovodu a telekomunikační 
sítě.                                   rd
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KRÁTCE Aktuálně z radniceAktuálně z radniceAktuálně z radnice
• 9. 5. konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateř-

ské školy Varnsdorf, Seifertova 2471
• 9. 5. veřejná diskuse Problémy dopravy v Ústeckém kraji 

v Teplicích; hlavními tématy byla dopravní infrastruktura a 
veřejná doprava v kraji, které se řešily za účasti m. j. před-
sedy ODS, hejtmana Ústeckého kraje a prezidenta Svazu 
dopravy ČR
• 10. 5. slavnostní zahájení výstavy výtvarných prací stu-

dentů Biskupského gymnázia Varnsdorf (práce jsou k vidění 
v galerii Radnice)
• 11. 5. setkání starostů Děčínska, jehož hlavním tématem 

je základní dopravní obslužnost (informace o výběrovém ří-
zení na nového dopravce a představení základní koncepce 
dopravní obslužnosti)
• 11. 5. zasedání Rady Euroregionu Nisa v Liberci (v nabitém 

programu se rada m. j. zabývala zprávou o činnosti a hospo-
dařením ERN v roce 2005, probíraly se aktuální informace k 
čerpání prostředků z programu INTERREG IIIA a příprava 
nových programů přeshraniční spolupráce 2007-2013)
• 11. 5. zahájení činnosti okrskových volebních komisí 
• 12. 5. zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
• 15. 5. dozorčí rada Technických služeb města Varns-
dorf s.r.o.
• 16. 5. jednání s firmou Hostalek Werbung ve věci pro-

dloužení pronájmu sloupů veřejného osvětlení k umisťování 
městského dopravního a informačního systému 
• 22. 5. účast při otvírání obálek nabídek podaných v rámci 

vyhlášeného koncesního řízení na zajištění dopravní obsluž-
nosti Ústeckého kraje
• 22. 5. konference o bezpečnosti na hranicích ČR a SRN 

v Žitavě
• 22. 5. zasedání předsednictva Hospodářské a sociální rady 

Děčínska ve Varnsdorfu.                                                 PeV

TERMÍN STĚHOVÁNÍ ODBORŮ 
UŽ JE STANOVEN!

Jak jsme vás již několikrát informovali, čeká některé 
odbory Městského úřadu před prázdninami velké stěhování. 
Pro úplnost tedy ještě jednou agendy, které budou přestě-
hovány do budovy úřadu u „Červeného“ kostela: matrika, 
evidence obyvatel, evidence řidičů, občanské průkazy a 
cestovní doklady, správní oddělení (vymáhání pohledá-
vek), přestupky a stížnosti. Tyto civilně správní agendy 
jsou začleněny do Odboru správních agend Městského úřadu 
Varnsdorf, který bude od 26. června 2006 sídlit v ulici T. 
G. Masaryka 1838.

Ke konci prázdnin k nim ještě přibudou dopravě správ-
ní agendy (registr vozidel, přestupky v dopravě, dopravní 
úřad) a vytvoří jeden Odbor civilně správních a dopravně 
správních agend. Tímto krokem budou všechny tyto agendy 
umístěny v jedné budově a usnadní se tak občanům vyřízení 
jejich záležitostí na jednom místě.

Děkujeme za pochopení a za případné vzniklé nedorozu-
mění se předem omlouváme. Věříme, že tato změna přispěje 
ke spokojenosti vás, občanů.                     Eva Navrátilová

ved. organizačního odboru MěÚ

S cílem zvýšit pově-
domí české veřejnosti o 
Evropské unii a našem 
členství v ní byl v loňském 
roce založen Odbor pro in-
formování o evropských 
záležitostech. Schválena 
byla koncepce vybudování 
Eurocentra, zř ízení bez-
platného Eurofonu 800 200 
200, Euroskop.cz a Euroku-
rýru. V průběhu roku tak 
budou otevřena regionální 
Eurocentra, v našem kraji 
se počítá s otevřením 
v říjnu 2006.

Do 5. ročníku soutě-
že Wella Trend Vision 
Award  se se  svojí modelkou 
přihlásila i varnsdorfská 
kadeřnice a vizážistka Mo-
nika Hüblerová.  Zvoleným 
tématem soutěže byl mix 
kulturních vlivů a zářivých 
barev. Současné umístění 
mezi patnáct nejlepších 
modelů jí umožnilo postup 
do soutěže v Miláně. Na její 
případný další úspěch, ten-
tokrát v kadeřnické praxi, 
se můžeme těšit.

Robert Šatník infor-
moval na setkání s varn-
sdorfskými podnikateli 
17. 5., že krajská rada prá-
vě schválila 100 miliónovou 
dotaci na opravy silnic 
kraje, samozřejmě včetně 
Šluknovského výběžku a že 
skutečně do konce letošního 
roku bude u Plusu vybudo-
ván kruhový objezd.

Aprílový žert?
Po otevření turistické 

stezky do Großschönau v 
Žitavské ulici, netrpělivě 
očekáváme otevření hranič-
ního přechodu na nádraží ve 
Varnsdorfu, který umožní 
nástup a výstup cestujících 
ve vlacích německého vláč-
ku Mandaubahn. O tom, 
jak rozporuplné informace 
město dostává, svědčí i dva 
emaily, které město obdrže-
lo z Ministerstva dopravy ve 
stejný den. V prvním, který 
dorazil 26. dubna odpoledne, 
nám bylo oznámeno, že od 
1. května 2006 mohou ces-
tující nastupovat i vystu-
povat v železniční stanici 
Varnsdorf. V druhém, kte-
rý dorazil další den ráno, 
nám bylo s lítostí sděleno, 
že jelikož dosud nebyly vy-
měněny diplomatické nóty k 
předmětnému Ujednání, se 
otevření železničního hra-
ničního přechodu odkládá 
na dobu po výměně těchto 
nót, o čemž budeme včas 
informováni. Vzhledem k 
tomu, že oba emaily dorazily 
v průběhu dubna, je možné 
je považovat za Apríl.         

                     JS 

Nešťastná 13
připadla v letošním květnu sice na sobotu, ale přesto na ni 

nezapomenou naši dva žízniví spoluobčané. 
Dívenka, která si zřejmě chtěla ještě před večeří dokázat 

svou tělesnou nebo snad duševní? vyspělost požitím alkoholu v 
takové míře, že jí z autobusové zastávky U nemocnice v Karlově 
ulici musely do opravdové nemocnice dopravit společnými sila-
mi hlídky obou policií. Jak městské tak i republikové. Věřme, 
že po vystřízlivění si včas uvědomí, kterým směrem bude řídit 
svůj další život.   

Pana B. J. z Dolního Podluží vyčerpala asi cesta do 
Varnsdorfu natolik, že byl nucen obnovovat své síly pomo-
cí alkoholu, takže již před devátou hodinou večerní, nejspíš 
inspirován názvem ulice,  se domníval být na poli válečném 
Krymské války a začal bombardovat okna domu 1483 kame-
nem. Majitel bytu však nepochopil jeho bojové nadšení a milého 
rušitele ještě mladé noci svěřil do péče hned obou policií. Tečkou 
za případem je podané trestní oznámení na pachatele. 

Noc plná neklidu
Bouřka, déšť a silný vítr připravily mnohé naše spoluobčany 

v noci z 20. na 21. května o zasloužený odpočinek. 
Dvě hodiny před půlnocí zajišťuje ředitel MP průjezdnost 

Lipské ulice, kde bylo třeba odstranit z vedení vysokého napětí 
spadlý strom. Služba SČE vysílá pracovní četu, která závadu 
odstraňuje.

Za necelou půlhodinu odjíždí hlídka MP do ulice Petra 
Bezruče, kde musí spolu s pracovníky Technických služeb 
a „elektrikáři“ odstranit vedení elektrické domovní přípojky, 
které je pod napětím a visí nebezpečně nízko nad zemí.

Sotva se noc přehoupne do druhé poloviny, žádá služebna 
MP hasiče, aby odstranili strom v Měšťanské ulici, který spadl 
na rozvodnou skříň.

Po půlhodině dostává velitel MP zprávu, že v ulici Měšťanské 
se jedná o vážně poškozenou trafostanici a je třeba vyrozumět 
SČE, což se okamžitě stalo.

Tři přestupky bez potrestání
Jen tak lze hodnotit příliš benevolentní rozhodnutí hlídky 

MP, která snad chtěla dokázat neplatnost nešťastné 13, když 
JEN vysvětlovala a netrestala. Byla totiž v inkriminovaný 
den odpoledne telefonicky přivolána občanem ke garážím ve 
Východní ulici, kde skupinka osob  tropí hrozný hluk. Ačkoliv 
hlídka zjistila, že tito lidé zde jezdí s autem bez RZ (SPZ) a 
bez řidičských průkazů a ještě s velikým hlukem, pouze vy-
světlovala. Takže pan R. i jeho přátelé mohli být uklidněni. 
Zda máme zůstat klidni i my, všichni ostatní řidiči, si již tak 
jisti asi nebudeme. 

Všímavé děti 
Když dětský hlas v telefonu oznámil MP po osmnácté hodině 

18. května, že v Dopravní ulici je větší množství injekčních 
stříkaček, hlídka okamžitě vyjela a našla. Téměř dvacet kusů 
tohoto nebezpečného a nezodpovědně pohozeného „feťáckého 
náčiní“. 

Zpracováno podle policejní svodky.                             ŠMIK  

Členové Českého svazu bojovníků za svobodu  v pátek 
5. května  společně s místostarostou města Jiřím Su-
chardou, s poslancem PSP ČR Ing. Reiberem, studenty 
Biskupského gymnázia a dalšími hosty uctili památku 
obětí druhé světové války a 61. výročí osvobození České 
republiky. Během pietního aktu na hřbitově byly položeny 
věnce a květiny na hrob sovětských hrdinů, obětí pochodu 
smrti, politických vězňů z období 1. a 2. světové války a 
v neposlední řadě 29 polských a sovětských vojenských 
zajatců. Na závěr byly položeny květiny k soše osvobození 
v parku na Národní ulici.  

V pondělí 8. května uskutečnil ČSBS autobusový zá-
jezd do Rabštejna u České Kamenice, kde přítomní uctili 
památku umučených a zavražděných vězňů ve zdejším 
koncentračním táboře.

Na další autobusové zájezdy Vás zveme v sobotu 10. červ-
na na vzpomínkovou tryznu v Lidicích (odjezd od budovy 
MěÚ ve Varnsdorfu je v 6,30 hodin) a v neděli 25. června 
do vypálené obce Ležáky (odjezd od budovy MěÚ ve Varn-
sdorfu je v 5,30 hodin). Přihlásit se na všechny zájezdy je 
možné na tel. 412 371 016 (p. Růžek), nebo 412 373 331 (p. 
Šíp).                                                                                JS

Zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu společně se zá-
stupci města uctili památku obětem války.                Foto rm

UCTĚNÍ PAMÁTKY
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DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

I když to nebývá mým 
zvykem, je nutné na  ně-
které věci občas zareagovat. 
Myslím tím článek uveřej-
něný v Hlasu severu č. 9/
2006 „Zač stojí Kinokavár-
na“ signovaný písmeny J. S. 
D. Mimochodem si myslím, 
že pokud byl tento článek 
myšlen vážně, nemusí se 
pisatel stydět podepsat. 
Také jsem přemýšlel, proč  
článek vznikl,  ale je přece 
před volbami a je nutné ty, 
co mají odlišný názor řádně 
pošpinit. Nebudu se zabý-
vat jednotlivými překrou-
cenými názory, ale shrnu 
krátce celou záležitost nebo 
alespoň důležitá fakta. 

1. Z nabídek na prodej 
Kinokavárny získala 
v obou kolech hlasování 
nadpoloviční většinu na-
bídka pana Houžvičky (z 
19 přítomných zastupitelů 
v prvním případě 11 hlasů, 
v opakovaném hlasování 
10). Pro schválení je nutno 
11 hlasů.

2. Nabídka pana Chlupá-
če získala, pokud si dobře 
pamatuji, 8 hlasů, pana 
Hodničáka 1 hlas.

A proč vlastně hlasují 
někdy zastupitelé pro nižší 
nabídku? Je to především 
v případě, kdy se jedná o 
význačné budovy ve městě 
nebo když veřejný zájem 

NĚKOLIK SLOV O KINOKAVÁRNĚ
převáží nad finanční nabíd-
kou,  to znamená,  že zastu-
pitelé dají přednost menším 
penězům s tím, že kupující 
zajistí například potřebné 
služby pro obyvatele a za-
stupitelé dospějí k názoru, 
že svoji vizi uskuteční. Při-
pomenu například, že kino 
Panorama bylo prodáno za 
1 korunu, bývalý výměník 
U peršingů získal pan Šat-
ník za výrazně nižší cenu 
než byla nabídnuta dalším 
zájemcem, totéž bylo u 
pana Hodničáka a budovy 
Věžičky a mohli bychom 
pokračovat dále. Na druhou 
stranu nepodařený prodej, 
kdy rozhodovaly peníze, je 
vidět například u ubytovny 
Panorama nebo torza domu 
v ulici Otáhalova atd.

A proč já jsem pro pana 
Chlupáče nehlasoval? Je to 
jednoduché. Pan Chlupáč 
měl Kinokavárnu tuším, že 
8 let v pronájmu,  myslím, 
že za dobrých podmínek a 
přesto, že její provoz byl 
z části dotován městem, 
stav budovy a vybavení 
se neustále zhoršoval, což 
nakonec vedlo k jejímu 
uzavření, takže nějaký čas, 
kdo chtěl jít do kina, musel 
do Podluží. Já zkrátka 
nevěřím, že by to dopadlo 
lépe. Občané Varnsdorfu si 
zaslouží, aby jim objekt Ki-
nokavárny opět sloužil.

Ing. Petr Jakubec

Na základě č lánků 
o separaci a vývozech 
separačních nádob, které 
vyšly v minulém čísle HS, 
bych se také chtěl k tomuto 
problému vyjádřit jako zá-
stupce svozové firmy, kte-
rá tuto činnost pro město 
provozuje.

Vzhledem ke zvyšování 
objemu separace ve městě 
jsou u některých separač-
ních stanovišť termíny 
nastavených svozů nevy-
hovující.  Jedná se zejmé-
na o komodity papír a sklo. 
Tento problém se řešil ve 
spolupráci s Odborem ŽP 
města Varnsdorf, kdy se 
tato nejvíce zatížená sta-
noviště posilovala o další 
kontejnery, ale stanoviště 
nelze rozšiřovat do neko-
nečna, kontejnery potřebují 
prostor a toho je málo.

Další etapa vyhodnoco-
vání probíhala v průběhu 
začátku tohoto roku, kdy 
jsme opět předali městu 
stavy naplněnosti sepa-
račních stanovišť. Odbor 
životního prostředí od 
poloviny dubna rozhodl u 
stanovišť, která byla  nej-
častěji přeplněná, změnit 

K OSUDU „ČERVENÉHO KOSTELA“
Osud „Červeného kostela“ není lhostejný ani obyvatelům 

města ani vedení města, které stále hledá ten nejlepší 
způsob jeho záchrany. Situace je však stále složitá. Do 
současné doby probíhala  jednání o určení vlastníka 
„Červeného kostela“ zhruba ve dvou etapách. 

1. etapa,  která probíhala průběžně od roku 2003 až do 
roku 2006, byla ve znamení hledání dostupných podkladů 
o historii vývoje vlastnických vztahů k této nemovitosti a 
zjišťování možností, jak tohoto vlastníka nalézt a jednat s 
ním o nutných opravách. V této etapě byly zajištěny veš-
keré dostupné materiály a dokumenty od roku 1932 až do 
roku 2005,  jednalo se se zástupci Ministerstva kultury, 
Augsburgské církve v České republice, Krajského úřadu, 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a 
dalších institucí. Veškerá jednání přerostla na základě 
získaných poznatků v přesvědčení, že kostel je v majetku 
státu. Ten jej na základě Benešových dekretů po válce 
zkonfiskoval a dále s ním nakládal. Výsledkem 1. etapy 
je rozhodnutí o podání určovací žaloby k soudu.

2. etapa (od dubna 2006) představovala přímé jednání 
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
v Ústí nad Labem  s cílem vyvinout společné úsilí o zá-
chranu „Červeného kostela“. V souvislosti s tím byli také 
osloveni bývalí představitelé města Varnsdorfu (JUDr. 
Miroslav Majzlík,  Jan Moldan,  Miroslav Ježek,  Anna 
Dudková, Ing. Jiří Benedikt), aby sdělili  bližší informace, 
zda mělo město nějaký dokument o právu hospodaření s 
touto nemovitostí a na základě čeho bylo v roce 1991 po-
žádáno o vrácení této a okolních nemovitostí do majetku 
města. Podle výpisu z listu  vlastnictví (LV 1719) z kata-
stru nemovitostí je stále vlastníkem „Červeného kostela“ 
neexistující „Evangelický kostel AUGSBURGSKÉHO 
vyznání“. Jako jediné možné řešení na základě výsledků 
1. etapy je (po dohodě s ÚZSVM) podání žaloby k soudu 
na určení vlastníka (dokud nebude soudem určeno, že je 
vlastníkem stát, nemůže stát investovat žádné finanční 
prostředky) Městem Varnsdorf.  

Jako první reálný krok k zamezení zhoršování daného 
stavu bude vydání nařízení SÚ k odstranění havarijního 
stavu věže kostela, jehož realizaci zajistí město prozatím 
na své náklady. K tomu účelu také ZM projednávalo na 
svém zasedání 25. 5. 2006 příslušné rozpočtové opatření.                                                                                           
                                                JS, Ing. Vladimír Bartoň

Separovaný sběr ve Varnsdorfu
frekvenci svozů. Jedná se 
o komoditu papír, který se 
bude nyní vyvážet 1x týdně 
(jedná se o 13 ks kontejne-
rů) a komoditu sklo 1 x za 
14 dní (14 ks kontejnerů). 

Pro upřesnění uvádím, 
že f irma EKO servis 
Varnsdorf a. s. provádí 
službu podle požadavků 
města Varnsdorf, a tak 
záleží na městě, v jakých 
frekvencích, jaký počet 
kontejnerů a jaká komodita 
se bude vyvážet.

Co se týče problémů naší 
svozové techniky, tak ve 
dvou případech, kdy nám 
ze čtyř svozových aut jez-
dila pouze dvě (1x únor a 1x 
duben), jsme i za cenu ve-
černích a víkendových svo-
zů nedodrželi předepsané 
termíny svozů separačních 
stanovišť. Preferovali jsme 
vývoz směsného komunál-
ního odpadu z popelnic a 
kontejnerů, který jsme za-
jistili pro město Varnsdorf 
v plánovaném harmonogra-
mu, maximálně s denním 
zpožděním. Bohužel, bylo to 
na úkor vývozů separačních 
nádob, které byly vyváženy 
později. Ale veškeré sepa-

rované suroviny, které le-
žely vedle kontejnerů byly, 
odvezeny. 

Chtěl bych tímto ještě 
požádat občany, aby obalo-
vý papír-karton z velkých 
výrobků ( lednice, TV, 
nábytek) buď roztrhali na 
menší části a potom dali do 
kontejnerů nebo přivezli na 
sběrný dvůr do EKO servi-
su Varnsdorf a. s., kde ho 
mohou zdarma odevzdat. 
Jinak se často stává, že 
takováto krabice v celku 
zabere objemově skoro ce-
lou část kontejneru, který 
se jeví jako plný,  občané si 
stěžují, že nemají kam dá-
vat papír, ale my vyvážíme 
pouze vzduch.

Věřím, že ve spolupráci s 
Odborem ŽP, ale i s občany 
docílíme toho, aby kontej-
nerová stanoviště sloužila 
plně svému účelu a nepů-
sobila demotivačně.

 Miroslav Pražák, ředitel 
EKO servis Varnsdorf a. s.

Uvedu dva př íklady o 
tom, že o dorost vandalů je 
u nás dobře postaráno, čímž 
bych chtěl vyvrátit obavy, 
že je tomu naopak.

Příklad první - celkem 
běžný. Chlapeček byl na 
procházce. Tatínek mu 
rozbalil pamlsek a jeho 
obal odhodil na chodník 
ulice ve středu města. Ani 
se nerozhlédl, zda v blíz-
kosti není náhodou koš na 
smetí. Takže už vím, proč 
se po ulicích a v parcích 
válí tolik odpadků. Svým 
činem dal svému potomku 
do života výchovnou lekci. 
Ví totiž, že z malého čuníka 
vyroste hezké velké prase 
jako je on sám.

Př íklad druhý - nety-
pický, ale častý. Dlouho 
mi nešlo na rozum, který 
hňup se může bavit tím, že 
rozebírá dlažební kostky na 
mostě a hází je do Mandavy. 
Až mi to nedávno vysvětlil 
přítel, který potkal paní 
dohlížející na své dětičky, 
jak se baví házením vylou-

Výchova vandalů v Čechách
paných kostiček z chodníku 
z mostu. Měla jen starost, 
aby se hezky tref ily do 
vodičky. Když ji upozornil, 
že dlažba není na hraní, 
s podivem a uraženě odtáh-
la zřejmě s pomyšlením, že 
někteří lidé nedopřejí dětem 
ani trochu radosti. Možná, 
že až dětičky povyrostou, 
naučí je házet kameny i do 
pouličních skříněk a oken. 
Z mnoha případů známe, že 
i to může poskytnout radost 
ze života někomu, komu při 
vývoji poněkud zaostal mo-
zek.                                rd

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

I když se blížím důchodovému věku, vždy jsem obdivoval 
a pořád obdivuji ty nádherné stroje na dvou kolech, ze 
kterých přímo čiší síla a chuť to roztočit na plné obrátky. 
O tom ale mé psaní není.

Co vás, vážení majitelé těchto strojů, nutí, abyste nám 
denně na Žitavské, Pražské, Plzeňské a dalších ulicích, 
které jsou jen trochu přizpůsobené to roztočit, dokazovali, 
že vy jste „Páni “ silnic, na které nikdo nemá. Že se řítíte 
v našem městě rychlostí nad 150 km/hod.., že riskujete 
život nejen svůj, ale i nás všech, kteří nejsme tak rychlí, 
abychom před vaší šílenou jízdou včas uhnuli, pak je mi 
vás upřímně líto. Věřte tomu, že nejen já, ale 90% občanů 
tohoto města vás bude více obdivovat, když to městem 
probouráte padesátkou.

Chtěl bych tímto dopisem probudit i naši policii, aby již 
konečně udělala přítrž těmto šíleným jízdám, kde je jen 
otázkou času, kdy dojde k tragické nehodě někoho z nás.

  Jiří Horyna  

Nebezpečí na dvou kolech
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Větrné elektrárny ve Varnsdorfu
Na společné dubnové besedě představitelů města, zástupců 

4 investorů a varnsdorfských občanů byla představena vize 
větrných elektráren v našem městě. Jednotliví zájemci o rea-
lizaci záměru hovořili o mýtech i faktech týkajících se provozu 
větrných elektráren, o elektrárnách jako čistém zdroji energie 
bez exhalací a odpadů. Vysvětlili také, že zvuky, které elekt-
rárny vydávají, jsou způsobeny otáčením mechanických prvků 
ve strojovně a prouděním vzduchu kolem listů. Hluk nesmí 
přesáhnout platné hygienické limity - ve venkovním prostoru 
obytných budov 50dB od 6. do 22. hodiny a 40dB v noci. Ani 
pro ptáky a zvěř nepředstavují elektrárny nebezpečí v případě 
jejich správného umístění. Ba naopak, některé druhy ptáků 
hnízdí i v jejich  těsné blízkosti, kde cítí bezpečí, protože otá-
čející se listy ruší dravce. Podle tříletého průzkumu zůstává 
hustota zvěře (zajíci, srnky, lišky) stejná nebo dokonce vyšší. 
Přilákat mohou elektrárny i turisty, neboť v České republice 
jde o nový fenomén. Investoři představili pro naše město 2 
konkrétní návrhy - na Studánce a  na Špičáku. Prostor pro 
debatu byl následně poskytnut přítomným občanům. Ti se 
dotazovali na problematiku zimního provozu, na zásahy bles-
kem, na roční výrobu, na stroboskopický efekt a samozřejmě 
na přínos městu, který by, jak uvedl jeden z investorů, spočíval 
v podílu ze zisku společnosti nebo v měsíčním paušálu. Všechny 
dotazy byly obratem zodpovězeny. O další vůli či nevůli občanů 
by v blízké budoucnosti rozhodly anketní lístky nebo místní re-
ferendum.                                                                             rm

Větrné elektrárny Horní Podluží - Světlík
Dovolujeme si upozornit občany města a okolních obcí, že 

na Městském úřadě Varnsdorf, odboru životního prostředí, je 
uloženo k nahlédnutí Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení 
výše uvedeného záměru. Každý občan se může ve stanovené 
lhůtě, tj. do 6. 6. 2006, vyjádřit, zda předložené Oznámení 
dostatečně zohledňuje vliv stavby na životní prostředí a jeho 
jednotlivé složky (krajinný ráz, hluk, stroboskopický efekt 
atd.) a zda s předloženým záměrem souhlasí.

Odbor životního prostředí

V nedávné anketě organizované Hlasem severu se mohli 
občané města vyjádřit i k realizaci rekonstrukce rekreač-
ního rybníku Mašíňák. Vzhledem k tomu, že řadu občanů 
zajímá, zda se v nadcházejícím létě budou moci v tomto ryb-
níce koupat, přinášíme některé informace, které záležitost 
pomohou osvětlit.

Nejprve několik poznámek k historii rybníka. Tento rekre-
ační rybník byl vybudován v roce 1961 z iniciativy tehdejšího 
předsedy MNV Josefa Mašína a odtud také pochází jeho 
lidové pojmenování Mašíňák. Rybník se svým okolím a při-
náležejícím zařízením poskytoval po dlouhou dobu poměrně 
dobré možnosti odpočinku a rekreace včetně koupání. Na své 
si zde přicházeli milovníci rybaření i jiných druhů zábavy. Ve 
své době se stal rybník významnou a hojně navštěvovanou 
rekreační zónou města. 

Současný stav rybníka je poznamenán jeho pětačtyřiceti-
letou dobou existence. K hlavním problémům, které se zde 
projevují, patří:

- masivní rozvoj sinic, které znehodnocují vodu a mohou 
u lidí vyvolávat alergické reakce (již nyní se každoročně 
provádí vápnění vody, což rozvoj sinic zpomaluje);

- nedostatek přitékající vody v důsledku poklesu vydatnosti 
přítoků zpomaluje obměnu vody v rybníku;

- špatný technický stav hráze, v jehož důsledku dochází 
k průsakům pod hrází;

- špatný technický stav výpustního zařízení, který se 
projevuje například rozpadem betonu přívodní štoly.

K řešení tohoto stavu bude třeba provést vypuštění 
rybníka, odbagrování bahna z nehlubší části o rozloze cca 
2 hektary, zatěsnění hráze, opravit výpustní zařízení a v 
místě bývalého skákadla - dnes je tu přeliv - vybudovat 
druhou výpusť. Poté bude provedena úprava okolí rybníka, 
pročistění přítoků a nakonec opětovné napuštění rybníka, 
který opět začne sloužit svému účelu. 

Předpokládané náklady na tuto akci budou činit přibližně 
10 milionů korun. Z toho 2 miliony budou z prostředků města,  
8 milionů bude hrazeno z dotace, o kterou žádá město Státní 
fond životního prostředí.

Termín zahájení prací není zatím možné stanovit. Vše 
záleží na tom, zda dotaci získáme.

Dr. Miloslav Hoch

Na dětském dopravním 
hřišti ve Varnsdorfu, dopl-
něném o nově zkolaudova-
nou elektrickou přípojku a  
dálkově ovládanou světel-
nou křižovatku se semafo-
ry, se uskutečnil 3. ročník 
oblastní soutěže mladých 
cyklistů v rámci programu 
BESIP. Soutěž byla zaháje-
na nástupem a slavnostním 
přestřižením pásky, které 
provedl místostarosta 
města Jiř í Sucharda a 
radní ÚK Robert Šatník. 
Jako hosté byli přítomni 

KVĚTINOVÁ SLAVNOST
Úsměvy, radost a lásku rozdávaly děti 17. mateřské školky 

na Květinové slavnosti v 11. květnový den, kterou uspořádala 
školka. U příležitosti Svátku matek pozvaly rodiče, prarodiče 
a hlavně maminky, aby jim předvedly svá pěvecká vystoupení 
a přehlídku modelů klobouků  nejrůznějších variací. Modely 
vyráběly děti za asistence svých pedagogů a předváděly je 
osobně na zahradním molu jako skuteční profesionálové. 
Bez ostychu a pyšně. Závěrečná píseň zpívaná všemi dětmi 
společně byla poděkováním přítomným maminkám za jejich 
lásku a starost a odměnou jim byla i kytička jako dárek od 
každého děťátka. Příjemné posezení  rodičů, pedagogů a dětí 
osladily i domácí koláče z kuchyně školky. Atmosféra byla 
téměř rodinná.                                                                  rm

CO BUDE DÁL S MAŠÍŇÁKEM?

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ SE SVĚTELNOU KŘIŽOVATKOU

zástupci Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, Okresní-
ho ředitelství policie ČR v 
Děčíně s dalšími přísluš-
níky, kteří současně vyko-
návali funkci rozhodčích, 
za BESIP se zúčastnila 
osoba nejdůležitější - Jan 
Pechout a další hosté. Děti 
soutěžily ve dvou věkových 
kategoriích jako jednotlivci 
a školy navíc jako družstva. 
Celkem se zúčastnilo 40 
dětí ze sedmi základních 
škol. Po absolvování třech 
disciplín - písemné testy 

z pravidel silničního pro-
vozu, jízdy na dopravním 
hř išti podle dopravního 
značení a jízdy zručnosti, se 
na prvních místech umísti-
li  žáci: Jana Malypetrová 
(I. kat. dívky), Barbora Pre-
yová (II. kat. dívky) - obě 
ze ZŠ Krásná Lípa , David 
Kreidl (I. kat. chlapci) a 
Jaroslav Dušek (II. kat. 
chlapci) - oba ze ZŠ Seifer-
tova Varnsdorf. Protože do 
krajského kola této soutěže 
postupují pouze první druž-
stva v jednotlivých katego-
riích,  bylo vyhlášeno pouze 
jedno nejlepší družstvo. Za 
obě kategorie postupují do 
krajského kola družstva ze 
ZŠ Krásná Lípa. Vzhledem 
ke slunečnému a teplému 
počasí bylo zajištěno pro 
zúčastněné občerstvení, 
které dodali sponzoři Via 
Koloc, Comex plus, EuroO-
il a DAMA Sport. Překážky 
zhotovila fa. To&Mi. Hod-
notné ceny pro vítěze dodal 
BESIP, Krajský úřad v Ústí 
nad Labem a NOPROSU. 
Celou akci zabezpečila a 
zorganizovala Městská 
policie ve Varnsdorfu.

Ing. Ludvík Šmíd
 - vel. MP Varnsdorf

Slavnostní přestřižení pásky na dopravním hřišti provádí 
zástupci města i kraje.                                            Foto rm

Přehlídka kloboukových modelů.                          Foto rm

INZERCE

Volební 
sněm ODH 

Vzhledem k tomu, že komu-
nální volby do zastupitelstev 
měst a obcí se budou pravdě-
podobně konat již v říjnu, byl 
před několika měsíci zvolen 
Volební tým ODH, který do-
stal za úkol přípravu volební 
kampaně.

19. 5. 2006 se konal pláno-
vaný volební sněm místního 
sdružení Občanského demo-
kratického hnutí, na kterém 
členové sestavovali pořadí 
kandidátů na kandidátní 
listině. Nedílnou součástí to-
hoto sněmu bylo i schválení 
volebního programu ODH a 
strategie volební kampaně. 

Informace o zvolených 
kandidátech, termín jejich 
představení veřejnosti a 
termínech předvolebních 
akcí najdete na webových 
stránkách www.odh.cz, ve 
vitríně v Národní ulici na 
domě č.p. 1133 anebo přímo 
v kanceláři ODH.

ODH se rozhodlo přistupo-
vat ke komunálním volbám 
se vší vážností, proto zahájí 
svoji kampaň již v měsíci 
červnu, tedy přibližně pět 
měsíců před volbami. Chceme 
tímto dát dostatečný prostor 
pro diskusi s voliči a zájem-
ci o náš volební program.                                          
Za místní sdružení ODH

Ladislav Houžvička, 
předseda 
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14. ročník Velké ceny 
Varnsdorfu ve sportovním 
tanci se uskutečnil  v neděli 
14. 5. 2006 v sále Lidové za-
hrady za účasti cca 60 párů 
z Čech a Polska.

Soutěžili jak dětské páry, 
tak junioři, dospělí i senioři 
ve třídách D, C, B.

Páry ze Stylklubu 
Velveta Varnsdorf  se ve 
tvrdé konkurenci umístily 
tentokráte několikrát na 
třetích místech v několika 
kategoriích. Nejdříve to byl 
pár  Dominik Pokorný- Lu-
cie Provazníková v Hobby 
dance (neregistrovaní).

Stejně pak pár Matěj 
Vorel - Blanka Čapková 
v hlavní kategorii tř. D a to 
jak v tancích standardních, 
tak i latinsko-amerických. 
Soutěž pak uzavírali do-
spělí ve tř. B, kde ve stan-
dardních tancích byl opět 
třetí pár Jakub Schneider 
- Tereza Raková. Bohu-
žel již nemohl startovat 
v latinsko-amerických tan-
cích, neboť minulou sobotu 
vyhrál soutěž v Kralupech 
n. Vl. a postoupil tak do tř. 
A. V obdivovaném a pří-
jemném prostředí Lidové 

HASIČI V AKCI
Požár třídírny separovaného odpadu 
Jak jste mohli vidět i v televizi Nova, v našem městě 

opět došlo k velkému požáru necelé tři roky po požáru 
ve stejném objektu. K druhému požáru většího rozsahu 
a intenzity došlo 16. května ve večerních hodinách. Bylo 
zjištěno, že se požár nachází ve třetí fázi vývoje - celkové 
hoření. Zatímco většina techniky zůstala na levé straně 
budovy,  prováděla zásah a doplňovala vodu, Tatra 813 
byla vzhledem ke svým terénním schopnostem určena pro 
vytvoření druhého úseku při zásahu v kolejišti. Proto za 
nádražní budovou sjela z nástupiště do kolejí a po třetí 
koleji se dostala na místo zásahu. Po rozvinutí dvou útoč-
ných vedení se musela Tatra kvůli silnému žáru přesunout 
o cca 20 metrů. Na tomto požárním úseku zasahovaly 
pod vedením velitele JSDH Varnsdorf jednotky Horní a 
Dolní Podluží a část jednotky Varnsdorf. Ostatní zasa-
hující jednotky včetně části JSDH Varnsdorf zasahovaly 
pod vedením velitele zásahu Josefa Kroupy. Na místo se 
dostavil nájemce objektu (firma PROEKO). Podařilo se z 
funkčních hydrantů sousední Velvety napojit všechna do-
plňovací vozidla na vodu. Tím odpadla kyvadlová doprava 
a jednotky se mohly věnovat naplno hašení. Po půlnoci 
už probíhalo dohašování ohnisek a prohlídka a odvětrá-
ní zbývajících částí objektu, samotné dohašování požáru 
bylo ukončeno s přestávkami až ve čtvrtek 18. května ve 
večerních hodinách. 

21. 5. Vichřice ve Varnsdorfu 
Během  10 minut zasáhla ve večerních hodinách úze-

mí okresu Děčín bouře doprovázena silným větrem. Ve 
Varnsdorfu jednotky vyjížděly na následující zásahy: 
Bratislavská - pád lípy na obytný dům, Výpadová - pád 
velkých větví na vozovku, Lipská - pád lípy do místního 
rozvodu el. sítě, Měšťanská - pád topolu na budovu trafo-
stanice a ulice Petra Bezruče - utržený drát NN a jeho pád 
na vozovku. Jednotky HZS a SDH prováděly rozřezávání 
padlých stromů, odklízení větví, převrácených popelnic a 
dalších předmětů padlých na komunikace.

V neděli 21. května byly dokončeny dva největší zása-
hy, které byly přerušeny v nočních hodinách z důvodu 
bezpečnosti.

 

V Lidové zahradě se opět tančilo
zahrady se cítili tanečníci 
tentokráte velmi dobře 
i díky rozumnému počasí.

Zahájení soutěže pro-
vedl místostarosta města 
pan Jiří Sucharda a pak 
nastal boj o vítězná mís-
ta, body a ceny. Malým 
problémem bylo uzavření 
restaurace kvůli probíhající 
rekonstrukci, a tak situaci 
vyřešil převoz činovníků na 
oběd do restaurace Modrá 
hvězda a my se již dnes tě-
šíme  na 15. ročník. Škoda 
jen malé návštěvnosti z řad 
občanů města.

Poděkování patř í ze-
jména sponzorům a spo-
lupořadatelům a to Městu 
Varnsdorf,  Velvetě a. s., 
ReTOSu s.r.o., Plastonu 
s.r.o Šluknov, Josefu 
Hambálkovi, Poj. UNIQA, 
INTERTOSu Vdf., GEMĚ-
-CZ Vdf., TOPROMu Vdf., 
SATESu Č. Kamenice, St. 
Horákovi z Vdf., Jar. Janků 
z Vdf., Textavu Vdf., VI-
TANĚ Vdf. a Nobilis Tilii 
z Krásné Lípy. Děkujeme!

Pořadatelé manželé Jose-
fovi - TŠ Styl, Český svaz 
tanečního sportu a Taneční 
studio STYLKLUB Velveta 
Varnsdorf.

Oceňování nejlepších tanečních párů Jaromírem Josefem.

OHLASY NA RAMPUŠAČKU
Vážený pane starosto, 

jsme potěšeni, že nám do-
šla řada kladných ohlasů 
na letošní ohňostroj, prove-
dený poprvé u vás s hudeb-
ním doprovodem. Rád bych 
vás osobně požádal při této 
příležitosti také o poděko-
vání p. Suchardovi, který 
velmi iniciativně spolu se 
členy JSDH realizaci této 
akce po technické stránce 
výrazně umožnil právě 
svým osobitým přístupem 
k řešení. Rovněž prosím o 
poděkování  řediteli Měst-
ského divadla p. Loukovi.

Rádi u vás i v příštích 
letech provedeme takové 
ohňostroje a budeme se 
snažit přijít vždy s nějakou 
novinkou v této oblasti.

 Jaroslav Novotný
 
Pane Ing. Poláčku,
ráda bych Vám touto ces-

tou vyjádřila poděkování 
za nádherný ohňostroj, 
který byl ještě podpořen 
hudbou Novosvětské 
symfonie. Málo věcí mě v 
dnešním světě dojme, ale 
upřímně, na nedělní večer 
nezapomenu, protože to 
byl nejkrásnější ohňostroj 
za celá léta Varnsdorfu a 
nejkrásnější večer pálení 
čarodějnic. Ohlasy byly 
slyšet i mezi lidmi okolo- 

stojícími a navíc potlesk 
po ohňostroji jsem nezaži-
la nikde. Alespoň za sebe 
a svou rodinu děkuji. To 
se Vám opravdu povedlo. 
Chtěla jsem Vám poslat 
poděkování a potěšit Vás, 
jako jste Vy potěšil nás, tak 
také činím.

Jana Fořtíková

Poděkování  orga-
nizátorů Rampušačky 
posíláme žákům výtvar-
ného kroužku Základní 
školy, Karlova ul., kteří 
vyrobili f igurínu Ram-
pušačky, varnsdorfským 
dobrovolným hasičům za 
obrovský kus práce, zdra-
votnicím z Červeného kří-
že, technickým službám, 
policii, vstřícnému panu 
Kosovi z MěÚ, Josefu 
Šustovi za mobilní podi-

um, trhovcům za věcné 
ceny a Jirkovi Suchardovi 
i za krásný traktůrek.                                                                                          
                          M. Louka

Děkuji touto cestou 
všem, kteří se podíleli na 
organizaci letošní Ram-
pušačky, která poskytla 
zábavu a potěšení široké 
veřejnosti. Jako čarodějni-
ce jsme se pobavily, zařá-
dily a s nadšením jsme do-
provázely kouzelnou Máňu 
vezoucí Rampušačku. O 
zájmu celé akce svědčilo 
i naprosto zalidněné ná-
městí. Všichni př ítomní 
tak byli svědky úžasného 
ohňostroje, nad kterým 
žasla většina z nás. Byli 
jsme všichni dojatí a snad 
Vám - organizátorům byl 
potlesk dostatečným podě-
kováním od nás diváků.

  Čarodějnice Drahuška  

Foto net

Foto JS



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.
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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.

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
o výměře 130 m2

Varnsdorf, Národní ulice - naproti ČSOB Bance
Prostor se nachází v 1. PP se samostatným 

sociálním zařízením a dvěma vchody
Cena nájmu 7000,- Kč za měsíc
Kontakt: mobil 737 215 560

PROSTOR S MOŽNOSTÍ ŠIROKÉHO VYUŽITÍ
Prostory lze využít pro kadeřnický salon,

 rehabilitační zařízení, internetovou kavárnu, 
prodejnu textilu aj.

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
o výměře 231 m2

Rumburk Vrchlického ulice - z náměstí směr 
Katastrální úřad (nad Pizzerií Sluníčko) 2. NP 

možnost využití nákladního výtahu

Cena nájmu 8000,- Kč za měsíc
Kontakt: mobil 737 215 560

PROSTOR S MOŽNOSTÍ ŠIROKÉHO VYUŽITÍ
Prostory lze využít jako prodejnu, 

ordinaci, kadeřnictví

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.“

Letní dětský tábor s 
výukou němčiny, Má-
chovo jezero, 19. - 25. 8. 
2006, 2900,- Kč - Mgr. 
Kateřina Bernatová. Tel. 
777 212 414.

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

Prodej stavebního po-
zemku nedaleko hranic s Ně-
meckem, určený k výstavbě 
rodinných domů. Na hranici 
pozemku se nachází všechny 
sítě. Výměra: 3.885 m2. Pro-
dejní cena: 150,--Kč/m2. 

Bližší informace Lužická 
R.K. Tel. 412 333 281, 602 
108 404.

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

Prodej výrobního are-
álu s rodinným domem 
v Krásné Lípě. Výměra: 9.685 
m2. Prodejní cena: 4,8 mil. 
Kč. Bližší informace Lužická 
R.K. Tel. 412 333 281, 602 
108 404.

Prodej rodinného domu 
s obchodem ve Chřibské. 
Snížená prodejní cena: 
1.000.000,-Kč. Bližší infor-
mace Lužická R.K. Tel. 412 
333 281, 723 327 523.



Slevy 500 až 2.200 Kč
na 7 typů vyžínačů a křovinořezů.

Akce trvá od 15. dubna do 15. června 2006

Milan Doležal
Hraniční 2854, 407 47 Varnsdorf

Tel. 608 318 253

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
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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.

Centrum péče o člověka 
hledá nové spolupracovníky 
se zájmem o obor kondice a 
péče o vzhled. HPČ i VPČ. 
Volejte 775 375 065.

ØÁD KO VÁ 
INZERCE

Jste nespokojena se 
svou současnou prací či 
finanční situací? Možnost 
seberealizace a kariérového 
růstu. Nonstop infolinka  
775 375 065.

Prodám zahradu v os. 
vlastnictví v ulici Chme-
lařská. 1000 m2. Telefon 
728 585 617.

Hledám 1 větší míst-
nost k bydlení ve zděném 
domě. p. Vitoušová, ul. Les-
ní 2970, Varnsdorf.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolujeme si touto cestou 

poděkovat panu PharmDr. 
Jindřichu Šmídovi majiteli 
lékárny ve Varnsdorfu za 
sponzorský dar, jež byl pou-
žit na pronájem vozu, které 
dopravilo naše žáky na fot-
balový turnaj. Nadále nám 
umožnil nákup pomůcek pro 
děti na výtvarný kroužek. 
Děkujeme za dlouhodobou 
spolupráci.

Žáci a zaměstnanci ZŠ 
Bratislavská Varnsdorf.



VZPOMÍNKA
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Čas plyne, smutek a prázdno zůstáva-
jí. Již 5 let není mezi námi náš milovaný, 
starostlivý a pracovitý manžel, tatínek 
a dědeček pan Karel Kaňa. 14. června 
2001 odešel po krátké těžké nemoci tam, 
odkud není návratu. Stále nám všem, 
přátelům i známým chybí. Prosíme a 
děkujeme za tichou vzpomínku. Man-
želka Věra, dcery Blanka a Martina 
s rodinami.

Dne 4. 6. 2006 to bude již 8 let, co 
nás opustila naše manželka a mamin-
ka paní Jiřina Hrobníková. Kdo jste 
ji znali a měli rádi, vzpomeňte na ni 
s námi. Manžel a synové s rodinami.

Kdo miloval nezapomene. Kdo znal 
vzpomene.

Dne 3. června uplynou 4 smutné 
roky od úmrtí našeho syna Vladimíra 
Janáčka. 

Už Ti, Vláďo, nemůžeme nic dát, jen 
kytičku na hrob a tiše vzpomínat. Rodi-
če a sestra Jindřiška s rodinou

28. 5. jsme si připomněli 10 let od 
úmrtí maminky, babičky a prababičky 
Ludmily Drahorádové. S láskou vzpo-
mínají dcera Ljuba s rodinami.

Dne 3. 6. 2006 by se naše maminka, 
babička a prababička paní Miluše Po-
korná dožila 85 let. Kdo jste ji znali vě-
nujte s námi tichou vzpomínku. Rodina 
Pokorná a Doležalova.

Dne 6. června uplynou 3 roky plné 
smutku, prázdna a bolesti, kdy se zasta-
vilo srdíčko milovaného manžela, otce a 
dědečka pana Miroslava Blažeje.

S láskou a bolestí v srdci nikdy neza-
pomeneme. Prosíme, kdo jste ho znali a 
měli rádi, vzpomeňte s námi a věnujte 
mu tichou vzpomínku. Děkuje manželka 
Hana, děti a vnoučata.

28. 5. 2006 uplynulo několik let od úmrtí mé dcery Vero-
niky Vladykové. 
Čas je půjčka, kterou nemůžeme vrátit. Václav Vladyka.

Dne 31. května uplynou dva roky plné 
bolesti a smutku, co odešla navždy naše 
drahá a milovaná Ilonka Hudecová. 
Nikdy na ni nezapomeneme a za tichou 
vzpomínku všem děkujeme. S láskou v 
srdci vzpomíná dcera Pavlínka, rodiče 
a sestra.

INZERCE

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU V PANORAMĚ
Obrovského úspěchu se 

dostává v současnosti prázd-
ninové komedii Účastníci 
zájezdu, kterou natočil podle 
stejnojmenného bestselleru 
Michala Viewegha režisér 
a rodák ze šluknovského 
výběžku Jiří Vejdělek. Nejen 
že film vede v České republi-
ce žebříček návštěvnosti, ale 
ocenění získal i v New Yorku 
na filmovém festivalu Tribe-
ca za nejlepší ženský výkon 
herečky Evy Holubové. Pro 
tento film také porota vy-
myslela speciální ocenění, a 
to cenu za výborný herecký 
výkon celého týmu.

Jak již bylo zmíněno, 
Jiří Vejdělek se narodil ve 
Varnsdorfu 11. 5. 1972 a žil 
se svými rodiči a sestrami 
ve Šluknově. Od roku 1986  
studoval na rumburském 
gymnáziu. V průběhu studia 
se věnoval závodně lehké  
atletice. Po maturitě začal 
studovat na Pedagogické fa-
kultě v Ústí nad Labem. Jeho 
studijním oborem byl tělocvik 
a zeměpis. Z fakulty odešel po 
několika letech, neboť se do-
stal na FAMU na obor režie. 
U přijímacích zkoušek před-
vedl snímek Zpověď natočený 
s lidmi z Rumburka.

Během studia v Ústí nad 
Labem se věnoval kreslenému 
humoru, jeho díla pravidelně 
otiskoval Dikobraz. Natočil 
také krátký film Sladkosti, na 
jehož motivy dnes běží rekla-
ma na kofolu. Spolurežíroval 
seriál Redakce na Nově.

Svůj film přijel uvést i 
do varnsdorfského Centra 
Panorama na premiéře pro-
mítané 11. května, kde se 

setkal nejen se svými rodiči, 
s celou řadou spolužáků, 
profesorů a známých, ale i 
s novými obdivovateli. Po 
shlédnutí 113 minut dlouhé 
komedie byli diváci příjemně 
naladěni na diskusi o filmu s 
jeho tvůrcem a herci, kteří ho 
doprovázeli. 

V úvodu zaznělo režisé-
rovo poděkování rodičům a 
sestře a na oplátku rodiče 
zdůraznili, že veškerá syno-
va dosažená práce je získaná 
jen a pouze jeho vlastní pílí. 
Herci společně s režisérem 
vyprávěli veselé zážitky z 
natáčení, o chladném počasí, 
jež provázelo natáčení v plav-
kách, o soutěži na nejmenší 
množství klapek a o celkové 
příjemné atmosféře při natá-
čení. I sám režisér přiznal, 
že se často chodil vysmát do 
stanu, aby nenarušoval svou 
režisérskou autoritu. Jeho 
slova, že „bez lásky je člověk 
mrtvola na dovolený“ napros-
to vystihla celou podstatu jeho 
filmu, jeho cítění a myšlení.                                   

rm 

KDO PIJE VLČÍ MLÍKO
Vansdorfský rodák a dlou-

holetý porotce zdejší literární 
soutěže - básník, kolážista 
a arteterapeut Miroslav 
Huptych se po kratší odmlce 
představil veřejnosti další 
svou zajímavou knihou. Dal 
jí název „Kdo pije vlčí mlíko“ 
(vydalo nakladatelství Argo) a 
sestavil ji z osobitého výběru 
pověrečných léčebných textů 
a zaříkávadel, která doplnil 
výňatky z „Knih smolných“, 
které dokumentují kruté pro-
následování „bab kořenářek“ a 
dále zajímavostmi z dobového 
tisku. Tak se dozvíme, jak 
domkářka A. V. z Rokycan-
ska (1918) záduchu léčila pi-
tím hnojůvky, což pochopitelně 
skončilo křečemi a výplachem 
žaludku. Převážně však jde 
o pověry poetické - jako třeba 
o můře, která pije spícím lidem 
krev. Pokud vás tlačí noční 
můra, můžete se ochránit 
třebas tím, že před spaním 
třikrát zopakujete: „Můro, 
můro, můro moří, nepřistupuj 
k mému loži, pokud nespočítáš 
písek v moři, hvězdy na nebi, 
šlaky na zemi.“ Snad to pomů-
že. Stačí jen uvěřit. Kdo má 
problémy s očima, ten nechť 
si přečte kapitolku nazvanou 
„Aby ve dne hvězdy viděl“.  

Vážené čtenáře a spanilé 
čtenářky však prosím, aby 
na paměti měli, že pověry a 
zaříkávadla jsou často, ba 
většinou, bez záruky a při 
skutečné nemoci aby navští-
vili jako obvykle svého lékaře!              

Milan Hrabal
Pozn. redakce: Pokud by 

čtenáři měli zájem se setkat 
s autorem osobně, bude ve 
Varnsdorfu 10. 6. ve 14 hod. ve 
Studentském centru Střelnice.

Děkuji všem přátelům, známým a 
bývalým spolupracovníkům, kteří se 
přišli dne 11. 4. rozloučit s naším dra-
hým panem Janem Havlíčkem.

Rovněž děkuji za projevenou soustrast 
a květinové dary.

Poděkování patří i panu Loukovi za 
pěkné a citlivé rozloučení, panu Fun-
dovi a paní Heczkové za jejich ochotu 
a vstřícnost.

Všem moc děkují manželka Jiřina a 
děti Zuzanka, Maruška.
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem paním učitelkám ze základní školy Kar-
lova za vynikající přístup ke všem dětem, ale hlavně za naši 
dceru Terezku, která na této škole letos končí. Paní učitelky, 
přejeme Vám ještě mnoho spokojených žáků i rodičů. Jste 
absolutní jedničky, díky moc.

Manželé Schillingovi

Turnaj  škol  
McDONALD´S  

CUP
Oblastní kolo McDONAL-

D´S CUPu v malé kopané ZŠ  
I. stupně se uskutečnilo na 
stadiónu v Kotlině. Z osmi 
týmů nejsevernějšího regio-
nu si po kláních ve dvou sku-
pinách a následných bojích 
o celkové umístění zajistily 
postup do okresního finále v 
Markvarticích týmy ZŠ Dol-
ní Poustevna, ZŠ U nemoc-
nice Rumburk a ZŠ Náměstí 
Varnsdorf. Tam varnsdorfští 
obsadili páté místo, když ně-
kteří žáci měli na rozdíl od 
soupeřů za sebou den starý 
soutěžní pohárový zápas 
v dresu SK Slovan. Do kraj-
ského finále postoupila jako 
vítěz ZŠ Dolní Poustevna.                                      

ZdS

V posledním kole Regionálního přeboru družstev „Západ“ 
2005-2006 hráli varnsdorfští šachisté o 3.místo se Žandovem 
a vyhráli 5,5-2,5 bodům. Zvítězili Blažej, Ferkl, Jarschel a 
Sládek, remizovali Pavlík, Černoš a Škoda. Do KP postoupil 
celek TJ Krásná Lípa B.

V Mělníku a v Novém Městě pod Smrkem se hrály turnaje 
v rapidu. Na tom prvním Václav Vladyka nasazený na 26. 
místě mezi 68 hráči nakonec obsadil solidní  8. příčku s pěti 
získanými body a v pořadí předčil  mnoho lepších šachistů 
s daleko větším počtem ELO bodů. Na druhém jmenovaném 
a s mezinárodní účastí obsadil mezi čtyřicítkou šachistů do-
konce 3. místo, když měl i nejvyšší pomocné hodnocení, tedy 
nejsilnější soupeře.                         V.V.                             
                 

Škola basketbalu 2006
Začala v poslední víkend května Turnajem Mládí 2006 pro 

chlapce ročníků narození 1995-1997, který byl prvním z ně-
kolika akcí, které v rámci Školy basketbalu budou probíhat. 
Po rozdělení dětí do nových věkových kategorií potrvá až do 
začátků soutěží, tj. do konce září. 

Je zorganizována tak, aby představila tuto hru široké 
veřejnosti a připravila odchovance pro oddíl basketbalu. 
Účelem uspořádání pravidelně se opakujících tréninkových 
a turnajových akcí je přijmout chlapce mladších věkových 
kategorií pro doplnění družstev mládeže a především pak 
přípravky. Myšlenkou je naučit nové členy zvládnout základy 
hry, rozvíjet pohybové a silové vlastnosti dětí, seznámit je 
s míčovými technikami a ostatními souvisejícími doved-
nostmi. Jde o nasměrování dospívající mládeže pravidel-
nou sportovní aktivitou správným životním směrem. To vše 
pak pod profesionálním a systematickým vedením. Akce je 
letos úplně nová, bude opakujícího se rázu a bude probíhat 
jednak na trénincích družstev oddílu a také na vkládaných 
soustředěních a turnajích. Tréninky jsou dvakrát týdně a 
počet soustředění bude závislý na počtu přípravných období 
sezóny jednotlivých družstev, to je zhruba po měsíci až dvou. 
Turnaje mají za úkol konfrontovat výsledky práce s ostatními 
družstvy ze soutěží stejné úrovně.                  Ing. Strolený

KRÁTCE  Z  
CYKLISTIKY

Varnsdorfský cyklista a 
triatlonista Jan Novota si 
v českolipském dresu M+S 
Minářík úspěšně počíná 
v cyklistickém seriálu Se-
veročeské amatérské ligy. 
V pěti úvodních závodech 
kategorie A (20-30 let) po-
stupně obsadil třetí, šesté, 
dvakrát opět třetí a 7. místo, 
což mu v celkové klasifikaci 
zaručuje průběžně vedoucí 
postavení v seriálu. V dresu 
uvedených barev mu zdár-
ně sekundují další cyklisté 
z Varnsdorfu a nejbližšího 
okolí jako Pavel Zoser (10., 
12., 8., 13., 10. v kategorii A),  
David Nejedlý (12., 16., 9., 
13., 13. v kategorii B) a Vác-
lav Zemler (dvakrát 8. místo 
kategorie C).                ZdS

 

Šachové střípky

Členská samospráva č. 43 SBDO Průkopník děkuje firmě 
SAMAT, která prováděla výměnu oken v našem domě. Práce 
proběhly rychle, kvalitně, bezproblémově týmem profesionálů. 

Za samosprávu předsedkyně p. Bubnová

Poděkování od starosty města
Paní Miroslavě Svitákové děkuji za hodnotný finanční 

dar, který poskytla městu Varnsdorf. Dar bude použit pro 
sociální účely a finanční prostředky budou účelně vynalože-
ny.                                 Ing. Josef Poláček, starosta města

Pohár rozhlasu
Po dva dny druhé poloviny května probíhalo vĘDěčíně 

okresní kolo Poháru rozhlasu v atletice. Mladší děvčata ZŠ 
nám. E. Beneše obsadila v konkurenci 12 škol skvělé 2. mís-
to. Úspěšně tak navázala na loňské úspěchy starších žákyní 
téže školy. Školu reprezentovala K. Dřevikovská, A. Vélová, V. 
Vélová, Š. Bartoňová, J. Tomášková, K. Strolená, M. Tomsová 
a P. Dvořáčková. Gratulujeme!                          

V atletických kláních si úspěšně vedli i zástupci ZŠ Ediso-
nova, z které se závodů zúčastnilo 42 žáků. Nejlépe se umís-
tili starší žáci, kteří soutěž vyhráli a postoupili do krajského 
finále v Bílině. Ostatní družstva se umístila v první polovině 
startovního pole. Starší žákyně obsadily 8. místo, mladší žáci 
5. místo a mladší žákyně 6. místo. Vedení školy děkuje všem 
žákům a žákyním, kteří se závodů zúčastnili a ZŠ Edisonova 
reprezentovali.                                                            V.Z., ZdS

Atletika základních škol 1. stupně
Za ideálního počasí proběhly ve středu 17. 5. 2006 atletické 

boje 1. -  5. tříd ZŠ.  Akci zorganizovala Sportovní komise Města 
Varnsdorf a ZŠ nám. E. Beneše ve spolupráci se zaměstnanci 
Regia a. s. Mladé naděje podávaly nebývalé výkony a lze si jen 
přát, aby v nastoupeném trendu pokračovaly i v atletických 
oddílech. Jelikož se jednalo nejen o individuální úspěchy, 
ale především o hodnocení nejlepších škol, přinášíme pouze 
souhrnné výsledky. Kategorie dívek: 1. místo: ZŠ Edisonova 
114 bodů, 2. ZŠ Bratislavská 71, 3. ZŠ nám. E. Beneše 51 bod. 
Kategorie chlapců: 1. ZŠ nám. E. Beneše 75, 2. ZŠ Edisonova 
71, 3. ZŠ Bratislavská 61 bod. Školy celkově: 1. ZŠ Edisonova 
185 bodů, 2. ZŠ Bratislavská 132, 3. ZŠ nám. E. Beneše 126, 
4. ZŠ Seifertova 76, 5. ZŠ Východní 56, 6. ZŠ Karlova 42 body. 
Organizátoři ocenili všechny školy, za což jim patří velký dík. 
Mluveným slovem provázel akci profesionální hlasatel pan J. 
Frolík.     

ZŠ Edisonova obhájila celkové loňské vítězství a s hrdostí 
mohla vrátit putovní pohár na své místo. Obě její družstva si 
odnášela krásné poháry včetně putovního a hodnotné ceny. Žáci 
3.-5.tříd z Edisonky děkují pořadatelům za vydařený průběh a 
těší se na příští ročník.                                             V.Z.,  ZdS

ŽELEZNÝ MUŽ
1. ročník soutěže s názvem Malý železný muž uspořádala 

VOŠ a SPŠ pro žáky a studenty varnsdorfských škol. Pět pě-
tičlenných družstev se tak utkalo v plavbě na kajaku, v běhu, 
jízdě na kole a střelbě. Mladí a draví studenti tak mohli doká-
zat, že železní muži z nich opravdu rostou. Vítězným družstvem 
se stalo družstvo Biskupského gymnázia, druhou a třetí pozici 
získala družstva VOŠ a SPŠ. Statečně bojovali i chlapci ze ZŠ 
Náměstí, kteří se umístili na 4. a 5. místě. Odměnou všem 
soutěžícím bylo společné posezení u ohně, u něhož nechyběly 
ani klobásy na opékání. Ceny poskytla Poštovní spořitelna. 
Hlavními organizátory byli vychovatelé E. Šmidt a M. Růžič-
ka.                                                                                          rm

Kulečníkový
 turnaj

V průběhu minulých dvou 
měsíců probíhal v restauraci 
Maruška dlouhodobý turnaj 
milovníků kulečníku, jehož 
se zúčastnilo čtrnáct hráčů. 
Krom místních štamgastů se 
ho zúčastnilo i několik hráčů 
z bližšího či vzdálenějšího 
okolí. Pořadí prvních pěti: 
1. Jaroslav Frančiak (hraje 
pravidelné soutěže), 2. Míru-
lín Štěbra (bývalý orientační 
běžec), 3. Karel Beneš (fotba-
lový sudí), 4. Pavel Doležal 
(zanícený chooperista), 5. 
Ruda Stehlík (známý pře-
zdívkou  Pěnkava). Hlavní-
mi sponzory s věnováním 
cen nejlepším byla firma 
ZABAL a Ladislav Kokta.                                                

ZdS

Nástrahy vodního živlu zvládali účastníci soutěže s elánem 
a patřičným úsilím.
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Slovan stále v čele tabulky
Ve Strakonicích vyhrál 

Varnsdorf 1:5, když vyrov-
návací branka Grubhoffera 
byla jubilejní 550. ve dvou 
třetiligových érách Slova-
nu (1972-1977, 1998-2006) 
a gól Martina Sigmunda 
na 1:2 pak jubilejní 400. v 
ČFL (1998-2006). Trefili se 
Pavelka  Grubhoffer 2, Sig-
mund, Murárik a Marzinho. 
Hráno bez ŽK. Poločas 1:1. 
Diváků150.

Ve Šluknově byl hostem 
tým Příbrami B. Penaltu 
v 18. Vladykovi vystihl gól-
man, ale kapitán Hyka byl 
na správném místě a dostal 
mančaft dorážkou do vedení. 
Ve 36., 51. a 89. se pak trefil 
Ladislav Grubhoffer a neby-
lo co řešit. Hosté skórovali 
až za stavu 3:0. Hrálo se 
4:1 bez karet a před 630 
diváky. Bodová naháněná s 
Čáslaví a Bohemians Praha 
(dříve Střížkov) pokračuje. 
Ve prospěch Varnsdorfu 
hovoří jasně nejlepší skóre, 
ale při konečném účtování 
a případné rovnosti bodů 
hraje roli vzájemná bilance 
zápasů s uvedenými soupeři 
v neprospěch našeho týmu. 
Zbývají tř i kola a velmi 
dramatická!

Starší dorost hostil 
vedoucí Ústí nad Labem a 
prohrál 0:2 (0:1). Tři body 
dovezl z Jirkova po výhře 
0:3 (0:2) po dvou brankách 
Páchy a jedné Školouda.

Mladší dorost proti 
lídrovi soutěže též neuspěl 
a odnesl si porážku 0:6 
(0:2).  V Jirkově potom bral 

Fotbalový turnaj  
středních  škol  

Na varnsdorfské umělé trávě proběhl fotbalový tur-
naj středních škol za účasti šesti týmů z České Lípy a 
Varnsdorfu. Ty hrály nejdříve ve dvou tříčlenných skupi-
nách a podle dosaženého pořadí dále o konečné umístění. 
Pořadatelem byla Střední škola technická Varnsdorf. Pořa-
dí: 1. SOŠ SOU a U 28. října Česká Lípa, 2. SŠT Varnsdorf, 
3. VOŠ a SPŠ Varnsdorf, 4. SOU a U Palackého Česká 
Lípa, 5. BG Varnsdorf, 6. SŠS a CR Varnsdorf. Na závěr 
turnaje předal ceny nejlepším týmům i jednotlivcům ředitel 
pořádající Střední školy technické Ing. Hricz a sekretář 
mládeže SK Slovan Varnsdorf Michael Šimek.                                       

ZdS

INZERCE

ZAŠKRTNĚTE SI  
V KALENDÁŘI
Florbalový turnaj 

škol 1. stupně pořádá 
ZŠ Bratislavská 

ve spolupráci 
s a. s. REGIA 
a s finančním 
podílem města 

v pátek  9. června 
v prostorách 

sportovní haly. 
Informace podá 
Mgr. Petr Šmíd 

na mobilu 
731 585 917.

tři body výhrou 1:4. Góly 
dali Bandas 2, Volf a Malý.

Starší žáci odešli poraženi 
v Ústí nad Labem  4:2 (2:0) 
a dvakrát se ve druhé půli 
trefil Mauder. V dohrávce 
v Chomutově remizovali 
2:2 (Mauder, Pospíšil), když 
před koncem vedli 1:2 a 
smírně se rozešli také doma 
s vedoucími Teplicemi B 
1:1 (Fuksa), ale tentokráte v 
půli prohrávali. Šancí mívají 
mnoho, ale to zakončení.

Mladší žáci u stejných 
soupeřů inkasovali 3:0 a 
4:1. Doma je teplické béčko 
přehrálo hlavně v druhé 
půli a odešli poraženi vy-
soko 1:8 (0:3), branku dal 
J. Šimek.

Ženy hrály odložený a 
poslední mistrák sezóny v 
Mnichově Hradišti a vypro-
vodily domácí porážkou 0:9  
(0:6). Branky Řezáčová 3, 
Mich. Müllerová 2, Šanov-

cová, Štefanová, Reinová a 
Jungmannová. Varnsdorf-
ské ženy a dívky skončily 
ve III. lize skupiny sever 
na druhém místě, sezónou 
prošla nejlépe Chřibská a 
vyhrála o bod. 

Starší přípravka  hos-
tila na umělé trávě vedoucí 
tým krajského přeboru  Li-
berec A, se kterým prohrá-
la 1:5 (branku dal Kučera) 
a  Liberec B porazila 6:0 
(góly Ondráček a Kučera po 
2, Šiška a Kramer). V Mni-
chově Hradišti přes velké 
šance prohrála s domácími 
těsně 1:0 a přehrála Dolní 
Bousov 5:0 (Ondráček 2, 
Šiška, Plocar a Kučera).

A z fotbalu ještě něco od 
sálovkářů, kteří vyplňují 
př ípravnými zápasy čas 
mezi sezónami  J.K. TRANS 
Varnsdorf hrál přátelsky v 
Jiřetíně s místním Slo-
vanem a vyhrál 2:3 (1:1). 
Branky vítězů dali Jan Mo-
ravec, Petr Raftner a Tomáš 
Skotnica.                      ZdS

Běžela 36. minuta nedělního zápasu a Grubhoffer právě 
zvyšuje na 2:0 po parádní přihrávce Čapka.

V posledních týdnech 
zaznamenali varnsdorfští 
tenisté úspěchy. Družstvo 
dospělých má 4 vítězství 
a dosud neprohrálo. Hraje 
v sestavě Jan Fischer ml., 
Roman Pavlíček, Andrej 
Zavadský, Radovan Kučera, 
Michal Vnenk, Ladislav Je-
týlek, Zuzana Ondrášková 
a Andrea Strelecká. Vý-
borné výkony podává celé 
družstvo a doufáme, že 
mu forma vydrží do konce 
sezóny (zbývají 3 zápasy), 
protože hraje o postup do 
vyšší soutěže.

Družstvo dorostu podá-
vá kolísavé výkony. Postup 
se vzdaluje, i když hráči 
Michal Vnenk a Ondřej 
Havlíček ještě neprohráli. 
Oba jsou velikým příslibem 
varnsdorfského tenisu. 

Úspěšní tenisté
Všichni příznivci tenisu 

jsou zváni do našeho are-
álu, kde si mohou zahrát 
nebo také sledovat naše 
borce v akci při mistrov-
ských utkáních.

POZOR!!! V červnu zaha-
jujeme tenisovou školičku 
pro děti od 6 let. V případě 
zájmu se mohou zájemci při-
hlásit každý den od 15 hod. 
na tenisových dvorcích. 
V sobotu a v neděli pouze 
v dopoledních hodinách. 
Bližší informace na tel. 606 
588 693  Ing. Fischer st.              

 JF, RP


