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Organizace Agora CE po pečlivém výběru zvolila naše město 
jako jedno ze čtyř českých měst bohatých na  zkušenosti se za-
pojováním veřejnosti do rozhodování o veřejných záležitostech 
v oblasti zlepšování čistoty a životního prostředí. V rámci 
zahraniční rozvojové spolupráce se Varnsdorf stal městem 
pro studijní pobyt představitelů dvou municipalit ze Srbska. 
Sedmičlenná srbská delegace včetně místostarostky Arilje 
dr. Ljubice Bogosavljevic a místostarosty Kovačice Jana 
Puškara 7. června navštívila Varnsdorf. Naše město prezen-
tovala místostarostka Mgr. Zdeňka Vajsová, která pohovořila 
o historii a současnosti města. Životní prostředí města a od-
padové hospodářství představil Ing. Přemysl Brzák, vedoucí 
Odboru životního prostředí. Srbové měli velký zájem také o 
turismus, o hranice, o národnostní menšiny. Tématem byla 
i sociální oblast a problémové děti. Společně navštívili pýchu 
města  Hrádek a po projížďce městem zazněla velmi úsměvná 
otázka: „Jak jste dosáhli takové čistoty ve městě?“

Místostarostka vyjádřila potěšení nad takovýmto vnímá-
ním, které je z jejich pohledu, leč pro občany Varnsdorfu je 
neuspokojivé. 

Návštěva srbské delegace tak napomohla k získání nových 
poznatků a zkušeností v oblasti zapojování veřejnosti do pláno-
vacích procesů ve městě.                                                   rm

Srbští představitelé měst 
se od našich učíOd začátku června (v po- 

podstatě od doby těsně před 
parlamentními volbami) se 
šíří rychlostí blesku městem 
několik fám. Ta největší ob-
viňuje vedení města, resp. 
přímo starostu, z odprodeje 
části (poloviny) objektu 
kasáren na výstavbu a pře-
devším ubytování většího po-
čtu romských občanů z Ústí 
nad Labem, pravděpodobně 
z Matiční ulice. Z těchto 
důvodů také údajně prame-
ní několik návštěv primátora 
Ústí nad Labem Mgr. Petra 
Gandaloviče. K odprodeji do-
šlo proto, že městu Varnsdorf 

došly finanční prostředky na 
rekonstrukci areálu kasáren, 
a tak nyní řeší situaci tímto 
způsobem.

Vedení města se důrazně 
ohrazuje proti těmto pomlu-
vám a vydává následující 
tiskovou zprávu:

Areál bývalých kasáren 
byl opuštěný od roku 1995, 
kdy bylo zahájeno jednání 
s armádou ČR o jeho bezú-
platném převodu na město 
Varnsdorf (předání proběhlo 
až v roce 2000). Od roku 
2001 užívá technickou část 
kasáren (bývalý areál auto-
parku) na základě smlouvy 

s městem firma NOPROSU 
Josefa Šusty. Tato část byla 
zcela zrekonstruována a 
v současné době funguje 
nejen jako zázemí a sídlo 
firmy, ale je v něm čerpací 
stanice pohonných hmot, 
myčka, autoservis, prodej 
náhradních dílů a odstavné 
prostory pro dopravce. 
Zbývající část areálu dále 
chátrala až do roku 2005, 
protože až v tomto roce 
získalo město dotaci 25 
200.000,-Kč na rekonstrukci 
hlavního ubytovacího objektu 
kasáren z prostředků Stát-
ního fondu rozvoje bydlení 
na 40 bytových jednotek o 
velikosti do 80 m2 pro pří-
jmově vymezené osoby  a v 
témže roce další dotaci 22 
400.000,-Kč z Ministerstva 
pro místní rozvoj na rekon-
strukci budovy štábu a ošet-
řovny na 32 podporovaných 
bytů (dům s pečovatelskou 
službou). Pojem příjmově 
vymezená osoba někteř í 
lidé rádi zaměňují za pojem 
sociální či nepřizpůsobivá, 
ale ve skutečnosti se jedná 
o osoby, jejichž příjem za 
posledních 12 měsíců nepře-
sáhl 0,8násobek průměrné 
měsíční mzdy, což v součas-
né době činí 15.224,- Kč na 
nájemce. Nájemní dům bude 
dokončen v druhé polovině 
letošního roku a o obsazení 
bytů nájemníky bude rozho-
dovat Rada města výběrem 

MĚSTO OVLÁDL TANEC
Již 8. ročník celostátního festivalu scénického tance

s názvem Tanambourrée 2006 pořádala ZUŠ Varnsdorf a 
o. s. Etuda prima pod záštitou starosty města a za finanční 
podpory Ministerstva kultury, ÚK a Města Varnsdorf. Tří-
denní program byl zahájen ve večerních hodinách v Městském 
divadle představením tanečního a pohybového divadla Neo-
čekávaný výlet. Tradičně netradiční představení tanečních 
souborů proběhlo o víkendu, kdy soubory v různých exterié-
rech města předvedly svá vystoupení. Bosky a za krásného 
slunečného počasí tančily v parcích, na nádvoří, u lampy, 
pod stromy, u dětských prolézaček a na Hrádku. Svým 
tancem vyjadřovaly touhu, sen i ozvěny duše,  předváděly 
nekonečno, hledání či ztracenou lásku, vyzývaly slunce. 
Člověk se až pozastaví nad tím, co vše se dá tancem vyjádřit 
a kam až sahá fantazie každého z nás. Nadšení účinkujících 
vyvolávalo kouzelnou atmosféru a obecenstvo skutečně mělo 
čemu tleskat. I noční tance za umělého osvětlení byly pro 
mnohé nezapomenutelným zážitkem a k vidění byly bludičky, 
řeka snů nebo samota. Završením celé akce byla pondělní pes-
trá přehlídka souborů opět v Městském divadle, kam zavítal 
pozdravit všechny účinkující starosta města Ing. Josef Polá-
ček.                                                                                   rm

UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM
Vážení čtenáři, další číslo Hlasu severu Vám přineseme 

opět tradičně za 14 dní, tedy 14. 7. 2006. Následovat bude 
přestávka a na pultech prodejen se Hlas severu znovu 
objeví 18. 8. 2006. V průběhu letních prázdnin také ne-
přinášíme Kulturní a společenské přehledy, neboť řada 
institucí je o prázdninách uzavřena.                   redakce

pokračování na str. 2
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Dokončení ze  str. 1

Oslavu maturity v mezích zákona
a bez nekalých „kočičin“ si uspořádali u rybníka Kočky 
čerství maturanti. Jejich popíjení však neušlo bdělému oku 
rybářského hospodáře, který iniciativně informoval o tomto 
dění Městskou policii. (Kéž bychom byli všichni tak všímaví 
a iniciativní!) Vyslaná hlídka MP však mohla jen konstato-
vat, že se mladíci starší osmnácti let pouze neškodně radují 
z úspěšného zakončení studií i když v poněkud neobvyklém 
předpoledním čase. Takže nebylo důvodu jim jakkoliv kazit 
8. červen. Kdyby tak bukolicky mohl končit každý výjezd 
mužů zákona! 

Neplatiči nacvičovali v Penny Marketu
od 8. do 12. června, kdy zaměstnanci tohoto podniku jich 
nahlásili Městské policii celkem pět.
V prvém dnu to byli dva pánové v podvečerních hodinách, 
kteří až po předvedení hlídkou MP na služebnu OO PČR 
byli schopni prokázat svou totožnost - C. R. a H. Š. Za svou 
„bohulibou“ činnost byli oba pánové odměněni příslušníky 
MP blokovými pokutami celkem slušné výše.
V dalších dnech se situace opakovala ještě 4x. Zarážející 
je však skutečnost, že se jednalo ve všech těchto případech 
o  m l a d i s t v é.  (dívka D. Z. - 1994; dívka D. J. - 1993; 
M. M. - 1991 a H. J.)  Všichni zadržení prošli stejnou 
procedurou - protokol, záznam pro Odbor sociálních věcí, 
předání delikventa rodičům či zákonným zástupcům. 

Tekoucí asfalt
Dne 12. 6. 2006 v 16,05 hodin bylo oznámeno Městské policii, 
že silnice mezi Krásnou Lípou a Studánkou je nebezpečná, 
neboť značnou teplotou vzduchu se asfalt vozovky  roztéká. 
Hlídka MP po ověření vyrozuměla ředitele MP, který infor-
moval dispečera SÚS. Ten  přislíbil nápravu. Hlídka zjistila 
ještě olejovou skvrnu na hlavní křižovatce na Studánce a 
přivolala HZS.

Zpracoval dle svodky MP Ing. Ludvíka Šmída ŠMIK

Muzejní noc se vydařila i ve varnsdorfském muzeu, kde 
probíhal v sobotu 17. 6. od 22. hodiny tradiční koncert vokál-
ní skupiny Kvíltet. Nádherný zážitek z koncertu při svíčkách 
pak umocnila půlnoční prohlídka expozice muzea. Navíc 
neobvykle přívětivé počasí podařilo vytvořit všem nočním 
návštěvníkům této jedinečné akce silný umělecký zážitek.                                                                                            
                                                                Josef Zbihlej 

PRVNÍ 
STRÁŽNICE

Dopravní podnik ÚK a. s. ve spolupráci s OPS České 
Švýcarsko provozují v době od 3. 6. do 1. 10. včetně soboty 
i neděle turistické autobusy po obvodu NP. Linka z Varn-
sdorfu přes Jiřetín, Rybnište, Kyjov, Doubice, Jetřichovice 
a zpět jezdí 2 x denně.
Městu Varnsdorf  přibylo za měsíc duben 9 novoro-
zenců, bylo uzavřeno 7 manželství, zemřelo 17 občanů, 
9 občanů se přihlásilo a 18 odhlásilo. Provedeno bylo 
37 změn trvalého pobytu v rámci města.

Město má další doménu www.varnsdorf.eu
Již v letních měsících budou obyvatelé Šluknovska 

moci zdarma využít veřejných internetových kiosků a 
získat tak informace o státní správě, kulturním programu 
i dopravním spojení. ÚK vybuduje 18 internetových kiosků 
včetně Varnsdorfu a to v nádražní hale ČD.                    rm

Zapojení Varnsdorfu do státního „Programu prevence kri-
minality“ v roce 1999 výrazně přispělo k realizaci mnoha 
opatření vedoucích ke zlepšení na úseku pořádku a bezpeč-
nosti ve městě. Během uplynulých sedmi let získalo město  
dotacemi na tyto účely celkem 4,8 mil. Kč a spolu s vlastními 
prostředky pak vynaložilo na akce zařazené do programu, 
celkem 7,8 mil. Kč. Díky „Programu prevence kriminality“ 
mohla být v roce 2000 zahájena 1. etapa budování městského 
kamerového dohlížecího systému, který byl v následujících 
dvou letech dokončen do dnešní podoby. Prostředky, získané 
z programu, pomohly financovat např. zabezpečení na pult 
centrální ochrany Základní uměleckou školu, vybavení 
veřejných hřišť, sportovních plácků, skatebortového hřiště, 
vybavení sociálních ubytoven a nocleháren, počítačový klub 
a nákup ručních radiostanic pro Městskou policii.

Program Partnerství představuje inovaci t. j. obměnu „Pro-
gramu prevence kriminality“ na místní úrovni, který nadále 
prohlubuje spolupráci města a Městské policie s policií ČR. 
Proto je také v programu pro rok 2007 stěžejním bodem roz-
šíření a propojení kamerového systému mezi Městskou policií 
a Policií ČR. Jako další bod je do programu zařazen projekt 
„ Kdo si hraje nezlobí“. Jde o vzdělávání a organizování 
volného času mládeže jako prostředku proti kriminalitě. Na 
svém květnovém zasedání schválilo Zastupitelstvo předložený 
„Program prevence kriminality“ Partnerství na rok 2007 a 
vyčlenilo spoluúčast města ve výši 0,5 mil. Kč.                  rd 

PROGRAM PARTNERSTVÍ - 
VÝZNAMNÝ POMOCNÍK

ze současných žadatelů o byt, kterými jsou převážně občané 
Varnsdorfu. V žádném případě však není úmyslem nechat 
tento nově zrekonstruovaný dům devastovat nepřizpůsobivý-
mi občany, což je také vyloučeno závazky města ve smlouvě 
o poskytnutí dotace. Dalším krokem  je záměr města dokončit 
celkovou rekonstrukci areálu sadovými a parkovými úpravami 
s lavičkami, parkovacími plochami pro obyvatele, rekonstrukcí 
hřiště naproti objektu, zřízením autobusové zastávky před ob-
jektem a využitím stávajících objektů (vrátnice, jídelna apod.) 
pro další občanskou vybavenost a služby. Po dokončení rekon-
strukce objektu Domu s pečovatelskou službou město ukončí 
nájem v budově č. p. 3000 Žitavská ulice (bývalý Garnex).

 Způsob šíření této zprávy považujeme za úmyslné a neko-
rektní poškozování vedení města v období před komunálními 
volbami, které odpovídá současnému agresivnímu stylu před-
volebních kampaní zahájené parlamentními volbami a které 
nejen poškozuje dobré jméno města v očích veřejnosti, ale také 
zbytečně odrazuje současné zájemce o bydlení.

Ing. Josef Poláček, starosta

FÁMY NEBO ZAČÁTEK PŘEDVOLEBNÍHO BOJE?

NOČNÍ KONCERT

Od 12. června můžete 
v našem městě potkat i pří-
jemné a vlídné něžné pohla-
ví ve strážnickém stejnokro-
ji. Městská policie do svých 
řad totiž přijala ženu, 24le-
tou Kateřinu Kozlíkovou 
z Rumburka, která vystu-
dovala šluknovskou střední 
školu s oborem podnikání 
v obchodu a službách. Rádi 
bychom Vám ji představili 
i naším prostřednictvím, a 
proto jsme jí položila několik 
otázek.

Co Vás přimělo přihlásit 
se k výběrovému řízení na 
městského strážníka?

„Tato práce se mi vždy 
líbila. V podstatě pokračuji 
v jakési rodinné tradici, 
bratr pracuje v armádě, 
strýc je policistou. Všu-
de kolem mě se to hemží 
uniformami, a tak se i já 
v uniformě cítím dobře.“

Připravovala jste se nějak 
na konkurz ?

„Na takový konkurs se 
nedá nijak připravit, vě-
děla jsem, že musím projít 
psychotesty a potom už jsem 
vše nechala osudu s přáním, 
abych vyhověla.“

Strážnice by určitě měla 
mít správnou fyzičku, jak 
se cítíte v tomto směru Vy 
sama?
„ Sport je mým koníčkem, 
běhám, jezdím na kole, tak-
že pohyb mi není nijak cizí. 
Věřím, že se tady naučím 
i další obranné sporty 
v rámci rekvalifikačního 
kursu na osvědčení stráž-
níka, který mě čeká.“

Co očekáváte od práce 
strážnice?

„Je to určitě perspektiv-
ní zaměstnání, které mi 
umožní kontakt s lidmi. 
Své výsostné postavení 
jediné ženy mezi tolika 
muži bych ráda využila ku 
prospěchu práce městské 
policie vůči okolí a věřím, 
že i občané se ke mně budou 
chovat slušně stejně jako se 
chci chovat  já k nim. Vždyť 
práce strážnice spoč ívá 
v pomoci občanům města a 
toho se chci držet.“                           

                                  rm 

POZVÁNKA ODH
OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ HNUTÍ

zve na setkání s občany

ve středu 12. 7. 2006
Vinárna „V parku“ (za spořitelnou)

 v 16,00 hodin
Program:

Představení kandidátů do Zastupitelstva města
Představení základních bodů volebního programu ODH

Těšíme se na Vaši účast.
Občerstvení zdarma zajištěno.

600 tisíc Kč na stadion
Město Varnsdorf žádalo předsednictvo HSRD o po-

skytnutí dotace na projekt „Zastřešení zimního stadionu 
ve Varnsdorfu“, který je podán v souladu se „Zásady pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu 
podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského 
regionu - dotační titul č. 4: Finanční přípravy projektů pro 
revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad.“  Za okres Děčín 
bylo podáno 35 žádostí s požadovanou výší 39.893 tisíc Kč. 
Mezi prioritní projekt bylo zařazeno zastřešení zimního sta-
dionu ve Varnsdorfu s požadovanou výší dotace 770 tisíc Kč, 
schválena byla výše 600 tisíc Kč na projekt. 

rm

INZERCE
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DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

O větrných elektrárnách jen v referendu

Závěr 
sezony INZERCE

My se ptáme - odpovíte?
V 11. čísle HS vyšel článek s názvem „Co bude dál s Ma-

šíňákem?“ Protože nás odpověď na tuto otázku skutečně 
zajímá, musíme reagovat. Od roku 2002 provozujeme spolu 
s manželem areál kempu s koupalištěm. V tomtéž roce se 
poprvé výrazně zhoršila kvalita vody ke koupání. Ačkoli 
jsme, jak by se mnozí domnívali, u zdroje informací, nevíme 
o nic více než, že „ jedna paní povídala, že se bude vypouštět 
rybník“. Bohužel z článku v minulém čísle HS jsme se nic 
nového nedozvěděli. Je to typický příklad toho, jak odpovědět 
a přitom neříct nic. Vždyť to, jak rybník vznikl, ví většina 
z nás. Že voda v rybníku není co bývala, víme také. To je 
prostě fakt! V dubnu 2003 byl zpracován odborný návrh, kte-
rý obsahuje doporučená opatření vedoucí k omezení rozvoje 
vodních květů. Nás by však zajímalo co se děje dál? Proto 
jsme sepsali hned 11 otázek, na které bychom rádi znali 
odpověďi odpovědných orgánů. Věříme, že nejsme jediní, 
kterým „Mašíňák“ přirostl k srdci. Troufáme si tvrdit, že 
při troše snahy by mohl být takovým malým „Mácháčem“ 
Šluknovského výběžku. Účelem tohoto článku nebylo do-
tknout se rybářů ani odpovědných pracovníků na Městském 
úřadě. Ačkoli někdy máme pocit, že ti odpovědní, kteří na 
úřadě sedí, si práci šetří. Bojí se snad, že problém vyřeší 
a budou bez práce? Omyl! Problémy jsou a budou. Jste na 
svých místech, jste tu pro nás, tak do práce!

Manželé Tučkovi, Penzion Koliba

Pozn. redakce: K článku bylo 11 položených  otá-
zek, které budeme postupně spolu s odpovědí uveřej-
ňovat. 

BYLO NUTNÉ MĚSTO ZADLUŽIT?
Když dva dělají totéž i výsledek může být totožný. Pouze 

cesta k dosažení tohoto cíle se někdy liší jako noc a den.
 Ve Varnsdorfu bude do první etapy rekonstrukce knihov-

ny investováno přibližně 50 mil. korun. Celkové náklady se 
vyšplhají ke 100 milionům. Oprava již byla zahájena a to 
výhradně z finančních prostředků  rozpočtu města.

  Nazveme- li předchozí řádky cestou A , pak nezbývá než 
pro úplnost uvést B.

Následující zpráva je převzata z denního tisku.
MF Dnes 23. května 2006
Mostečtí milovníci knih se dočkají důstojnějších prostor. 

Budovu zdejší knihovny čeká náročná rekonstrukce. Nyní vy-
braná firma zpracovává projektovou dokumentaci, která bude 
podkladem pro žádost o dotaci z fondů Evropské unie.

„Město v rozpočtu potřebné peníze nemá, oprava kultur-
ního zařízení účel pro poskytnutí příspěvku EU v období let 
2007 až 2013 splňuje“, sdělil primátor Vladimír Bártl.

Náklady na zateplení, opravu střechy, zastřešení atrií 
lehkou zasklenou konstrukcí a rekonstrukci interiéru Bártl 
odhaduje na 80 až 100 milionů korun.(nekráceno)

P. S. Nevím, zda se mám radovat nad skutečností, že žijeme 
v tak bohatém městě nebo plakat při představě, co všechno 
mohlo být vybudováno či opraveno.                         Petr Šmíd

Jak již mnozí občané 
města zjistili, začíná se i u 
nás uvažovat o výstavbě ně-
kolika větrných elektráren. 
Informace o této záležitosti 
získané především na bese-
dě s občany konané koncem 
dubna přineslo i 11. číslo 
Hlasu severu. Ze získaných 
poznatků vyplývá, že ze-
jména potenciální investoři 
mají o uskutečnění tohoto 
záměru velký zájem.

Větrné elektrárny mají 
své zastánce i odpůrce. Při 
posuzování tohoto problému 
je potřebné pozorně naslou-
chat oběma stranám. Jejich 
zastánci tvrdí, že větrné 
elektrárny jsou ekologické 
a ekonomické. Odpůrci 
zase poukazují na možné 
nedostatky a škodlivé jevy 
s výstavbou a provozem 
elektráren spojené. Také je 
třeba brát v úvahu dosavad-
ní zkušenosti z jejich provo-
zu z míst, kde už nějakou 
dobu fungují. Víme také, 
že některé obce možnost 
postavit tyto elektrárny na 
svém území odmítly. Patří 
k nim i Šluknov, kde měly 
být postaveny v blízkosti 
Království.

O nejednoznačnosti názo-
ru na tento problém svědčí 
i sdělení Odboru životního 
prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Ústecké-
ho kraje, kde se říká, že v 
Ústeckém kraji není zpra-
cována koncepce rozvoje 
využití větrné energie a 

nejsou ani vytipovány plo-
chy vhodné pro výstavbu 
větrných elektráren. 

Prvním krokem, který 
by vytvořil předpoklady 
pro výstavbu těchto elekt-
ráren (zatím dvou stožárů) 
na Špičáku, měla být změ-
na územního plánu města 
Varnsdorf, týkající se dotče-
ného pozemku. Tato změna 
byla na květnovém zase-
dání Zastupitelstva města 
předložena ke schválení. 
Více než hodinová diskuze 
k tomuto bodu potvrdila, 
o jak závažný problém se 
jedná. V této souvislosti se 
zdá neuvážené, že bez šir-
šího seznámení veřejnosti 
i samotných zastupitelů 
s aspekty výstavby tako-
vého zařízení, byla tato 
záležitost předložena tak 
rychle k rozhodnutí.

Je dobře, že přes nalé-
hání některých veřejných 
činitelů, se zachovala vět-
šina členů zastupitelstva 
racionálně a změnu územ-
ního plánu, která by mohla 
představovat nezvratný 
krok k výstavbě elektráren, 
neschválila. Zastupitelé si 
při rozhodování byli vědo-

mi faktu, že takovéto zaří-
zení poznamená na dlouhou 
dobu vzhled krajiny, ovlivní 
životní prostředí i podmínky 
života občanů města. Tyto 
skutečnosti by měly být do-
statečně pádným důvodem 
pro představitele města i 
Zastupitelstvo města, aby 
předtím, než v této záleži-
tosti učiní jakékoliv rozhod-
nutí, zjistilo a respektovalo 
názor občanů, kteří musí 
být v přiměřeném čase o 
všech „pro a proti“ objek-
tivně informováni.

Jako nejvhodnější forma 
pro vyslovení názorů občanů 
v této závažné záležitosti se 
jeví možnost, kterou řeší i 
příslušný zákon - uspořá-
dání místního referenda. 
To by se mohlo například 
uskutečnit v termínu koná-
ní letošních komunálních 
voleb. Je možné uvažovat 
o méně reprezentativní (a 
méně nákladné) možnosti 
zjištění názorů občanů - o 
průzkumu veřejného mínění 
či o anketě.

V Ústavě naší republiky 
je zakotveno, že o závažných 
záležitostech mohou občané 
rozhodovat v referendu. Vý-
stavba větrných elektráren 
v okolí města bezesporu 
závažnou záležitostí je. 
Uplatnění přímé demokra-
cie - s využitím institutu 
místního referenda - by 
bylo v tomto případě zcela 
opodstatněné.

Dr. Miloslav Hoch, 
   člen zastupitelstva města               
      

  

Poznámky ke knihovně
Pro zajištění dalších úkolů v oblasti přeneseného výkonu 

státní správy, daných novelizací zákonů o sociálních služ-
bách, hmotné nouzi, sociálně právní ochraně dětí,  zákona o 
silničním provozu, zkouškách uchazečů o řidičské průkazy, 
nových cestovních dokladech atd., účinných postupně již od 
1. 6. 2006, 1. 7. 2006 a 1. 1. 2007 je nezbytně nutné uvolnit 
velmi brzy prostory, které v současné době využívá Městská 
knihovna v budově č. p. 1838 v Masarykově ul., aby MěÚ 
mohl tyto rozšířené služby  pro svoje občany v přijatelných 
podmínkách vykonávat.   

Proto není možné vyčkávat na eventuální dotace z progra-
mu EU pro roky 2007 - 2013 (rok 2006 je vyčerpaný), protože 
implementace programů EU do programů rozvoje regionu 
a metodiky jejich použití budou pravděpodobně známy až 
počátkem roku 2007. 

První etapa rekonstrukce budovy č. p. 1328 v Otáhalově ul. 
bude proto realizována z vlastních zdrojů a z úvěru (45 mil. 
Kč); počítáme ovšem s tím, že na druhou etapu - dobudování 
Multifunkčního vzdělávacího centra (35 mil. Kč) -  budeme samo-
zřejmě usilovat o získání dotace z fondů EU a investice do první 
etapy budeme prosazovat jako vlastní podíl na celou stavbu.

Podle informací z Magistrátu města má Most podanou 
žádost o dotaci na projektovou dokumentaci stavby s vlast-
ním podílem min. 30 % (projekt má Varnsdorf již hotový) 
a o další dotace na realizaci bude Most žádat podobně jako 
naše město. Náklady na mosteckou akci jsou jen odhadem, 
Varnsdorf je má podložené projektem.

Ing. Vladimír Bartoň, tajemník MěÚ Varnsdorf

Městské divadlo Varnsdorf 
uzavřelo v těchto dnech 
svou 49. sezonu. Dovolte 
mi, vážení čtenáři Hlasu 
severu a příznivci divadla, 
abych touto cestou poděko-
val vám všem za přízeň, 
kterou jste věnovali naší 
programové nabídce, za 
vaši vždy milou návštěvu 
a za příjemnou atmosféru, 
kterou umíte vytvořit a 
kterou se naše divadlo 
stalo známým mezi hos-
tujícími soubory. Věřte, že 
v nadcházející jubilejní 
sezoně uděláme vše pro to, 
aby chvíle strávené v hle-
dišti byly pro vás chvílemi, 
na které se budete těšit. 
Přeji vám krásně prožité 
dny léta a dostatek prázdni-
nového odpočinku.

Na shledanou v září - 
Martin Louka  

TURNAJ 
VE STOLNÍM FOTBÁLKU

pro neregistrované (kategorie D)

1. 7. 2006 od 17,00 hodin
Poháry, ceny

Restaurace Monako Varnsdorf
Platí se pouze odehrané hry
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Blížící se komunální 
volby přinášejí otázku, čím 
osloví volební strany obča-
ny, aby svým programem 
získaly jejich hlasy. I když 
v těchto volbách rozhoduje 
často osobnost kandidáta, 
jeho známost a popularita 
v místě, kde kandiduje, 
samotné programy pak sdě-
lují voličům, kterým směrem 
hodlají spravovat obec nebo 
město.

Redakce  Hlasu severu 
se  proto pokusila průzku-
mem mezi svými čtenáři 
zjistit, kterým investičním 
akcím by dali přednost a co 
považují za nejdůležitější. 
Úkolem bylo z 12 vyjmeno-
vaných akcí vybrat 3 a tak 
stanovit pořadí důležitosti. 
Do uzávěrky anket t. j. 
31. května 2006 se do redak-
ce vrátilo 120 vyplněných an-
ketních lístků, což znamená 
cca 5% z toho, co bylo dáno do 
prodeje (2400 ks HS). Není to 
jistě mnoho, ale i z toho si lze 
sestavit obrázek, jak občané 
města sledují a hodnotí dění 
ve městě. O 334 platných 
hlasů se ženy a muži rozdělili 
tak, že 70 anketních lístků 
s 203 hlasy odevzdaly ženy 
a 50 anketních lístků s 131 
hlasy odevzdali muži. Bez 
zajímavosti není ani věkové 
rozložení účastníků ankety. 
Ukazuje se známý fakt, že 
naši občané do 30 let se o 
veřejné záležitosti zajímají 
pramálo a Hlas severu je 
oslovuje asi jako kočku Zlaté 
stránky. Největší pochvalu si 
v tomto směru zaslouží ženy 
nad 50 let (114) a do 50 let (80) 
a pak muži nad 50 let (63). V 
každém případě všichni, kteří 
se do ankety zapojili, zaslouží 
poděkování redakce.

(Poznámka: ne všechny 
anketní lístky byly řádně 
označeny).

Podíváme-li se na vý-
sledky podle jednotlivých 
akcí zařazených do ankety, 
dává nám to ještě přesnější 
přehled, kdo a jak hodnotí 
naléhavost jejich realizace.

1. Komunikace města
(do 30 let)    Ž 2,   M 4
(do 50 let)    Ž 19, M 11
(nad 50 let) Ž 47, M 18

Stav místních komunikací 
je stálým zdrojem kritiky a 
přestože se pro zlepšení udě-
lalo mnoho, občané oprávně-
ně požadují podstatně zvýšit 
částku na jejich opravy a 
rekonstrukci. Rovný povrch 
silnic a chodníků nejenže 
přispívá k bezpečnější jízdě 
a chůzi, ale i k lepší údrž-
bě a tím i k čistotě města. 
Zajímavé je, že nejvíce si 
zlepšení přejí ženy nad 50 
let, zřejmě se bojí chodit po 
našich chodnících.

2. Rekreační rybník „Ma-
šíňák“.

Ž  1 - 17 - 12
M 2 - 4 - 8
I když v zahradách domů  

v posledních letech vyrostlo 
mnoho bazénů, zájem o kou-
pání v přírodě neopadl. Je 
zřejmé, že spolu s rybáři si 
veřejnost přeje rybník co nej-
dříve vyčistit a opravit tak, 
aby opět mohl sloužit svému   
účelu jako v minulosti.

3. Domov seniorů
Ž  1 - 8 - 19
M 2 - 6 - 5
O potřebě takového zaří-

zení není sporu. Rozhodující  
je získat potřebné finance 
ze státních zdrojů na jeho 
výstavbu. I potom bude jeho 
provoz znamenat zátěž na 
rozpočet, ale město našeho 
významu si to do plánu 
rozvoje zaslouží zařadit.

4. Rekonstrukce zimního 
stadionu

Ž  0 - 10 - 4
M 9 - 11 - 4
Dlouhodobým požadavkem 

a přáním všech, kteří zimní 
stadion používají, je jeho 
zastřešení. Rozvíjející se 
aktivity místních hokejistů 
jsou dalším důvodem, proč 
připravit lepší podmínky 
pro sportování. Přání mít 
konečně střechu nad ledem 
vedlo dokonce 12 responden-
tů k tomu, že odevzdali své 
hlasy pouze pro akci číslo 
1, t. j. rekonstrukce ZS.

5. Červený kostel
Ž  2 - 6 - 13
M 1 - 1 - 7 
Nepřekvapuje, že potřeba 

opravy kostela se umístila 
v anketě v její horní polovině. 
Mnohým občanům je líto, že 
tak vzácná stavba nezadrži-

telně  chátrá a nemá maji-
tele, který  by ji zachránil. 
Byla a v budoucnu může 
být opět chloubou města.

6. Městská kanalizace, 
vodovody

Ž  0 - 6 - 9
M 2 - 3 - 5
Jen ti občané, kteří ne-

mohou užívat samozřejmou 
vymoženost jako je vodovod 
a kanalizace vědí, s jakými 
trampotami se setkávají 
v každodenním  životě. Škoda 
jen, že se jejich hlasy do an-
kety dostaly tak sporadicky.

7. Vyhlídková restaurace 
„Hrádek“

Ž  2 - 2 - 8
M 0 - 2 - 8
Dnes už je Hrádek takří-

kajíc „za vodou“ a to se zřej-
mě projevilo v anketě. Na 
první pohled a zdáli vypadá 
jako nový, stále však čeká na  
dokončení a z rozpočtu města 
ještě odčerpá mnoho milionů.

8. Městská policie
Ž  1 - 3 - 6
M 1 - 1 - 3
V době, kdy strážníci 

konečně dostávají větší 
pravomoce, jsou  investice 
do její akceschopnosti žá-
doucí.  Mohli by konečně 
postihovat divoké  jízdy aut 
a motorek a přispět tak ke 
zklidnění na silnicích města.

9. Městské divadlo
Ž  0 - 1 - 8
M 0 - 3 - 2
Divadlo sice hraje, pro-

gram je bohatý, diváci se 
sjíždějí z celého okolí. Jen 
člověk znalý věci ví, že i 
budova divadla musí dnes 
splňovat určitá kritéria, a 
proto se může stát, že do 
nejbližšího divadla budeme 
jezdit do Liberce a dále.

10. GO panelových domů
Ž  0 - 2 - 5
M 0 - 2 - 2
Obyvatele městských 

panelových domů zřejmě 
rekonstrukce moc nezajímá. 
Budou ještě hodně dlouho 
čekat na zateplení svého 
domova a zatím závidět 
družstevníkům a společen-
ství vlastníků domů, jak své 
peníze na nájem  využívají 
ke zlepšování svého domu.

11. Sportovní hala 
Ž  0 - 5 - 1
M 1 - 2 - 0
Zcela na okraji zájmu čte-

nářů HS zůstala podpora 
zlepšení hřiště a okolí spor-
tovní haly. Slouží především 
mládeži a těm jak vidno sou-
časný stav  vyhovuje. Navíc 
Hlas severu moc nečtou a 
o anketě prostě nevěděli.

12. ZŠ Edisonova
Ž  0 - 1 - 3
M 0 - 0 - 1
Pořadí uzavírá základní 

škola, která už léta marně 
čeká na potřebnou rekon-
strukci. Rodiče dětí necítili 
potřebu „svou“ školu v anke-
tě podpořit. Zřejmě čekají, že 
to jednou stejně musí přijít.

Závěrem vyhodnocení vý-
sledků průzkumu je nutné 
ještě jednou připomenout, 
že při rozhodování, kam 
společné peníze města  
především nasměrovat, 
hraje velkou roli možnost 
získat dotace, které znač-
ně usnadní uskutečnění 
akcí. Je však nutné také 
vzít v potaz názory a přání 
občanů, které záležitosti 
si přejí přednostně řešit 
a úsilí, jak to zabezpečit, 
nasměrovat  tímto směrem. 
A o tom naše anketa byla.

R. Dausch 

Děti vyučují 
samy sebe

Heslem „ve zdravém těle 
zdravý nejen duch aneb dok-
torů se nebojíme“ se řídí žáci 
ZŠ Karlova, kde probíhá pro-
jektové vyučování. Z dětí se při 
výuce stávají fundovaní lékaři 
s bílém „munduru“, kteří před-
nášejí svým kolegům-žákům 
základy lidské anatomie. Zdá 
se vám to nemožné? I já jsem 
nevěřila vlastním očím, když 
mi žáci 3.A třídy předváděli 
na modelu lidského těla jed-
notlivé orgány včetně popisu 
jejich funkcí a umísťovali je 
do správných míst. Nacviče-
na je dokonce i celá scénka 
kolektivu lékařů-žáků „Z 
ordinace praktické lékařky“ 
i s primářem-žákem, který 
vede odborný výklad u modelu 
lidské kostry.

Pro inspiraci si mladí dok-
toři došli i do nemocnice. Spe-
ciální výuka se promítá také 
do ostatních předmětů. Ve 
výtvarné výchově žáci tvoří 
modely lidského těla a orgá-
nů, dělají koláže se zdravou a 
nezdravou stravou, při psaní 
své práce doplňují popisem, 
v hodině matematiky počítají 
slovní úlohy a matematické 
otázky a v hudební výchově 
zpívají vtipné písničky Ivana 
Mládka „Člověk“. Ze všech 
výrobků tvoří nástěnku, kde 
připojují vlastní slohové prá-
ce psané na PC a fotografie 
z projektu.

Cílem celého projektu 
je seznámení se s lidským 
tělem zajímavou formou 
příjemnou pro žáky, kteří se 
s obrovským nadšením stávají 
„malými odborníky“.            rm

PŮJČKY
Zaměstnanci - od 6 tis. Kč

Důchodci - do 75 let

15-300 tis. Kč
Bez poplatku 

a bez problémů!!!
Přijedeme až k Vám

Tel. 777 819 794

INZERCE

Nabídku informací 
z kultury na Šluknovsku 

najdete na 
www.kulturouseveru.cz

Prohlášení 
Výkonné rady ODH

VR ODH důrazně odmítá 
verbální napadání předsedy 
ODH Ladislava Houžvičky ze 
strany MS ODS a krajského 
zastupitele za ODS Roberta 
Šatníka.

VR ODH bere toto jednání 
ze strany MS ODS a p. Šatní-
ka jako účelové napadání se 
snahou zdiskreditovat ODH   
a jeho předsedu před blížícími 
se komunálními volbami.

CO NÁM ŘEKLA ANKETA HLASU SEVERU 3 z 12?
OBČANÉ SI NEJVÍCE PŘEJÍ OPRAVY KOMUNIKACÍ

Výsledky jsou uvedeny po odstranění poten-
cionálně duplicitních (zfalšovaných) hlasů.
(Nezapočítávají se hlasy z 1 IP adresy, 
které proběhly v intervalu kratším než 

20 minut).

1.   Komunikace města                      122
2.   Rekonstrukce ZS                         118
3.   Rekreační rybník „Mašíňák“         55
4.   Vyhlídková restaurace Hrádek     54
5.   Červený kostel                              51
6.   Městská kanalizace, vodovod        26
6.   GO panelových domů                    26
6.   Domov seniorů                            26
9.   Základní škola Edisonova ul.        25
10. Městské divadlo                             22
11. Městská policie                              13
12. Sportovní hala                                 9

Věk: do 30 let: 131, do 50 let: 74,
         nad 50 let: 29
Muž/žena: muž: 151, žena: 83
Dotazník vyplnilo 234 občanů.

Pořadí  Název                               Počet  %
             akce                                 hlasů   
  
1.          Komunikace města         80        66,6               
2.          Rek. rybník „Mašíňák“   44      36,6
3.          Domov seniorů                41        34,1
4.          Rekonstrukce ZS            38        31,6
5.          Červený kostel                 30        25,0
6.         Městs. kanal. a vod.         25       20,8
7.          Hrádek                             22       18,3
8.          Městská policie               15       12,5
9.          Městské divadlo              14       11,6
10.        GO panelových domů     11         9,1
11.       Sportovní hala                 9          7,5
12.       ZŠ Edisonova                   5          4,1

Do ankety přispěli občané rovněž 
elektronickou formou. Tyto výsledky jsou 
zveřejněny odděleně - vpravo od celkových 
výsledků!

CELKOVÉ VÝSLEDKY
ANKETY 3 z 12

VÝSLEDKY  ELEKTRONICKÉHO 
HLASOVÁNÍ
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Omluva

100 let zahrádkářských osad

Místní organizace KDU-ČSL děkuje touto cestou všem 
svým voličům, kteří nás přišli podpořit svým hlasem při 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.   

Ing. Václav Hynčica

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se dne 3. 6. 
2006 přišli naposledy rozloučit s paní Janou Petříčkovou, 
rozenou Hájkovou. Též děkujeme všem za projevenou sou-
strast a květinové dary.                                          Rodina

Chtěl bych touto cestou poděkovat za sponzorství a pod-
poru v mém sportu, kterým je cyklistika, panu Rudolfu 
Synkovi firmě WOLF GARTEN.       Děkuji Jiří Rola ml.

Mateřská škola Zahrádka, Pražská 2821, děkuje Kynologic-
kému klubu Varnsdorf za krásné dopoledne ve společnosti pejs-
ků, které se stalo vrcholem našeho výletu na Špičák. Jmenovitě 
patří dík pánům Herošovi, Polákovi, Koudelkovi, Fibingerovi, 
paní Seckerové. Děkujeme i pejskům: Mikymu, Erovi, Berušce, 
Henrymu a Kimimu za to, že se od nás nechali pohladit a 
ukázali nám, jak umějí poslouchat své pány. Díky.

Za děti a celý kolektiv Hana Frolová, ředitelka MŠ

Dne 2. června 2006 proběhl v naší škole již podruhé pro-
jekt „Tonda Obal na cestách“, kterého se zúčastnili žáci od 
3. do 7. třídy. Naučili se, jaký odpad třídit, kam s ním, jak 
ho likvidovat... Touto cestou bychom rádi poděkovali EKO 
servisu a p. Pražákovi za zprostředkování tohoto projektu. 

Vedení školy ZŠ Edisonova Varnsdorf

ZŠ E. Beneše touto cestou děkuje všem svým sponzo-
rům, zvláště pak bychom chtěli poděkovat za spolupráci a 
finanční podporu v průběhu června firmě SAMAT (pan L. 
Dvořák) a panu J. Šmídovi (lékárna ul. Legií).

Zahrádkáři mají ve 
Varnsdorfu dlouholetou tra-
dici. První nájemní zahrád-
kářskou osadu založil v VI. 
okrese Moriz Schnitzer. Na 
ploše 3 hektarů založil 66 
zahrádek po 200 m2 a na 
stejném místě jsou dosud. 
Na přikoupeném pozemku 
vybudoval plovárnu, dětské 
brouzdaliště, písková hřiště 
pro děti i pro dospělé. Osada 
byla pojmenována „Sluneční 
osada zdraví“. Prvním před-
sedou zahrádkářské kolonie 
byl zvolen člen klubu lidové-
ho léčitelství Josef Schicht, 
řídil zahrádky od r.1906 až 
do své smrti v roce 1929.

Moriz Schnitzer zakoupil 
v roce 1910 další pozemek 

v V. okrese a založil další 
nájemní zahrádky pro chudé 
občany, aby si v době největší 
krize mohli vypěstovat trochu 
zeleniny a brambor, a tak 
obohatit jídelníček.

Založené zahrádkářské 
osady přežily s malými ob-
měnami do dnešních dnů. Po 
skončení druhé světové války 
se ještě rozrostly o 9 osad. 

Varnsdorfský zahrádkář-
ský svaz v roce 2006 má v 
různých částech Varnsdorfu 
14 zahrádkářských osad, na 
vlastních a pronajatých po-
zemcích o rozloze 18,75 ha,  
které obhospodařuje 439 
členů. Zahrádkáři vlastní 
spolkový dům se schůzov-
ním sálem pro cca 80 členů. 

Přízemí spolkového domu je 
zařízeno na lisování a moš-
tování ovoce. Od roku 1987, 
kdy se instaloval první lis na 
ovoce až do roku 2005 bylo 
zpracováno cca 300 000 kg 
ovoce a vylisováno 209 900 
litrů ovocného moštu.

Je málo varnsdorfských 
občanů, kteří by se vryli do 
historie Varnsdorfu, tak jako 
Moriz Schnitzer. 

Měli bychom si vzít pří-
klad z jeho humanitních 
aktivit, neodmítl nikomu 
pomoc. Daleko předběhl dobu 
v prosazování přírodního lé-
čení, správné životosprávy, 
práce na zahrádce a pohybu 
na čerstvém vzduchu. Kolik z 
nás by dnes jeho rady potře-
bovalo, kdy znovu začínáme 
objevovat jak se léčit přírodou 
a sluncem. Jak používat lé-
čivé rostliny, které nám na 
zahrádkách rostou jako ple-
vel, protože neznáme jejich 
využití pro vlastní zdraví. 

Historický památník 
významného občana Morize 
Schnitzera, který před 100 
lety založil zahrádky ve 
Varnsdorfu mají zahrádkáři 
v úctě. Naší povinností je 
uchovat památku na zakla-
datele zahrádek, neboť „Kdo 
si neváží svých předků, nevá-
ží si ani sám sebe.“

Děkujeme Morizi Schnit-
zerovi za  založení zahrádek. 
I nadále budeme uchovávat 
památku nejen na dobrého 
člověka, ale i na jeho léčitel-
skou a humanitní činnost.

PANE MORIZI SCHNIT-
ZERE  -  DÍKY !

Josef Vajs, člen KPMV 
a člen výboru ČZS

Obelisk Morize Schnitzera se nachází v zahrádkářské 
osadě 6/1, rozkládající se pod hrází rybníka Mašíňák. Byl 
slavnostně odhalen v roce 2001 při příležitosti 95. výročí 
založení zahrádkových osad.

Ke 100. výročí založení zahrádkářských osad pořádá ČZS 
ZO Varnsdorf na Střelnici ve dnech 9. a 10. 9. 2006 Výstavu 
zeleniny, ovoce a květin. Výstavu obohatí včelaři, kaktusáři, 
rybáři a další organizace.

Do 7. ročníku soutěže 
Literární Varnsdorf, který 
má čtrnáctiletou tradici, 
se přihlásil rekordní počet 
účastníků. 202 autorů z celé 
republiky s 223 příspěvky 
svědčí o stoupajícím renomé  
varnsdorfské soutěže. Nej-
vzdálenější účastník soutěže 
přijel ze Zlína, jeden účast-
ník poslal své práce dokonce 
až z Berlína. Slavnostní vy-
hlášení nejlepších prací se 
konalo 10. června v kapli na 
Křížovém vrchu, která spo-
lu s hudebním vystoupení  
Kvíltetu a teplického kytaris-
ty Martina Davida  dodala 
nezapomenutelnou atmo-
sféru. Zážitkem byla i čtení 
úryvků prózy, publicistiky a 
poezie v podání Milana Hra-
bala a Libuše Cypriánové.

Díla  hodnotila odborná 
porota. Ta  letos ocenila 
kvalitu příspěvků a celko-
vou dobrou úroveň zaslaných 
prací. V soutěžním klání měli 
začínající autoři možnost 
utkat se s autory zkušeněj-
šími. O to více pak jistě hřálo 
dobré umístění. Popřát všem 
vítězům přijela i zástupkyně 
města, místostarostka Mgr. 
Zdeňka Vajsová.

Poděkování za skvělou 
organizaci této události patří 
nejen soutěžícím, ale hlavně 
organizátorům, jmenovitě 
ředitelce knihovny Mgr. Ve-
ronice Kolářové, vedoucímu 
Odboru školství, kultury a 
tělovýchovy MěÚ Milanu 

Rekord - 202 soutěžících

Hrabalovi a v neposlední 
řadě moderátorovi Martinu 
Loukovi.

V rámci programu Lite-
rárního Varnsdorfu byl také 
tradiční odborný seminář pro 
účastníky soutěže vedený 
dr. Vladimírem Křivánkem 
a na samý závěr připravili 
pořadatelé setkání s lužic-
kosrbským básníkem Beno 
Budarem. Večer probíhal 
v režii Milana Hrabala, kte-
rý četl české překlady básní,  
s hudebním doprovodem 
Martina Davida. 
Nyní už výsledky soutěže:

Kategorie poezie: 
1. cena nebyla udělena, 
2. cena - Ivo Odehnal (Osto-
povice), Petr Kukal (Brandýs)

Kategorie próza: 1. cena 
- Ondřej Hník (Praha)

Kategorie publicistika: 
1. cena nebyla udělena, 
2. cena - Delicie Nerková (Pra-
ha), Jitka Otáhalová (Brno)

Kromě toho bylo uděleno 
ještě mnoho čestných uzná-
ní, mezi kterými byl i známý 
autor Maxipsa Fíka Rudolf 
Čechura. Množství ocenění 
dokazuje kvalitu letošní 
soutěže.                          rm

Ředitelka MK Mgr. Veronika Kolářová předává ocenění 
vítězce kategorie publicistiky. Foto Mgr. Zdeňka Vajsová

• 7. 6. valná hromada Severočeské vodárenské společnosti  
a. s. v Teplicích

• 7. 6. přijetí srbské delegace v rámci zahraniční rozvojové 
spolupráce

• 8. 6. předání projektu „Stravovací provoz a distribuce 
jídel pro Nemocnici Varnsdorf“ zpracovaného firmou ATE-
LIÉR B3 s. r. o. Ústí nad Labem 

• 8. 6. zasedání Rady města Varnsdorf (mj. byly sloučeny 
Odbory správních agend a Odbor dopravy, veškeré správní 
činnosti budou vykonávány pod hlavičkou Odboru správních 
agend v budově T. G. Masaryka 1838)

• 12. 6. zahájení 8. ročníku celostátního festivalu scénic-
kého tance s názvem Tanambourrée 2006

• 12. 6. zasedání Bezpečnostní rady města Varnsdorf
• 14. 6. slavnostní zakončení Mezinárodních letních 

sportovních her mládeže u sportovní haly
• 15. 6. pracovní porada s Odborem správy majetku a 

investic MěÚ, jejíž předmětem bylo řešení plánovaného pře-
chodu v ul. Legií před ZŠ Náměstí a prostranství za Měst-
ským úřadem mezi školní jídelnou a tělocvičnou; druhým 
bodem porady byla dohoda na projektové přípravě řešení 
prostoru mezi budovou České spořitelny, budovou bývalého 
sídla Komerční banky a Billou v ul. Otáhalova)

• 16. 6. zasedání Svazku obcí Tolštejn ve Chřibské
• 16. 6. koncert Základní umělecké školy u příležitosti 

60. výročí založení
• 17. 6. koncert Varnsdorfské komorní filharmonie  

             PeV                   

Aktuálně z radniceAktuálně z radniceAktuálně z radnice

Tiskárna Trio se tímto omlouvá všem čtenářům za způsobené 
tiskové chyby v minulém čísle Hlasu severu. 



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.

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.

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

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

 nabízí opakovanou inzerci 
s 50% SLEVOU! Prodám garsonku ul. 

Čelakovická 2915. Telefon: 
602 933 533.

Britská životní pojiš-
ťovna hledá do zavedeného 
týmu pro kancelář v České 
Lípě jednoho prodejce. 
Předpoklady: SŠ (vyučen), 
komunikativní. Nabízíme: 
zázemí silné zahraniční 
společnosti, zajímavé f i-
nanční ohodnocení (zákl. 20 
tisíc) plus bonusové finanční 
programy v prvním roce na 
podporu počáteční pracovní 
činnosti. Možnost využití 
firemního telefonu a inter-
netu. Kontakt: A. Rokos, 
tel. 724 790 058, e-mail: 
AlexRokos@seznam.cz

Prodám elektrický psa-
cí stroj Carrera de luxe 
- display nový, 3000,- Kč 
- nová cena 8000,- Kč. Tel. 
412 371 636.

Přijmeme na letní sezó-
nu brigádníka(ci) do re-
staurace. Tel. 412 333 266.

Okamžitá finanční po-
moc pro všechny. Úvěry 
10 - 40 tis. Kč bez ručitele 
a poplatku předem. Telefon: 
605 150 033.
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ØÁD KO VÁ 
INZERCE

2. 7. to bude rok, co nás navždy opustil 
manžel a tatínek Václav Poutník. 

S láskou vzpomínáme. Manželka Eva 
a dcera Eva.

Dne 6. 7. oslaví naše mi-
lovaná maminka, babička, 
tchýně, kamarádka Ilonka 
Šerá 50. narozeniny. 

Buď stále šťastná jako jsi 
nyní, ať se Ti úsměv na tváři 
třpytí! Vše nejlepší k naro-
zeninám přejí Ilona, Pavel a 
Ilonka Krajdlovi.

Dne 1. července 2006 to bude rok, co 
nás navždy opustil náš milovaný bratr, 
syn, strýc pan Jan Svoboda. S láskou 
vzpomínají bratr Jirka s rodinou a ro-
diče. 

1. 7. uplyne již 30 let od úmrtí našeho 
tatínka Jana Švágera a 22. 7. si připo-
meneme 7 let od úmrtí naší maminky 
Jany Švágerové. Stále vzpomínají 
dcery Dáša, Jitka a Jana a syn Honza 
s rodinami.

Pronajmu byt 3+KK 
v klidném prostředí ve Varns-
sdorfu. Tel. 728 798 854.

Prodám JAWA DANDY 
50 r. v. 1996. Najeto 7600 
km, černo-červená kapotáž, 
dobrý stav. STK do r. 2007. 
Cena 12 000,- Kč. Tel. 723 
008 101.

2. července uplyne již rok ode dne, kdy 
nás navždy opustil pan Oldřich Hříbal. 
Stále vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinami.

Dne 11. 7. 2006 uplyne první smutný 
rok, kdy nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
pan Josef Folprecht.

S láskou stále vzpomínají manželka, 
syn a dcera s rodinami.

Dne 9. 7. 2006 uplyne již 10 let od smr-
ti mého manžela pana Josefa Kunkely. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Manželka Anna Kunkelová, dcera a 
syn s rodinami.

Maminko ty naše zlatá!
Přejeme Ti krátce

Zdraví, štěstí, spokojenost 
k Tvojí padesátce.

Zlobíš-li se na někoho, 
vem to dneska zpátky,
prosíme o odpuštění
v rámci padesátky.

Kdo zná Tvoje srdce zlaté, 
má Tě každý rád,

přejeme Ti všichni proto 
ještě jednou padesát.

Dne 29. 6. 2006 oslavila 
své 75. narozeniny paní 
Emilie Vorlíčková. Ma-
minko a babičko, do dalších 
let Ti přejeme hodně zdravíč-
ka a štěstíčka. Tvoji synové 
Petr a Miroslav s rodinami. 

Touto cestou bychom 
chtěli velice poděkovat za 
upřímnou pomoc a podpo-
ru při vyřizování pohřbu 
řediteli TS Varnsdorf p. 
Chvojkovi, pí. Hečkové, p. 
Fundovi a p. Loukovi.

Děkujeme také všem 
přátelům a známým, kteří 
se přišli rozloučit s panem 
Josefem Poživilem na jeho 
poslední cestě.

Manželka Helena, dcera 
Helena s rodinou.

Kdo miloval a byl milován, není za-
pomenut. 

Dne 2. 7. uplyne pět let od úmrtí pana 
Wolfganga Horáčka. Stále vzpomínají 
manželka, syn Roman, dcera Michaela 
s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

100 let gymnázia
  
Celý letošní rok se v rumburském Gymnáziu nese ve 

znamení oslav jeho stého výročí založení. Ty by měly vy-
vrcholit o víkendu 15. až 17. září, kdy bude tato historická 
budova otevřena nejen široké veřejnosti, ale především všem 
absolventům,  bývalým profesorům a přátelům, kteří mají 
jedinečnou příležitost alespoň na chvíli znovu usednout 
do školních lavic a zavzpomínat na krásná studentská a 
učitelská léta.

Kromě prohlídky budovy připravují hostitelé pro všechny 
návštěvníky pestrý program;  chutné občerstvení, stánky 
s výrobky studentů, pamětní listy a vzpomínkové předměty, 
ale také ročenku Gymnázia, a  to vše s hudebním doprovo-
dem žáků školy i přizvaných hostů.

Slavnostní zahájení oslav je naplánováno na pátek 15. září 
a oslavy vyvrcholí sobotním galavečerem v Kulturním domě 
na Střelnici v Rumburku.                                              gdo

Druhý červnový pátek se 
ve varnsdorfské sportovní 
hale uskutečnil 2. ročník 
florbalového turnaje pro 
žáky a žákyně 1. - 5. roč-
níků ZŠ, který pořádala ZŠ 
Bratislavská pod vedením  
Mgr. Petra Šmída.  

Turnaje chlapců se zú-
častnilo sedm týmů. Ty 
hrály ve dvou kvalifikačních 
skupinách a dále o konečné 
umístění. Ve skupině A vy-
hrála ZŠ Edisonova před ZŠ 
Náměstí a ZŠ Východní. Ve 
skupině B získala prvenství 
ZŠ Seifertova před Brati-
slavskou a Speciální. Po 
utkáních o konečné umístění 
vzešlo následující pořadí: 1. 
ZŠ Edisonova, 2. Seifertova, 
3. Náměstí, 4. Bratislavská, 
5. Východní, 6. Speciální, 7. 
Karlova.

V turnaji dívek startovalo 
pět družstev a hrála systé-
mem každé s každým. Po 
urputných kláních si nejlépe 
počínaly dívky ze ZŠ Ediso-
nova, které třikrát dokázaly 

VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

Ještě k Olympiádě mateřských škol

Hry Tolštejnského panství

V posledním utkání Regionálního přeboru družstev „Zá-
pad“ 2005 - 2006 porazil Varnsdorf Žandov 5,5 - 2,5 bodům 
a obsadil konečné 3. místo. V utkání zvítězili Blažej, Ferkl, 
Jarschel a Sládek, do patových situací dovedli své partie Pav-
lík, Černoš a Škoda a na jedné šachovnici, kde hrál Prášek, 
varnsdorfský tým prohrál.                                          V.V.

Šachové střípky

Mezi cvrčky v běhu zvítězil Tomáš Blažek (Pražská), ve 
skoku Daniel Pípa (Pražská) a v hodu Patrik Novák (Nezva-
lova). V kategorii berušek byla nejrychlejší Petra Ivaničová 
(Seifertova), nejdále skočila Šárka Krupičková (Národní) a 
míček nejdále hodila Natálie Quaiserová (Seifertova). Mezi 
chlapci v běhu vyhrál Ondřej Kramer (Poštovní), ve skoku 
Jan Křivohlavý (T. G. Masaryka) a v hodu Jan Zima (Sei-
fertova). U děvčat běh vyhrála Alena Poláčková (Křižíkova), 
skok Hana Vu My (Národní) a hod Aneta Cermanová (T. G. 
Masaryka). Olympiády se zúčastnilo 7 MŠ s více jak 80 dětmi a 
všechny na závěrečném vyhodnocení obdržely ceny a odměny.                                                                                    

ZdS

Sportovní hry základních škol druhých stupňů krom devá-
tých tříd z obcí Tolštejnského panství se konaly ve Sportov-
ním areálu Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Na šestičlenná 
družstva čekalo 11 disciplín: minigolf, kroužení obručí, střelba 
na koš, člunkový běh, hod medicinbalem, kuželky, lyžařský 
sprint, střelba z luku, chůze na chůdách, skákání přes šviha-
dlo a test paměti. První dvě místa obsadila družstva domácí 
Krásné Lípy, třetí skončil Varnsdorf.                             ZdS

FLORBALOVÝ  TURNAJ
vyhrát těsně 1:0 a jednou bez 
branek remizovat. Další po-
řadí: 2. ZŠ Bratislavská, 3. 
Náměstí, 4. Seifertova, 5. 
Východní. 

Všechna zúčastněná druž-
stva byla odměněna věcnými 
cenami, ta nejlepší obdržela 
dresy v barevném provedení 
dle výběru. Za zmínku stojí, 
že obě družstva ZŠ Edisono-
va obhájila loňská prvenství. 
Odměn se dočkali i nejlepší 
jednotlivci. Nejlepšími 
brankaři byli vyhodnoceni 
Kateřina Buřičová a Zdeněk 
Šeda. Nejlepšími hráči Ka-
rolína Pitnerová a Jaroslav 
Červinka. Cenu FAIR PLAY 
obdržela Valerie Šmídová za 
přiznání vsítění neregulérní 
branky. Na závěr poděkování 
- firma UTES potiskla trička  
jako ceny pro šest nejlepších 
týmů. S organizací pomáhali 
pánové Šimák a Müller. Tur-
naj se uskutečnil za finanční 
pomoci Regia a. s. a schvále-
ného grantu pro rok 2006.   

                         ZdS

Po půlce soutěže softballisté jasně vedou
Softballisté Slovanu Varnsdorf odehráli polovinu základní 

části Severočeského přeboru a bez ztráty bodu jsou na čele 
tabulky. Jejich výsledky: BSC Liberec - Slovan 2:9, Slovan 
- Painbusters Most 16:6, Painbusters Most - Slovan 14:24, 
Slovan - BSC Liberec 12:3, Ostrov Islanders - Slovan 26:
29, Slovan - Smog Devils Kadaň 4:3, Smog Devils Kadaň 
- Slovan 0:11, Slovan - Ostrov Islanders 28:18.                 

Luděk Prokop
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ANI VÝHRA BY POSTUP NEPŘINESLA
V posledním zápase his-

toricky nejúspěšnější sezóny 
prohrál Slovan ve vršovickém 
ďolíčku s Bohemians 1905 
v poměru 2:0 a skončil tak 
na 2., nepostupovém místě 
ČFL. Branky  10. Kuvajt, 
31. Lukáš. ŽK 3:1 (u hostí 
Vladyka). Diváků 3620. Sudí 
Kocourek. Sestava: Macháček 
- Hyka (55. Jordák), Vlady-Po tři dny probíhaly v polovině června na varnsdorfských 

sportovištích tradiční hry mládeže. Zúčastnilo se jich 13 
družstev v každé kategorii s 980 sportovci ve věku 14 - 18 
let ze středních a základních škol Šluknovského výběžku a 
gymnázia z německého Seifhennersdorfu. Počasí v podobě 
veder přálo účastníkům až přespříliš. Družstva soutěžila 
v plavání, stolním tenisu, nohejbalu, malé kopané, volejbalu 
a atletice. Loni pořadateli vyřčený slib, že už letos se část her 
uskuteční na rekonstruovaném stadionu v Kotlině, ještě ne-
vyšel, ale za rok by to mělo být skutečností. Z výsledků uvá-
díme nejúspěšnější školy. Dívky: 1. Gymnázium Rumburk 
(vloni 3.), 2. Gymnasium Seifhennersdorf (1.), 3. ZŠ Náměstí 
Varnsdorf (2.).  Chlapci: 1. VOŠ a SPŠ Varnsdorf (vloni 1.), 
2. Gymnasium Seifhennersdorf (2.), 3. SŠT Varnsdorf (8.). 
Hry pořádala Komise pro tělovýchovu a sport Rady města 
Varnsdorf a hlavními pořadateli byli Mgr. Zdeněk Barborík 
a Zbyněk Šimák.                                                          ZdS

Mezinárodní letní 
sportovní hry mládeže   

INZERCE

Na jablonecké Střelnici 
pořádal atletický oddíl 
Sportovního gymnázia Kraj- 
ský přebor  Libereckého 
kraje. Tentokrát zde soutě-
žili juniorky a junioři oddílů 
přihlášených v Liberec-
kém krajském atletickém 
svazu. Výborně připrave-
-ná byla Lucka Pagáčová 
z varnsdorfského Slovanu, 
která ve třech disciplinách, 
ve kterých startovala, do-
sáhla medailového ocenění. 
Její výkony v překážkových 
bězích znamenaly jak pře-
bornické tituly a tedy první 
místa, tak i další vylepšení 
osobních rekordů a již splně-
ných limitů pro Mistrovství 
ČR ve Vítkovicích. Pro fandy 
atletiky její výkony: 100 m 
překážek 15,57 sec., 400 m 
překážek 1:07,74. Třetí, bron-
zovou medaili, brala za hod 
oštěpem s výkonem 32,64 m. 
Při citlivém vyladění formy 
lze očekávat na začátku čer-
vence další zlepšení v obou 
překážkových disciplinách.                     

Stanislav Skalický

TŘI MEDAILE 
VARNSDORFSKÉ 

ATLETKY

Varnsdorfský tenis na vzestupu
Tenisty družstva dospělých dělila od postupu do vyšší sou-

těže jediná výhra. V posledních utkáních sice porazili Dolní 
Poustevnu 8 - 1 a Slovan Jiřetín 7 - 2, ale v rozhodujícím 
zápase na domácích dvorcích prohráli těsně s Libercem 4 - 5 
a postup unikl. Přesto lze konstatovat, že družstvo po celou 
sezónu podávalo výborné výkony a sázka na mladé hráče se 
osvědčila. Jistě jsou příslibem do dalších sezón. Bližší infor-
mace přineseme v příštím HS. Družstvo dorostu podlehlo 
Jablonci nad Nisou 0 - 9 a poradilo si s Tanvaldem B 7 - 2. Na 
závěr soutěže je čekal Hrádek nad Nisou, s kterým prohráli 
3 - 6 a skončili tak na 5. místě.                                        RP

ka, Vondráček, Zachariáš 
- Čapek, Murárik, Strouhal, 
Sigmund  Fikejz (74. Mach), 
Grubhoffer. Trenér Hloušek k 
zápasu mimo jiné sdělil násle-
dující: „Na jaře náš tým jen 
dvakrát nedal branku, vždy 
venku proti oběma pražským 
Bohémkám, a ta utkání jsme 
jako jediná prohráli. Útočník 
Fikejz měl v týdnu virózu, 
takže na jeho výkonu to bylo 
znát a Grubhoffera domácí 
obránci dobře pohlídali. Bylo 
to kvalitní, pohledné utkání, 
což dokládal po jeho závěru 
v kuloárech slušný ohlas.“ 
Varnsdorfští fotbalisté násle-
dující den focením, závěrečným 
tréninkem a některými organi-
začními záležitostmi oficiálně 
ukončili úspěšnou sezónu 2005 
- 2006, i když mnozí z nich by 
považovali za úspěch pouze po-
stup do II. ligy. Nyní následuje 
zasloužená dovolená a znovu se 
setkají ve středu 5. července. 
V plánu jsou přípravná utkání 
v úterý 11. 7. v Mostu a v pátek 
14. 7. v Blšanech s kyperským 
Limassolem. Na středu 19. 7. 
je směrován atraktivní zápas 
do Šluknova s reprezentačním 
týmem Kataru a v sobotu 
22. 7. si je pozval ke generálce 

na ligu nováček nejvyšší sou-
těže z Kladna. Další sezóna 
ČFL  začíná o víkendu 5. - 6. 
srpna. Podle vyjádření ředite-
le klubu Vlastimila Gabriela 
bude hrát Slovan na podzim 
opět ve Šluknově a také na 
umělé trávě ve varnsdorfské 
Kotlině. Postup unikl, na 
hlavní hrací ploše se tedy 
v klidu vyseje tráva a s návra-
tem na ni se dá uvažovat na 
jaře 2007.

Dorostenecké týmy Slo-
vanu se rozloučily se sezónou 
výhrami venku a to v Bílině. 
Starší vyhráli 0:1 (0:0) bran-
kou Páchy, mladší dokonce 
1:11 (0:6).

Varnsdorfský turnaj 
mladších žáků O Lužický po-
hár, v pořadí 8. ročník, vyhráli 
po čtvrté v řadě domácí. Stej-
ně jako loni porazili ve finále 
FK Junior Děčín, tentokráte 
1:0 zásluhou branky Davida 
Šťastného sedm minut před 
koncem utkání. Nejlepším 
hráčem turnaje byl vyhlášen 
varnsdorfský Jan Macháček.

S posledními výsledky a 
umístěními mládežnických 
týmů v sezóně 2005 - 2006 
budou čtenáři seznámeni 
v příštím HS.                        ZdSVe florbalovém turnaji 

dokázala družstva dívek i 
chlapců této školy obhájit 
loňská prvenství (o turnaji 
píšeme na jiném místě toho-
to HS). Florbalisté Edisonky 
tímto děkují všem svým fa-
nouškům, kteří je přišli na 
turnaj povzbudit.

Dále se  žáci této školy 
zúčastnili turnaje Sparkasse 
Soccer Cup 2006 v miniko-
pané v Německu v kategorii 
starších a mladších. V kate-
gorii starší se představili 
Tomáš Hadar, Jakub Chlan, 
Tomáš Just, Petr Mauder a 
Michal Šmidílek (jako nehra-
jící kapitán koučoval Mirek 
Kokta), v mladší hráli Lukáš 
Mauder, Libor Pajma, Jan 
Pšenička, Martin Šiška a 
Lukáš Vít. Úspěšnější byli ti 
starší, kteří ve své kategorii 
jednoznačně kralovali a na 
rovnocenného soupeře nara-
zili až ve finále, kde porazili 
Gymnázium Rumburk 4:2 a 
stali se celkovými vítězi tur-
naje při účasti 13 družstev, 
z toho 6 z ČR a 7 ze SRN. 
Vybojovali si tak postup do 
dalšího kola v Eilenburgu 
u Lipska, které bylo vlastně 
finálovým turnajem spolkové 
země Sasko a startovalo zde 
opět 13 týmů. Tým Edisonky 
si znovu vedl velmi dobře a 
postoupil bezpečně  z první-
ho místa jedné ze tří skupin, 
což byla nakonec nevýhoda, 
protože semifinálovým 
soupeřem se  stal pozdější 
vítěz, chlapci ze sportovní 
fotbalové školy Cottbus, 

na které naši nestačili pře-
devším takticky. Souboj o 
třetí místo byl pak jasnou 
záležitostí v náš prospěch, a 
tak tým „Bad Boys“ ZŠ Edi-
sonova Varnsdorf zakončil 
své mezinárodní účinkování 
bronzovou příčkou. 

Vedení školy ZŠ Edisono-
va touto cestou ještě jednou 
srdečně blahopřeje a děkuje 
mladým sportovcům za re-
prezentaci nejen školy, ale 
i města Varnsdorfu.

Úspěchy reprezentantů 
ZŠ Edisonova
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