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Ředitelka knihovny Mgr. Veronika Kolářová děkuje 
zúčastněným básníkům.                                 Foto rm
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Číslo 

Město prodalo dva plné 
paneláky

Kolem této a podobných 
otázek se vedla dlouhá a 
značně vyhraněná diskuze 
na červnovém jednání Za-
stupitelstva města. Tomuto 
jednání předcházela (21. 6. 
2006) veřejná prezentace 
studie proveditelnosti nazva-
ná Systém ekonomické a eko-
logické stability zásobování 
města Varnsdorfu teplem 
z CZT, která byla zpracována 
firmou SEVEn, o. p. s. 

Vedení města nechalo 
studii  zpracovat s cílem 
zabezpečit cenovou stabilitu 
a bezpečnost dodávek tepla 
pro další období. Důvodem 
pro rozhodnutí o zpracování 
studie byl i blížící se konec 
smlouvy  (končí 31. 12. 2007) 
o pronájmu distribuční sítě 
rozvodů tepla se společností 

Velveta a. s., která rovněž od 
roku 1997 zabezpečuje pro 
město dodávky tepla. Důvo-
dem byla i nutnost vypsání 
výběrového řízení na další 
pronájem distribuční sítě, 
která je majetkem města. 
Tento požadavek vyplývá 
z příslušných zákonů. Ná-
klady na zpracování studie 
činily 200 000 Kč.

Z vypracované studie 
vzešly tři základní varianty 
možného řešení budoucího 
zásobování města teplem:

Varianta 1 - Zachování 
stávajícího stavu, t. j. pro-
dloužit smlouvu se společ-
ností Velveta na zabezpečení 
dodávek tepla a současně i 
provoz systému centralizo-
vaného zásobování teplem 
(CZT) ve městě. Tuto varian-

tu podporují dosavadní zku-
šenosti spolehlivých dodávek 
tepla pro město a jeho při-
jatelná cena pro odběratele.                                                                                         
    Varianta 2 - Vybudovat 
samostatný zdroj tepla pro 
systém CZT, jenž by z části 
či plně kryl předpokládané 
dodávky tepla z něj ve vý-
hledu. Investorem by bylo 
město.                                          

Varianta 3 - Změnit 
stávající stav ve zdrojové 
základně závodní teplárny 
Velvety tak, aby touto změ-
nou byly zaručeny požadavky 
města na spolehlivé a cenově 
výhodné dodávky tepla do/ze 
soustavy CZT i v budoucnu. 
Tato varianta počítá přede-
vším s rozšířením zdroje o 
nový kotel, který by zajiš-
ťoval výrobu tepla v období 
letního útlumu výroby.

V rámci každé z uvedených 
základních variant se uvažu-
je o dalších možných způso-
bech řešení včetně spalování 
biomasy. Tato možnost byla 
prezentována studií vypraco-
vanou firmami SVS, a. s. a 
Trigad s. r. o.

Závažnost řešeného 
problému odrážela reakce 
na zpracovanou studii a 
diskuze př i její veřejné 
prezentaci i při jednání ZM. 
Obsahové zaměření diskuze 
je možné shrnout do několika 
okruhů:

- názory, které hájily opod-
statněnost zvoleného přístu-
pu k řešení tohoto problému 
a zároveň se přikláněly při 
jeho řešení k využití vari-
anty 2;

- názory vycházející z do-
savadní dlouholeté pozitivní 
zkušenosti ze zajišťování 

MĚSTO POEZIE

pokračování na str. 2

Již po desáté se v našem 
městě konal svátek lužic-
kosrbské poezie a to v pro-
storách Základní umělecké 
školy.  Letos byl věnován 
dílu klasika lužickosrbské 
literatury Jakubu Bartovi 
Ćišinskému (150. výročí na-
rození). Básníky přivítala 
místostarostka Mgr. Zdeňka 
Vajsová a to nejen v češtině, 
ale i jazyce lužickosrbském. 
Celý pořad skvěle moderoval 
Milan Hrabal, který před-
stavil životopisem oslavence 
Jakuba Barta-Ćišinského a 
postupně i všechny ostat-
ní účinkující. Jeho báseň 
„Próstwa“ zazněla v po-
dání hostů lužickosrbsky, 
německy, polsky a česky. 
S ukázkami ze své tvorby 
přijeli básníci z Lužice Beno 
Budar, Tomasz Nawka, Ma-
xymilian Nawka, Benjamin 
Nawka, Dorothea Šołćina, 
Křesćan Krawc, Benedikt 
Dyrlich, z Polského Opo-
le př ijel Janusz Wójcik, 
z německého Berlína pak 
Peter Huckauf. Českou po-
ezie zastupovala nová tvář 
- Dana Klára Nývltová. 
Nejvzdálenějším hostem 
varnsdorfského svátku 
poezie za celou jeho dese-
tiletou historii byla Margit 
Haveleck z města Atheneum 
v Ohiu. Osobitou atmosféru 
vytvoř il Tomasz Nawka, 
který celý pořad doprovázel 
hrou na malé a velké srb-
ské dudy. V rámci pořadu 
se uskutečnily také celkem 

čtyři premiéry nových pub-
likací: dvojjazyčného výboru 
z díla Bena Budara vydaného 
v Praze, nejnovější básnické 
sbírky Benedikta Dyrlicha 
Stysk wyska (Stesk jásotu), 
červnového čísla časopisu pro 
zahraniční literaturu PLAV, 
které je celé věnováno lužic-
kosrbské literatuře a v závě-
ru také opožděně vydanému 
sborníku z loňského svátku 
poezie, který má název Ne-
věřím, že v Lužici nejsou vlci. 
S výjimkou Dyrlichovy sbír-
ky se na všech publikacích 
jako překladatel případně 
editor významně podílel Mi-
lan Hrabal. Závěrem všem 
účinkujícím poděkovala a k 
neformální besedě pozvala 
ředitelka knihovny Mgr. Ve-
ronika Kolářová.           rm

Stěžejním bodem jednání 41. zasedání Zastupitelstva 
města se stala předkládaná studie systému ekologické a 
ekonomické stability zásobování města teplem z centrál-
ního zdroje tepla. S ohledem na blížící se konec smlouvy 
s Velvetou (31. 12. 2007) nechalo město posoudit odbornou 
firmou možnosti, jak v budoucnu zajistit stabilitu zásobování 
města teplem. Generální ředitel Velvety se na zasedání za-
stupitelstva ohradil proti nedůvěře města k Velvetě, která i 
nadále může garantovat dodávky tepla do období 2025 - 2030 
za výhodných ekonomických podmínek. Místo vypsání vý-
běrového řízení zastupitelé rozhodli zřídit komisi pro řešení 
této problematiky.

Pro nezájem nájemníků o privatizaci domu formou osob-
ního vlastnictví bytových jednotek byly bytové domy č. p. 
2725 a 2726 v Hrnčířské ulici (celkem 102 bytů) nabídnuty 
k prodeji. Při rozhodování mezi zájemci vybrali zastupitelé 
společnost Lumines Temple a. s. Litoměřice, která oba domy 
získala za celkovou cenu 10,2 mil. Kč a úhradu dlužného 
nájemného. Stejná společnost koupila za 2 mil. Kč i objekt 
bývalé knihovny v Karlově ulici.

Zastupitelé projednali zprávu správce bytů Regia a. s. 
o dlužných částkách na nájemném a službách. Sedmset dluž-
níků dlužilo ke konci minulého roku celkem 11,7 mil. Kč. 
Z tohoto počtu dlužníků již 396 nebydlí v bytech města 
a zažalované částky na platebních rozkazech soudu činí 
5,8 mil. Kč.

Z předkládané zprávy společnosti EKO servis Varnsdorf 
a.s. o hospodaření za rok 2005 se zastupitelé dozvěděli, že 
společnost vykázala zisk ve výši 1,2 mil. Kč a že na výplatu 
dividend uvolnila 0,8 mil. Kč, z čehož má město jako akcionář 
45% podíl. Zastupitelé rovněž rozhodli poskytnout milion 
korun na zhotovení nového trávníku pro fotbalové hřiště sta-
dionu „Kotlina“.                                                                rd

HISTORICKÉ støípkyHISTORICKÉ støípky
28. 7. 1868 - povýšil císař František Josef I. obec Varnsdorf 

na město
- v roce 1998 ke 130. výročí vydalo město a Kruh přátel 

muzea Varnsdorf pamětní medaili
2. 7. 1999 - navštívil Varnsdorf prezident Václav Havel. 

V muzeu mu byla starostou města předána pamětní me-
daile a Almanach 

20. 7. 1861 - se narodil podnikatel, léčitel a zakladatel 
první varnsdorfské zahrádkářské osady Moriz Schnitzer 
- přítel spisovatele Franze Kafky

ŠMIK
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Aktuálně 
z radnice
Aktuálně Aktuálně 
z radnicez radnice

dokončení ze  str. 1

Nezletilci zneužívají svého mládí neboť hlídky MP 
musely zasahovat a sepisovat s těmito delikventy zápisy o 
jejich předání rodičům či rodinným příslušníkům v posled-
ním týdnu června hned čtyřikrát. 
Dne 22. nejprve v Penny marketu se čtrnáctiletým D. I., 
kterého předali tetě, a o tři hodiny později  v Bille s o dva 
roky mladší V. K., kterou si převzala babička.
O tři dny později, tentokráte v podvečerních hodinách, za-
sahovala hlídka MP opět v Penny marketu, kde jim předali 
nezletilého I. G. Proces se opakoval, jen „příjemcem“ zloděje 
byla tentokrát matka.
Ve stejném třídenním odstupu, tentokrát v horkém odpoledni, 
byla v Penny marketu polapena čtrnáctiletá zlodějka Č. N. a 
po stále stejně se opakující proceduře, předána hlídkou MP 
matce v místě jejich bydliště. 

Že parkoviště není hřištěm vysvětlovala dne 23. 6. 
hlídka MP skupině kluků, kteří ohrožovali zdraví chodců,  
aut i své na parkovišti u Plusu, kde bezohledně předváděli 
cyklistické umění. O spolupráci požádalo OOPČR. Hoši 
nakonec pochopili.   

I na stánkaře platí předpisy. O tom se mohli přesvědčit 
v neděli ráno 25. června tři prodejci, kteří se na náměstí rozlo-
žili se svými stánky a chtěli tak asi prodloužit varnsdorfskou 
pouť. Neušli však bdělému oku velitele MP, který je nechal 
zkontrolovat hlídkou. Ta zjistila, že nemají k prodeji povolení 
a vykázala je z náměstí. Jejich příkaz byl okamžitě splněn.

I cyklista je účastníkem silničního provozu a nemůže 
se od 1. července posilňovat alkoholem před jízdou, jak si to 
dovolil 26. června těsně po půlnoci onen starší muž, kterého 
alkohol natolik zmohl, že si u vodárny na silnici na Studánku 
zaměnil tuto s místem k odpočinku. Hlídka MP, která se na 
oznámení řidiče TAXI v ony končiny ihned vydala, však našla 
vrávorajícího muže již v Děčínské ulici. Jak bývá v těchto 
případech pravidlem, nezraněného.

Do sanitky se vešel, ne však, jak mylně předpokládal, 
že se vejde, mezi obrubník chodníku a přijíždějící auto, 
kterému nedal přednost. Tak se nehoda skutečně udála na 
náměstí dne 26. 6. a byla i ohlášena ředitelem MP těsně po 
14. hodině. Cyklista, nyní již bez kola, se do vozu Rychlé 
záchranné služby pohodlně vešel a byl odvezen na ošetření. 
Celou záležitost pak převzala hlídka OOPČR.   

Taxislužbu městská policie neprovozuje. O tom se 
mohl přesvědčit muž silně znavený alkoholem, který se 
usadil, ve stejný den předchozí události, na Národní ulici a 
požádal přispěchavší hlídku MP o odvoz do Dolního Podluží. 
Hlídka, která na místo přijela po telefonickém oznámení, po-
chopitelně muži nevyhověla. Když zjistila, že nebudí veřejné 
pohoršení ani není v ohrožení, doporučila mu služby TAXI. 

Zpracoval dle svodky MP Ing. Ludvíka Šmída ŠMIK

dodávek tepla, včetně provozování distribuční sítě společ-
ností Velveta, a. s., s doporučením prodloužit v tomto smyslu 
příslušnou smlouvu - využití varianty 1;

- názory na daný problém podpořené argumenty,  vyjádřili 
představitelé Velvety, a. s. i vedoucí teplárny. Z nich vyplynu-
lo, že změnou dodavatele tepla pro město by došlo k nemalému 
finančnímu poškození Velvety, že prezentovaný záměr nemá 
potřebné parametry v kapacitě a cena investic je značně 
podhodnocena (s tímto tvrzením firma SEVEn nesouhlasí). 
Velveta, a. s. jako největší zaměstnavatel v regionu (tuto 
skutečnost není možné přehlédnout), považuje spolupráci 
s městem za svoji významnou prioritu a bude usilovat o to, 
aby byla i nadále spolehlivým partnerem města při zásobo-
vání  teplem za stabilní cenu.

V přijatém usnesení ZM (těsnou většinou) rozhodlo, aby 
byla posouzena dosavadní smlouva mezi městem a Velvetou 
a. s., týkající se řešeného problému, a v případě potřeby byla 
smlouva upravena. K  zajištění tohoto úkolu byla jmenována 
komise složená ze zástupců zainteresovaných stran, včetně 
členů ZM. Smlouva má být posouzena do konce října t.r. 
Naopak nebylo přijato připravené usnesení, kterým  měl 
být pověřen starosta bezodkladnou přípravou a vyhlášením 
veřejné soutěže na provoz CZT. 

Potvrzuje se, že v ZM při řešení závažných problémů převa-
žuje přístup, který zohledňuje potřeby města i zájmy občanů 
v širších souvislostech.                             Dr. Miloslav Hoch

Poznámka: K problematice zásobování města teplem se 
v některém z příštích čísel HS vrátíme.       
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STAROSTOVÉ ŠLUKNOVSKA 
NA HRÁDKU

• 21. 6. veřejná prezentace 
projektu ekonomické a eko-
logické stability zásobování 
města Varnsdorf teplem

• 22. 6. zasedání EUREX 
Čistá Nisa v Turów (předsta-
vení čistící technologie prů-
myslových a komunálních 
odpadních vod v elektrárně; 
představení technologie 
čištění výfukových plynů ze 
škodlivých látek; prohlídka 
čističky odpadních vod 
při elektrárně; prohlídka 
strojovny elektrárny; ak-
tuální projekty podané do 
INTERREGu IIIA z oblasti 
ochrany životního prostředí; 
stav příprav VII. konference 
Čistá Nisa) 

• 22. 6. vyhodnocení vý-
tvarné soutěže základních 
škol „Varnsdorf pro život“ 
v ZŠ Bratislavská

• 23. 6. kolaudace v č. p. 
1838, ul. T. G. Masaryka

• 23. 6. přijetí starostů 
z dobrovolného svazku obcí 
Region Orlické hory na 
Hrádku

• 24. 6. Svátek Lužickosrb-
ské poezie v ZUŠ Varnsdorf¨

• 26. 6. společné zasedání 
správní rady NFHB se zájmo-
vým sdružením Burgsberg 
Seifhennersdorf na Hrádku

• 27. 6. školská rada VOŠ 
a SPŠ

• 27. 6. kolaudace stavby 
CZT, ul. Otáhalova

• 27. 6. zasedání Rady 
města (zabývala se návr-
hem a. s. Velveta společného 
partnerského projektu)

• 29. 6. zasedání Rady 
města (m. j. rozhodla o přidě-
lení veřejné zakázky „Oprava 
místních komunikací“ firmě 
Korekt Dips s. r. o.; řešila 
zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení; rozhodla 
o pronájmu nemovitostí 
v areálu bývalé školy v ul. 
Čsl. letců), zasedání Zastu-
pitelstva města

• 30. 6. zasedání Sdružení 
pro rozvoj Šluknovska ve Stu-
dentském klubu Střelnice 

PeV

ZMĚNA  OTEVÍRACÍ 
DOBY PLAVECKÉHO  

BAZÉNU
Od 1. 7. 2006 
do 28. 7. 2006  
bude otevřeno:
Pondělí - pátek

7,00 hod -21,00 hod. 
Sobota, neděle 

13,00 hod - 20,00 hod.

Od 29. 7. 2006 až 
do 13. 8. 2006 

bude bazén uzavřen!
Od 14. 8. 2006 bude opět 

otevírací doba 
jako od 1. 7. 2006

Sauna bude mimo 
provoz v období 

prázdnin.

Poslední předprázdninové 
jednání Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska se konalo 30. 6. 
v sále Studentského centra 
Střelnice. Projednáván byl 
závěrečný účet, podána infor-
mace o organizačním zajiště-
ní cyklistického závodu Tour 
de Feminin 2006 a dalších 
akcí. Všichni byli seznámeni 
s aktuálními  informacemi 
o programu LEADER+ a 
o boji za Domov důchodců 
v Jiříkově. Představen byl 
také Projekt varovného sys-
tému před povodněmi, který 
je v našem kraji pilotní. O 
situaci v osobní dopravě po-
hovořil krajský radní Robert 
Šatník, který se ocitl v palbě 
dotazů jednotlivých starostů, 
zda kombinace základní do-

pravní obslužnosti (provozuje 
nově ČSAD BUS Česká Lípa) 
a ostatní dopravní obslužnos-
ti (provozuje Dopravní podnik 
ÚK podle smlouvy s jednot-
livými obcemi) je rozumným 
řešením. K tématu se vy-
jadřoval i zástupce DP ÚK 
David Zachariáš. Starostové 
obcí se dohodli, že souhlas 
s udělením nových licencí 
vydají pouze při stejném 
znění se současným jízdním 
řádem, aby tak omezili krá-
cení spojů. 

Po řádném jednání pozval 
starosta města Ing. Josef 
Poláček všechny přítomné 
zástupce obcí a hosty na 
Hrádek, kde předvedl práci již 
vykonanou i místa, na která 
dokončení ještě čeká.        rm

Již 3. ročník soutěže 
zručnosti číšníků připravi-
la Střední škola služeb a 
cestovního ruchu ve Varns-
sdorfu. O nejzručnějšího a 
nejrychlejšího číšníka sou-
těžilo 19 dívek a 12 chlapců 
na trase s překážkovou 
dráhou, k níž patřila chůze 
po lavičce, prolézání, slalom, 
terénní chůze, běh do schodů 
a na závěr i přeskoky z bedny 
na bednu. To vše s velkým 
tácem, na němž stály kelím-
ky plné vody. Vítězem byl 
nejen nejrychlejší, ale i ten, 
kdo rozlil nejméně vody. Mo-
tivací všem soutěžícím byla 
cena pro vítěze, kterou byl 
týdenní pobyt v hotelu Žalý 

Benecko a to pro dvě osoby. 
Fandit přišel i místostarosta 
Jiří Sucharda, který spolu 
s vedením školy předal i další 
hodnotné ceny od sponzorů. 
Titul nejzručnějšího číšníka 
získala Ivana Mrnková a 
v mužské kategorii se jím 
stal Jan Kořínek. Nechť je 
tedy jejich výkon dobrým 
základem pro jejich budoucí 
povolání.

Poděkování SŠS a CR 
patří sponzorským firmám 
Žalý Benecko, Plzeňský 
pivovar, Bílý, restaurace 
Modrá Hvězda, Zabal, 
Stehlík, Cukrárna Dlask, 
Zahradnictví Marschner, 
Hoza, Maso-uzeniny Vo-
hnout.                              rm

Starosta Ing. Josef Poláček předvádí výstavní síň. Foto rm

NEJZRUČNĚJŠÍ ČÍŠNÍK
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INZERCE

Středisko se osvědčuje
Již čtyřem účastníkům projektu se podařilo nastoupit 

do zaměstnání. 
Středisko sociálních a profesních dovedností je zastře-

šující název pro aktivity v projektu Získávání sociálních a 
profesních dovedností pro skupiny ohrožené sociálním vy-
loučením, který je realizován od listopadu 2005 organizací 
Na Křižovatce, Varnsdorf. Projekt je zaměřen na realizaci 
vzdělávacího programu cíleného  na získávání praktických 
dovedností pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (osoby 
v evidenci úřadu práce). Všeobecným cílem je zvýšit zaměst-
natelnost těchto osob a přispět ke zvýšení míry zaměstna-
nosti v regionu Šluknovského výběžku.

Do projektu bylo zařazeno celkem 12 účastníků. Projekt 
končí v srpnu 2006, pravděpodobně se ještě k výše uvede-
ným čtyřem účastníkům, kteří našli zaměstnání, připojí     
i další .

Za své hovoří zpětná vazba účastnic druhého běhu pro-
jektu:

„Jsem ráda, že pracujeme za chodu organizace, teď teprve 
vím, jak těžké je, aby se takováto nezisková organizace udr-
žela a ještě dokázala dávat lidem kvalitní služby a pomáhat 
jim. Také jsem spokojená, že dost pracujeme na PC. Moje 
znalosti do této doby byly mizivé.“

„Získané informace a znalosti se mi navzájem propojují 
po praktické stránce s mým nynějším studiem (doplňkové 
pedagogické studium - vychovatelství), což je pro mne vel-
kým přínosem při pochopení dané problematiky v nácviku 
např. komunikace s klientem. Pokud bych se tohoto projek-
tu nezúčastnila, neměla bych informace o všech možných 
službách poskytovaných lidem v sociální nouzi, zdravotně 
postiženým, seniorům a dalším, neznala bych problémy a 
potřeby těchto lidí.“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním 
rozpočtem České republiky.

Mgr. Pavlína Mihalíková, Na Křižovatce

Jak jsme informováni 
z různých stran všemi 
dostupnými informačními 
kanály a médii, začal od 
1. července platit nový 
silniční zákon a s ním i 
bodový systém. Ten má za 
úkol postihovat zejména 
opakující se přestupky a 
trestné činy a ve spolupráci 
např. s možností zadržení 
řidičského průkazu poli-
cistou na místě, má zlepšit 
naše chování na silnici a 
snížit tragickou dopravní 
bilanci. Jako vedení Měst-
ské policie ve Varnsdorfu 
jsme se pokusili vytipovat 
několik důležitých změn 
v silničním zákoně, které 
se týkají všech účastníků 
provozu, tedy i těch, kteří 
jezdí tzv. „kolem komína“. 

Provoz Městské knihovny 
Oddělí pro dospělé

Pondělí a čtvrtek 9 - 12 a 13 - 18 hodin

Dětské oddělení a hudební oddělení
Pondělí 9 - 12  a 13 - 18 hodin.

Kadeřnický salon Hana Hüblerová

zahájil od července SOBOTNÍ PROVOZ 
a to i bez objednání.

Otevřeno je v době 8 - 16 hodin
Těšíme se na Vás.

NĚKOLIK BODŮ ZA BODY
Při jízdě na kole tady 

je nově určena povinnost 
používat ochrannou přilbu 
až do 18ti let. U dospělých 
pak pozor na úplný zákaz 
požívání alkoholických ná-
pojů při jízdě na kole – tedy 
do hospody ani autem, ale 
ani na kole! V souvislosti 
s dětmi ještě upozorňuji 
na povinnost používání 
dětských autosedaček ve 
vozidlech na všech komuni-
kacích a také na používání 
bezpečnostních pásů všemi 
cestujícími na všech seda-
dlech. Celodenní svícení již 
známe ze zimního období, 
nová je povinnost svícení 
celoročně. Velkou změnou 
je „blikání“ při objíždění 
cyklistů a tady POZOR, 
„blikáme“ i když při tom 

NEMĚNÍME směr jízdy! 
Pokud jsme u „blikání“ 
– nebliká se při vjezdu na 
„kruhák“, ani při jízdě po 
něm – musíme však „blikat“ 
při výjezdu z něj! Telefono-
vat za jízdy jsme nesměli už 
dříve, nyní nesmíme hovoro-
vé a záznamové zařízení (i 
digitální foťák) za jízdy ani 
držet. Na závěr snad jen 
upozornění, že městská po-
licie vás může zastavit i při 
podezření ze spáchání pře-
stupku a vy jste povinni jim 
kromě řidičského průkazu 
předložit i malý technický 
průkaz (OTP). Při své práci 
nově mohou usměrňovat 
dopravu a zastavovat vo-
zidla i jednotky PO, tedy 
hasiči.                         JS

Letní turistický 
sraz 2006

Významnou akcí Klubu 
českých turistů v roce 2006 
je letní turistický sraz ve 
dnech 5. - 13. 8. 2006. Pro 
účastníky akce, ale i ostatní 
turistickou veřejnost, budou 
připraveny na jednotlivé 
dny turistické trasy pro 
pěší a cyklo, které povedou 
po nejzajímavějších místech 
v jednotlivých regionech 
(místy i v SRN), a autobuso-
vé poznávací  zájezdy s prů-
vodci do míst na Děčínsku, 
v Sasku a Lužici. Součástí 
bohatého programu je Den 
Varnsdorfu a Jiřetína pod 
Jedlovou 8. 8. 2006. V ten-
to den obdrží návštěvníci 
města pamětní list.

JT za OŠKT

INZERCE

 ZŠ Bratislavská v rámci svého projektu „Varnsdorf - 
místo pro život“ organizovala ekologické vycházky spojené 
s úklidem a sbíráním odpadků. Přímo navazující stejnojmen-
ná výtvarná soutěž, v níž děti ztvárňovaly krásná místa 
města Varnsdorfu, byla ukončena 22. 6.  slavnostním vy-
hlášením vítězů a udělováním cen za účasti místostarostky 
Mgr. Zdeňky Vajsové a zástupců firmy Ekoservis. Projektu 
se zúčastnily všechny základní školy s počtem 108 žáků. 

Poděkování školy patří nejen organizátorům celé akce, ale 
především dětem, kterým záleží na čistotě našeho města.    rm

„Varnsdorf - místo pro život“ 

 Vážení spoluobčané, sousedé, patřím k těm, kdož bydlí na 
Pěnkavčím vrchu. Denně se proto musím, stejně jako vy, potý-
kat s katastrofálním stavem vozovek v této lokalitě, který trvá 
už řadu let. Jsem, stejně jako vy, s tímto stavem nespokojen a 
na základě naší nespokojenosti vznikl petiční výbor, který se 
snaží tuto situaci konečně zvrátit.

Vzniklo 5 petičních archů, pod něž se podepsalo 81 obyvatel, 
kteří musí tímto způsobem upozornit vedení našeho města, že 
i takzvaný „Pěnkavák“ patří stále k obci Varnsdorf.

Dali jste mi důvěru, sousedé, a tak jsem tyto petiční archy 
předal na Zastupitelstvu města dne 22. 6. 2006 přímo k rukám 
pana starosty Ing. Poláčka.

Věřím, že se touto problematikou budou zaobírat povolaní 
a že se najdou nějaké finanční prostředky, které by pomohly 
odstranit stávající špatný stav těchto komunikací.

Chci touto cestou poděkovat všem, kterým toto není lhostejné.          
Váš soused František Kabát

Komunikace na „Pěnkaváku“
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Již dvakrát v posledním období projednávalo Zastupitel-
stvo města žádost původních zájemců o koupi bytového domu 
z majetku města, o vrácení složené zálohy 50 tisíc korun. 
V obou případech došlo Zastupitelstvo k závěru, že vinu na 
neuzavření kupní smlouvy má kupující, a rozhodlo, že záloha 
nebude vrácena. Kupující tak o peníze přišel.

Hlavním důvodem takového rozhodnutí bylo, že kupující 
nedodržel podmínky stanovené v Zásadách prodeje obytných 
domů, bytů a ostatních objektů z majetku Města Varnsdorf. 
Tento dokument byl schválen na XXIV. zasedání Zastupi-
telstva města dne 16. 12. 2004.

Vzhledem k tomu, že seznam objektů určených k prodeji 
ještě čítá téměř tři desítky domů, a podobným situacím je 
lepší předcházet, připomínáme některá ustanovení těchto 
Zásad, která je nutné při koupi respektovat.

V části „A“, která stanoví prodej bytových domů podle 
občanského zákoníku, je v bodě 6) uvedeno: „Zájemce složí 
na účet města v termínu do 10 dnů před konáním zastupi-
telstva města (ZM), ve kterém se bude prodej projednávat, 
zálohu ve výši 50 000,- Kč. V případě uskutečnění prodeje 
se tato částka započítává do kupní ceny. Zájemcům o koupi 
domu, kterým nebyl objekt prodán, bude složená částka do 
5 pracovních dnů od rozhodnutí ZM vrácena“.

V navazujícím bodě 7) se uvádí: „V případě, že vinou 
budoucího kupujícího nebude prodej objektu uskutečněn, 
nebo nebude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě v řádném 
termínu, přestože ZM tento prodej odsouhlasilo, složená zá-
loha dle bodu 6) propadne ve prospěch města Varnsdorf jako 
smluvní pokuta za neuzavření kupní smlouvy.

V Zásadách je rovněž stanoveno, že zájemci o koupi vyplní 
privatizační list, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2  Zásad. 
Ten kupující ve stanoveném termínu předloží OSMI MěÚ a 
je pak i součástí dokumentace k projednání pro členy ZM.

Pro rozhodování kupujícího o svých finančních možnostech 
je dále důležitá část 9): „Po rozhodnutí ZM zajistí RK (realitní 
kancelář Regia) sepsání smlouvy o budoucí kupní smlouvě a 
kupní smlouvy včetně návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí s těmito podmínkami:

a) Budoucí kupující je povinnen uzavřít smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě, případně kupní smlouvu nejpozději do 14 
dnů od rozhodnutí ZM o prodeji nemovitosti.

b) Kupní cenu je povinnen kupující uhradit při podpisu 
kupní smlouvy.

c) Budoucí kupující je povinnen uzavřít kupní smlouvu do 
2 měsíců od rozhodnutí ZM o prodeji nemovitosti.

d) Pokud prodávající určí ve smlouvě podmínky prodeje 
týkající se oprav objektu, bude při sepsání kupní smlouvy 
podepsána směnka ve prospěch Města Varnsdorf ve výši 
50% z kupní ceny, která se uplatní v případě, že kupující 
podmínky stanovené v kupní smlouvě nesplní.

e) ZM si vyhrazuje právo u vybraných objektů stanovit 
v kupní smlouvě předkupní právo za cenu schválenou ZM 
při převodu objektu z majetku města“.

ZM vedla ke stanovení těchto, poměrně náročných, Zásad 
prodeje obytných domů a dalšího majetku města, nedobrá 
předchozí zkušenost. Dřívější podmínky prodeje majetku 
byly totiž  značně benevolentní, což vedlo k malé odpověd-
nosti kupujících,  k častému neplnění závazků vyplývajících 
z kupní smlouvy bez možných sankcí. Obtížná byla i kontrola 
ze strany města.

Při žádosti o navrácení zálohy na kupní cenu často argu-
mentují kupující tím, že o příslušném ustanovení o smluvní 
pokutě nevěděli, že jim celá záležitost související s koupí, 
nebyla  pracovníky RK řádně vysvětlena apod., to i přesto, že 
řádné poučení stvrdili vlastoručním podpisem. Je pravdou, že 
ne každý má přehled v různých dokumentech a předpisech. 
Právě tato skutečnost by však měla vést zájemce o koupi 
k tomu, aby získali co nejúplnější a nejobjektivnější informa-
ce o podmínkách koupě objektu i o sankcích, které vyplynou 
z nesplnění některého závazku.                                      
Ten, kdo hradí kupní cenu s využitím úvěru, by měl mít 
objektivní a aktuální informace o podmínkách a termínu 
jeho poskytnutí. I zde bývají problémy, které mohou koupi 
znemožnit.

Koupě obytného domu bývá zpravidla vyjímečnou a závaž-
nou událostí, na kterou je třeba se zodpovědně připravit. Zde, 
více než kde jinde, by měla platit lidová moudrost „dvakrát 
měř, jednou řež“. Dodržení této zásady nám může pomoci 
vyvarovat se chyb, které mouhou přijít zbytečně draho.

    Dr. Miloslav Hoch 
 

Neuskutečněná koupě domu
Správní rada na svém 

druhém letošním zasedání 
projednávala výroční zprá-
vu za uplynulý rok, rozpo-
čet na rok 2006 a jednala 
o dalším postupu výstavby 
Hrádku. Tato významně 
pokročila, neboť byla po-
ložena unikátní střecha 
z glazovaných bobrovek, 
k jejichž nákupu pomohly 
i  finance z veřejní sbírky 
„Kup si svoji bobrovku“. 
K úplnému dokončení 
však chybělo 11 dobových 
ozdobných hrotniček, které 
z důvodů úspornosti nebyly 
do rozpočtu zařazeny. Cítili 
jsme však, že by Hrádku 
hodně chyběly a tak Nadač-
ní fond zorganizoval další 
sponzorskou akci „Kup si 
svoji věžičku“, a podařilo se. 
Všech 11 hrotniček za 230 
tis. Kč, dík dárcům, bylo 
uhrazeno a věžičky již z dál-
ky viditelně zdobí obnovenou 
stavbu Hrádku! 

Hlavní práce pokračovaly 
dál v opravě obvodových 
zdí se zateplením, výměny 
havarijních konstrukcí 
západní části objektu, 
novou fasádou a osazením 
oken a dveří. Na výstavbě 
se podílela řada řemesel. 
Jenom dřevěného hrázdění 

Zasedala správní rada NF Hrádek-Burgsberg
je vestavěno na délku téměř 
jednoho kilometru. Z celkové 
částky 8,245 tis. Kč získalo 
vedení města z rozvojového 
programu Ústeckého kraje 
4,130 tis. Kč. Zbývající část 
4,115 tis. Kč z plánovaného 
rozpočtu uhradilo Město 
Varnsdorf. 

Významným rozhodnutím 
správní rady bylo vybudovat 
navíc v prostorách budoucí 
kavárny výstavní síň. Akci 
k profinancování 599 600 Kč 
převzal Nadační fond. Vý-
stavní síň prostřednictvím 
instalovaných nástěnek a 
dobových fotografií umožňu-
je návštěvníkům seznámit se 
s historií budování Hrádku, 
etapou jeho chátrání, ale i 
současné obnovy. Konala 
se tam již řada význam-
ných akcí včetně setkání 
zastupitelů města, setkání 
česko-německých podnika-
telů i zasedání Poslanců 
ČR - Výboru pro evropské 
záležitosti. 

Když dne 9. 10. 2005 na 
„Dni otevřených dveří“ ná-
vštěvníci vyjadřovali uzná-
ní nad obnovenou památkou, 
nikdo ještě netušil, že shlíží 
na stavbu, která později 
získala absolutní vítězství 
ze 104 přihlášených objektů 

„O nejlepší fasádu roku 2005 
v České republice“! 

Co ještě doplnit ze zasedá-
ní správní rady? Nadační fond 
docílil úspěšných výsledků 
v hospodaření a financování. 
V roce 2005 pokračovala 
aktivní spolupráce se Zájmo-
vým sdružením Burgsberg 
Seifhennersdorf. Konaly se 
tři svatby. Hrádek navštívilo 
14.933 návštěvníků a do kni-
hy návštěv přibyly nové zápi-
sy zahraničních účastníků, 
celkem již ze 41 zemí.

Po zavedení inženýrských 
sítí bude stavba pokračovat 
výstavbou vnitřních částí 
objektu, restaurace, kavár-
ny a úpravou terénu včetně 
vybudování bezbarierové 
přístupnosti. Dalším úko-
lem, který před vedením 
Města Varnsdorf a NF stojí, 
je vypsání výběrového říze-
ní na provozovatele Hrádku, 
který by se současně podílel 
na celkovém dokončení re-
konstrukce.

Nadační fond děkuje všem 
příznivcům Hrádku, kteří 
svým finančním příspěv-
kem pomohou v pokračování 
a k úspěšnému dokončení ob-
novy této naší dominanty. 

Miloslav Kubový

Je jedním z městských  po-
radních a iniciačních orgánů. 
V současnosti pracuje v pře-
depsaném sedmičlenném slo-
žení (Helena Doudová, Mgr. 
Eva Křížová, Martin Louka, 
Rudolf Sentner, Mgr. Roland 
Solloch, Milan Šebek, Mgr. 
Josef Zbihlej) a spolupracuje 
s řadou dalších aktivistů, 
kteří působí právě v oblasti 
kultury, informací a pod. 

Mimo organizační prá-
ce, kterou členové komise 
odvádějí ve prospěch pořá-
dání vybraných akcí města 
(Masopust, Rampušačka, 
Varnsdorfské hudební léto, 
Varnsdorfská pouť, Me-
zinárodní svátek poezie a 
Vánoční jarmark) a práce 
vyplývající z aktuálních za-
dání Rady města, se komise 
v prvním pololetí roku 2006 
zabývala přesně stanovený-
mi okruhy činnosti. Podle 
plánu, který členové schválili 
na svém zasedání  3. listopa-
du 2005, se komise zabýva-
la Hlasem severu a dalšími 
informačními médii v našem 
městě. První doporučení už 
dopadla na úrodnou půdu a 
náš místní čtrnáctideník  si 
vede podstatně lépe. Poda-
ří-li se rozšířit spolupráci 
města s místní varnsdorf-
skou televizí, bude nabídka 

Kulturní komise Rady města Varnsdorf 
informací občanům opět 
o něco bohatší. Dalším 
okruhem zájmu komise byla 
možnost pořádání trhů ve 
Varnsdorfu. I přes nabídky 
tří provozovatelů, nenašlo 
obnovení měsíčních trhů 
v našem městě dostatek za-
stánců, kteří by při hlasování 
řekli trhům své ano. Tak se 
komise, protože je orgánem 
jenom poradním, zatím  musí 
smířit s jen občasnou spolu-
prací s dojíždějícími trhovci 
(především při akcích města). 
Poměrně kriticky se komise 
při projednávání postavila 
k systému výlepu v našem 
městě. Záležitost je dlouho-
době neřešená a dva provozo-
vatelé této služby na 18 plo-
chách  i rozdílná kvalita této 
služby jsou problémy, které 
i nadále vyžadují pozornost. 
Možná trošku nad rámec 
své působnosti komise také 
hledala způsob a možnosti 
odstraňování starých a ne-
platných (a tím i klamavých) 
firemních a orientačních ná-
pisů v ulicích našeho města. 
Zde je třeba konstatovat, že 
oba zainteresované odbory 
(odbor správy majetku a 
živnostenský úřad) vyšly 
při projednávání komisi 
vstříc a požádaly o uvede-
ní konkrétních případů. 

Jedním ze zajímavých pro-
jektů, na kterém členové ko-
mise pracují v současnosti, 
je postupné mapování všech 
prostor (vnějších i vnitř-
ních), které jsou použitelné 
pro pořádání nejrůznějších 
akcí a aktivit.  V první 
etapě  vzniká podrobný 
seznam  místních exteriérů 
(parků, hřišť i různých zá-
koutí), který bude obsaho-
vat název a adresu místa, 
majitele (příp. nájemce) 
prostoru včetně aktuálního 
kontaktu, stav a charakte-
ristiku příslušného prosto-
ru, použitelnost a vhodnost 
pro určité typy aktivit a pří-
padné možnosti a podmínky 
pronájmu. V druhé etapě se 
pak pozornost komise zamě-
ří na sály, tělocvičny a další 
místní interiéry. 

Z celé této akce vzniknou 
nejenom konkrétní doporuče-
ní pro nutné opravy, údržbu, 
apod., ale také  přehledný a 
úplný seznam, který bude 
trvale přístupnou součástí 
informačních internetových 
stránek města. Komise věří, 
že tak svou troškou přispěje 
potencionálním pořadatelům 
akcí i jednotlivcům, kteří 
chtějí svůj volný čas trávit 
v zajímavém prostředí.                    

Martin Louka
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Nový program školy
 V roce 2005 byla VOŠ a SPŠ Varnsdorf vybrána mezi 30 

pilotních škol projektu PILOT S  Národního ústavu odborného 
vzdělávání. Pilotní školy při zpracovávání školních vzděláva-
cích programů vycházejí ze státem stanovených a schválených 
pedagogických dokumentů. Tyto dokumenty totiž vymezují 
závazné požadavky na vzdělávání v jednotlivých oborech 
vzdělávání, například výsledky vzdělávání, kterých má žák 
v průběhu studia dosáhnout, obsah vzdělávání.

Školský vzdělávací program  je stěžejním pedagogickým 
dokumentem školy. Podle tohoto dokumentu se bude od 

1. září 2006 uskutečňovat vzdělávání na VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf ve studijním oboru Elektrotechnika, Strojírenství 
a Technické lyceum. 

Výhodou takto školou zpracovaného programu je možnost 
přizpůsobit se potřebám sociálních partnerů, trhu práce, 
zájmům žáků a možnostem školy. Základem školního vzdě-
lávacího programu na VOŠ a SPŠ Varnsdorf je kladení dů-
razu na vyhledávání informací a na schopnosti žáků umět 
se získanými informacemi pracovat, umět je využívat a 
aplikovat v praxi. Nová a kvalitnější bude výuka v tom, že 
vzdělávání žáků nebude založeno pouze na osvojování si co 
největšího objemu faktů, ale bude tvořena vyváženým sys-
témem základních pojmů a vztahů, který umožní zařazovat 
informace do smysluplného kontextu vědění a praxe. Tento 
dokument mimo jiné obsahuje metody pro realizaci výuky   
(např. enviromentální výchova) , vyučovací formy a postupy, 
způsoby hodnocení žáků, možnosti uplatnění v praxi. Přesně 
vymezuje, co žák na konci vzdělávacího procesu zná, jaké 
jsou jeho odborné a osobnostní kvality, pro které pracovní 
činnosti je při studiu připravován.

 Na VOŠ a SPŠ Varnsdorf připravoval program tým pe-
dagogů a další fází bude od 1. září 2006 samotné ověřování 
výuky a na základě jejich zkušeností se bude postupně 
vyučovat v celé České republice.

Mgr. Petra Vaňková, profesorka VOŠ a SPŠ

Společnost SCHÄFER a SÝKORA s.r.o., 
jejímž předmětem činnosti je velkoobchod s náhradními díly pro nákladní, užitková a přípojná 
vozidla zahraničních značek, hledá pro Truck centrum (servis nákladních vozidel) 
v Rumburku pracovníka na pozici SERVISNÍHO TECHNIKA.
NABÍZÍME

- Perspektivní zaměstnání v dynamicky se rozvíjející fi rmě
- Zvyšování odborné kvalifi kace v oboru
- Platové ohodnocení odpovídající pracovnímu zařazení
- Podíl na hospodářském výsledku střediska

POŽADUJEME
- Úplné SŠ/ÚSO vzdělání technického směru
- ŘP skupiny B
- Praxe v oboru v oblasti autoopravárenství
- Komunikační schopnisti, příjemné vystupování, fl exibilita
- Znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Outlook Expres)
- Komunikační znalost německého jazyka vítána

NÁPLŇ PRACOVNÍ ČINNOSTI
- Komunikace se zákazníky
- Technické a materiální zabezpečení provozu sevisu
- Odborné poradenství

KONTAKT
V případě Vašeho zájmu o získání bližších informací či zaslání strukturovaného 
profesního životopisu kontaktujte vedoucího Truck centra pana Jana Ptáčka. 
Své životopisy zasílejte na níže uvedenou adresu či e-mail. 
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o., Lesní 1111/3, 408 01  Rumburk
Tel.: +420 412 332 362, Fax: +420 412 332 566, Mobil: +420 724 103 796
E-mail: jan.ptacek@sasa.cz

INZERCE

V době celozávodní dovolené a. s. Velveta Varnsdorf bude od čtvrtka 3. 8. do úterý 8. 8. 
2006 přerušena dodávka teplé užitkové vody do města. Důvodem odstávky jsou každoroční 
revize rozvoden a opravy na teplárně. K obnovení dodávky teplé užitkové vody by mělo dojít 
v odpoledních hodinách v úterý 8. srpna 2006. 

Ing. Miroslav Novotný, vedoucí provozu teplárna

PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA 



Hledám staré moto-
cykly, také poškozené. Tel. 
03 577 160 472, D.

ØÁD KO VÁ 
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Evangelický sbor prona-
jme sál ve Varnsdorfu, ul. 
Tyršova 1246/7, o kapacitě 
cca 40 lidí k pravidelným i 
mimořádným akcím. Cena 
dohodou. Tel. 777 088 472.

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

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

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

         14/2006  INZERCE                                                                                             strana 6

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 kariérové-
ho růstu. Nonstop infolinka  
775 375 065.

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

POZVÁNKA ODH
OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ HNUTÍ

zve na setkání s občany

ve středu 16. 8. 2006
Čelakovická ul. č.p. 1199 (směr k ABX)

 v 16,00 hodin
Program:

Představení kandidátů do Zastupitelstva města
Představení základních bodů volebního programu ODH

Těšíme se na Vaši účast.
Občerstvení zdarma zajištěno.

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

Pronajmu byt 3+KK 
v klidném prostředí ve 
Varnsdorfu. 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. Telefon:
723 008 101.

Přenechám zahrádku 
v zahrádkářské kolonii pod 
„Mašíňákem“ se zahradní 
chatkou. Cena dohodou. 
Tel. 412 370 414. 

MOBILNÍ MAKLÉŘ, ŘEŠENÍ EXEKUCÍ,
REFINANCOVÁNÍ, REVOLVING,

HOT. PŮJČKY, HYPOTÉKY, PODNIKATELÉ.
BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ SEKTOR.

BEZ DOKLÁDÁNÍ PŘÍJMŮ.
SPOLUPRÁCE MOŽNÁ.

TEL. 739 243 034, 728 240 910
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ODEŠLI NAVŽDY

ØÁD KO VÁ 
INZERCE

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 27. 7. si připomeneme smutný 
rok, kdy nás navždy opustila manželka, 
maminka a babička Anna Maďarová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Manžel Jan.

Dne 13. července uplynuly 2 roky plné 
samoty, smutku a bolesti, co nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, ma-
minka a babička paní Věra Svobodová. 
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpo-
mínku. Děkujeme! Stále vzpomínají man-
žel Bohumil a dcera Ivana s rodinou.

Dne 16. 7. uplyne smutných 11 let, co 
nás navždy opustila drahá maminka paní 
Jiřina Vozárová. Kdo jste ji znali a měli 
rádi věnujte jí prosím tichou vzpomínku. 
Děkuji všem. Dcera Jiřka s rodinou.

Dne 26. 7. 2006 to bude již 16 let, co nás 
opustil náš tatínek a dědeček pan Miro-
slav Zíta. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Dcery s rodinami.

Tiše jsi odešel, muselo to být, ale v 
našich srdcích budeš stále žít. 

Dne 11. července 2006 tomu byly 3 
roky, kdy nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek, tchán. dědeček pan 
Miroslav Blaha.

Stále vzpomínají manželka Marie a 
dcera Vladimíra s rodinou.

Dne 28. 7. vzpomeneme nedožitých 
77. narozenin pana Miroslava Kesslera. 
S láskou vzpomínají  manželka Ester, děti 
- Zdenka, Mirek, Lenka, Estina. Za tichou 
vzpomínku děkujeme.

Dne 30. července oslaví své 80. naro-
zeniny paní Anna Kociánová. Mnoho 
štěstí a pevné zdraví do dalších let ze 
srdce přeje manžel, děti, vnoučata a 
pravnoučata.

Nikola Kučerová, 
Michal Kalvach

Lucie Šimková, 
Radek Adamec

Renáta Tůmová, 
Zdeněk Janoušek

Ivana Košařová, 
Julius Kováč

Klára Hovorková, 
Pavel Varta

Sňatky v červnu

PODĚKOVÁNÍ

Konec školního roku je vždy ve znamení školních výletů. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat CK Pohoda za obě-
tavost, příjemné jednání, profesionální přístup a přátelské 
chování k dětem. Toho jsou nejlepším důkazem unavené, 
ale přesto usměvavé tvářičky našich dětí a jiskřičky v jejich 
očích, které vzplanou pokaždé při vzpomínce na výlet. Ra-
dost z vydařených výletů ještě umocnila výhra v losování 
tříd, jež s touto CK absolvovaly školní výlet. Majitelka 
CK Pohoda Ing. E. Hamplová společně s průvodkyní A. 
Rusovou přijely osobně předat žákům 2. třídy naší školy 
veliký prázdninový dort. Za to vše díky. 

Za spokojené děti i pedagogy Mgr. Jitka Hovorková, 
ředitelka ZŠ V. Kováře, Rumburk

Nemocnice Varnsdorf děkuje Zahradnictví František 
Marschner za bezplatné poskytnutí květinové výsadby do 
areálu nemocnice. Děkujeme. 

Správní odd. Nemocnice Varnsdorf

Děkuji svým příbuzným, přátelům a známým, že při mně 
stáli v těžkém životním období v době manželovy nemoci a že 
se s mým manželem Ladislavem přišli naposledy rozloučit      

Mgr. Anna Petružálková

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

Děkuji Jiří Podrazil ml.

ZŠ Edisonova děkuje všem sponzorům 1. školní akade-
mie, která se konala 19. 6. 2006 v Městském divadle ve 
Varnsdorfu. Akci sponzorovaly: a. s. TOS Varnsdorf, a. s. 
VELVETA Varnsdorf, a. s. ELITE Varnsdorf. Rádi bychom 
poděkovali také p. Loukovi, řediteli divadla a p. Holanové 
a Kindiukové za zapůjčení večerních a svatebních šatů na 
módní přehlídku. Představení se konalo 2x, dopoledne pro 
žáky školy a odpoledne pro rodičovskou veřejnost. Velkou 
pochvalu zaslouží dopolední publikum, které vytvořilo 
účinkujícím báječnou atmosféru, díky níž došlo i na slzy 
dojetí. Byla to velká příležitost pro žáky i pedagogy poznat 
se vzájemně i z jiné stránky než při běžném vyučování. 
Horší už to bylo odpoledne, kdy se děti těšily, co předvedou 
rodičům a známým. Do divadla se totiž dostali i tací, kteří s 
naší školou nemají nic společného a chovali se opravdu nepří-
stojně. Spousta rodičů poté odcházela znechucena, protože si 
vystoupení svých dětí nemohla pořádně vychutnat. Opravdu 
se všem omlouváme. Pro příští rok si z této situace vezmeme 
poučení a uděláme některé organizační úpravy.

  Vedení ZŠ Edisonova Varnsdorf

V sobotu 17. 6. 2006 se 
v areálu chaty Bažantnice 
uskutečnil tradiční Mysli-
vecký den. Opět byli pozvá-
ni nejlepší sběrači kaštanů 
a žaludů. 40 dětí a jejich 
rodinných příslušníků se 
dopoledne zúčastnilo řady 
soutěží o ceny, shlédli i 
ukázky plemen loveckých 
psů. Na závěr nechyběl ani 
tradiční myslivecký guláš.

Sběrem lesních plodin se 
děti významně podílely na 
zimním přikrmování zvěře. 
Knižní odměny obdrželo 35 
dětí a nejlepší sběrači byli:

ZŠ Náměstí:
1. Sůrová Kristýna - 238 kg
2. Hrobník Filip     - 161 kg
3. Horáková Lucie  - 144 kg

 ZŠ Východní
1. Bartoš Filip       - 271 kg
2. Šulc Vojtěch       - 145 kg
3. Varga Dominik  - 145 kg

Myslivecké sdružení 
Hraničář Varnsdorf děkuje 
touto cestou i sponzorům 
za ceny. Jmenovitě firmám 

Počínaje 3. červencem 
byla započata oprava 
místních komunikací (se-
znam jsme uvedli již v HS č. 
12) firmou KOREKT DIPS 
s. r. o. tryskovou metodou 
v ceně 64 tisíc Kč, penetrací 
a nátěrem v ceně 2 087 tisíc 
Kč a emulzním kalovým zá-
krytem v ceně 174 tisíc Kč. 
Celkové náklady se vyšplha-
jí na 2 325 tisíc Kč.

Poznávat krásy měs-
ta a okolí z rozhledny 
Hrádku přijeli starosto-
vé dobrovolného svazku obcí 
Region Orlické hory 23. 6. 
Přivítat je přijel starosta 
města i oba místostaros-
tové. Pohovořili o historii 
a rekonstrukci Hrádku, 
provedli je vyhlídkou a 
představili město z výšky. 
Zajímavostí bylo zjištění, 
že v jejich regionu vládne 
Rampušák. Že bychom ho 
spojili s Rampušačkou?

Na Studánce byly 
instalovány dva svítící 
radary v obou směrech. 
Toť zatím jediný splněný 
požadavek (mimo obnovy 
přechodu), který byl zaslán 
na Ministerstvo dopravy ve 
spojitosti se zvýšením pro-
vozu kamionů.

Sdělujeme Vám, že 
z důvodu nezbytných pra-
cí na elektrickém zařízení 
bude přerušena dodávka 
elektrické energie:
Varnsdorf - ul. P. Bezruče 
14. 7. 2006 8,30 až 13,30 a 
dále Pod Strání 19. 7. 2006 
8,30 až 15,00.

Městu Varnsdorf při-
bylo 9 novorozenců, byla 
uzavřena 3 manželství, 
došlo k 15 úmrtím,  k trva-
lému pobytu se přihlásilo 30, 
z trvalého pobytu se odhlásilo 
23 občanů, ohlášeno bylo  29 
změn místa trvalého pobytu 
v rámci města Varnsdorf. 

rm

KRÁTCE 

Otto Monik             (61 let)
Ladislav Petružálek (71 let)
Jaroslav Richter      (57 let)
Anna Hýrová           (81 let)
František Godla      (57 let)
Milada Vargová       (67 let)
Petra Dopitová         (29 let)
Jaroslava Nekvindlová  

(70 let)
Josef Hubálek          (65 let)
Jaroslav Zavřel       (88 let)
Anna Balcerová       (74 let)
Karel Třetina          (69 let)
Květoslava Lamačová (83 let)
Stanislav Bareš       (87 let)
Jarmila Koderová    (62 let)
Jozef Mauri             (43 let)
Jiří Laubr              (60 let)
Bohumila Kolková   (92 let)
Ján Gábor                (66 let)

Retos, Samat, TOS a všem 
sběračům a jejich rodinným 
příslušníkům i pedagogic-
kým pracovníkům. 

Helmut Tesař, 
MS Hraničář Varnsdorf

MYSLIVECKÝ DEN

Konec školního roku 
Školám i školkám skončil školní rok, rozdána byla vysvěd-

čení a s dětmi se tak loučil celý pedagogický sbor. Mateřské 
školky uspořádaly na závěr školního roku slavnostní setkání 
dětí a rodičů, kde děti předvedly vše, co se v jednotlivých 
kroužcích naučily. V rámci zahradní slavnosti 17. MŠ pro-
běhlo také dekorování předškoláků těšících se na září, kdy 
poprvé usednou do školních lavic a budou se těšit na svá 
první vysvědčení.                                                           rm

Půjčky bankovní + ne-
bankovní i pro důchodce do 
75 let hypotéky i bez proka-
zování příjmu. Tel. 606 305 
994, 728 505 264.
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Nová sportovní hala v Děčíně přivítala v polovině června 
účastníky Otevřeného mistrovství České republiky FSKA 
(FUNAKOSHI SHOTOKAN KARATE ASSOCIATION) 
karate. Pořadatelem byl karate úspěšný klub SPORT 
RELAX. Na mistrovství bylo nominováno 6 závodníků a 
to Václav Hynčica, Matěj Brábník, Simona Weinertová, 
Barbora Hockeyová a Lukáš Chalupa pod vedením trenéra 
Jana Bartla. Těsně pod stupni vítězů skončili dva z nich 
a to Václav Hynčica a Simona Weinertová. Gratulujeme. Více 
informací najdou zájemci na www.karate-znamenacek.cz                                          

 Pavel Znamenáček

Krátce z mistrovství 
ČR v karate 

KRAJSKÝ PŘEBOR ATLETEK
Pořadatel 3. kola přeboru, AC Česká Lípa, pro rezervaci 

hřiště pro kopanou nemohl závody uskutečnit. Po oslovení 
AC Turnov a AC Slovan Liberec se nakonec pořádání ujal 
TJ LIAZ Jablonec, za což jabloneckým patří dík všech zú-
častněných. Varnsdorfské atletky se v tomto kole umístili 
na 4. místě za TJ LIAZ Jablonec „B“, AC TJ Jičín, AC Česká 
Lípa, ale před AC Slovan Liberec „B“ a TJ Rumburk. Stejné 
pořadí zaujímají i po třech kolech soutěže. Závodů se opět 
nezúčastnilo družstvo ABK Liberec. Po dovolených se závod-
nice sejdou na 4. pokračování závodů dne 3.září v Turnově.                                                

Stanislav Skalický

Severočeská amatérská liga pokračovala dalšími pěti závo-
dy. Ne všech se z různých důvodů Jan Novota, Pavel Zoser, 
David Nejedlý a Václav Zemler zúčastnili, a tak v celkovém 
hodnocení si polepšil pouze Pavel Zoser (7., 16., 8. a 8. místo), 
když vynechal jeden závod a je průběžně na 8. místě. Jan 
Novota pro studium a zkoušky vynechal tři a klesl z vedoucí 
pozice na 5. příčku stejné kategorie A (19-29 let). David 
Nejedlý v kategorii B (30-39) a Václav Zemler v kategorii 
C (40-49) nejeli poslední čtyři akce. Prvně jmenovaný je tak 
na 14. a druhý na 20. místě průběžného pořadí.                                                                             

Začátkem června se jela horská MTB časovka na Jedlo-
vou (2,5 km). Z varnsdorfských účastníků skončili druzí Jiří 
Švorc mezi mladšími chlapci do 12 let a Matěj Volf mezi star-
šími chlapci 13-14 let (časy 17:37 a 15:27). Miroslav Kokta 
v kategorii kadetů 15-16 let dojel třináctý (17:20), Jiří Švorc 
st. sedmý mezi veterány I 30-39 let (13:23), Miroslav Vohnout 
desátý a Pavel Retych sedmnáctý ve veteránech II nad 40 let 
(16:03 a 17:40). Mezi ženami a juniorkami nad 17 let byla 
Gabriela Synková šestá a Veronika Koktová desátá (18:42 a 
20:45).                                                                         ZdS

ŘÁDKY Z CYKLISTIKY

Posledním turnajem prvé 
poloviny roku byl na umělé 
trávě turnaj pro 1. stupeň 
varnsdorfských ZŠ. Sedm 
týmů hrálo ve dvou skupi-
nách o co nejlepší pořadí a 
dle toho o konečné umístění. 
Střetly se tak: o 5. místo ZŠ 
Východní (dívky) - Speciální 
škola 1:3; o 3. místo  ZŠ Bra-
tislavská - ZŠ Východní 1:0; 
o 1. místo ZŠ Edisonova - ZŠ 
Náměstí 0:2.

Konečné pořadí: 1. Ná-
městí, 2. Edisonova, 3. 
Bratislavská, 4. Východní, 
5. Speciální ZŠ, 6. Východní 
(dívky), 7. Seifertova. Nejlep-
ším hráčem byl vyhodnocen 
Adam Ondráček, brankařkou 
Lucie Dernerová a střelcem 
Jaroslav Červinka (5 bra-
nek). Do rolí sudích vyslali 
ředitelé škol Václav Zemler 
(ZŠ Náměstí) a Ing. Hricz 
(SŠT) po dvou žácích svých 
škol a ti své úkoly zvládli.           

 J. F.                         

Kopaná  
základních škol

Jak jsme již ve zkratce informovali minule, varnsdorfští 
tenisté svedli s Libercem v posledním kole velkou bitvu o 
postup do vyšší soutěže. I přes maximální nasazení a velkou 
bojovnost se to nakonec nepodařilo a podlehli libereckému 
Slovanu  4:5. Přitom začátek byl velice optimistický. Po prv-
ních třech dvouhrách vedli 2:1 na zápasy, když o body se 
postarali Jan Fischer a Dora Talacková. Prohrál jen Roman 
Pavlíček, když nezvládl konec třetího setu. Zuzana Ondráš-
ková si poté snadno poradila se svoji soupeřkou, ale Andrej 
Zavadský a Ladislav Jetýlek své duely smolně prohráli ve 
třech setech. Nutno ovšem dodat, že oba předvedli vynikající 
výkony a k výhře chybělo i trocha toho štěstí. Do závěrečných 
čtyřher se tedy nastupovalo za stavu 3:3. O poslední bod se 
postaraly dívky, když jasným skórem 6/0 6/2 vyprovodily 
z kurtu své soupeřky. Zbylé dvě čtyřhry naši muži, bohužel, 
prohráli. Všem, kdo varnsdorfský tenis podporují, patří velký 
dík a doufejme, že příští rok se už konečně podaří zlomit pro-
kletí a soutěž smíšených družstev Slovan Varnsdorf vyhraje 
a konečné postoupí.                                                   RP

Konečná tabulka skupiny 
1. Slovan Liberec B              7 0     48:15    14 
2. TJ Slovan Varnsdorf        6 1     43:20    13 
3. TK LTC Děčín B              5 2     40:23     12 
4. TK Spartak Děčín            3 4     29:34    10 
5. Slovan Liberec A              3 4     24:39    10 
6. TCEN Hrádek n/N           2 5     26:37      9 
7. TK Slovan Jiřetín p/J       2 5     30:33      9 
8. TJ-TK Dolní Poustevna    0 7     12:51      7 

Tenistům  chyběl  poslední  krůček

 Druhého ročníku tohoto turnaje se přes velmi krásné a 
teplé počasí  zúčastnilo pouze šest družstev. Potěšilo však, 
že přijelo další „ze světa“ a to TĚŽKÁ POHODA z Ústí nad 
Labem. Družstva se utkala systémem každé s každým na dva 
hrané sety a pouze do 20 bodů. Diváci, kteří se při nedělní 
dopolední procházce zastavovali, mohli vidět hezký volej-
bal na dobré amatérské úrovni. A jak vše nakonec dopadlo? 
Šesté místo obsadil tým KOBLYCHI, když měl pouze horší 
skóre míčů než pátý PO-PO TEAM. Jejich vzájemné utkání 
skončilo remízou a navíc se obě družstva rozešla smírně se 
čtvrtou RYCHLOU ROTOU. Ta z pěti utkání uhrála čtyři 
remízy a podlehla pouze vítězi turnaje. Na třetí příčce se 
umístila TĚŽKÁ POHODA, když remizovala s Rychlou rotou, 
porazila Koblychi a Po-po team a podlehla Gumídkům a 
Máničkám. Jelikož GUMÍDCI odešli poraženi pouze s Mánič-
kami a všechny ostatní družstva dokázali přehrát, obsadili 
druhé místo. Celkovým vítězem turnaje bez ztráty „kytičky“ 
v podobě  jediného setu se tak nakonec staly MÁNIČKY.                                                         

Petr Damnitz

Předprázdninový turnaj

Střetly se v nich hráči re-
staurací Mělník a Maruška. 
Los přiřkl výhodu domácího 
prostředí v prvním zápase 
týmu z nižších poloh naše-
ho města a ten vyhrál 4:
1, když u obou soupeřů na-
stoupilo pět borců. Odveta 
na Marušce byla dramatič-
tější. Maruška již vedla 2:0 
po výhrách Karla Beneše a 
Láďi Wimmera, ale Mělník 
srovnal Janem Turkem a 
Karlem Smužem na 2:2. 
Rozhodující bod domácích 
vybojoval Jarda Frančiak, 
který uhrál i jediný bod 
Marušky na Mělníku. Hráči 
Marušky se těší již na další 
vzájemné klání, které by 
tentokráte mělo proběhnou 
v nohejbalu.            Mírulín

        

Proběhne v sobotu 19. 
8. v Krásné lípě a k vidění 
bude téměř 400 historických 
automobilů všech světových 
značek. Ke dvěma stům 
tradičních veteránských 
účastníků přibude stejný 
počet historických automo-
bilů Veteran clubu Škoda. 
Po celý den bude na krásno-
lipském náměstí připraven 
bohatý doprovodný program 
s občerstvením, koncerty 
a stánkovým prodejem.                        

(z tisku v regiónu)

Rallye Sachsen 
Classic 2006

Kulečníkové  
duely

Bowlingová  liga
Od března do července probíhal nultý ročník Varnsdorfské 

bowlingové ligy za účasti deseti týmů. Každý s každým ode-
hrál dvě utkání a konečné pořadí vzniklo následující: 

1. SPLIŤÁCI 32 bodů (průměr 1 044), 2. BC TOS 26 (954), 
3. PREDÁTOŘI  22 (961), 4. THE HEARTBREAKERS (tým 
z Německa)  22 (926), 5. NIC-MOC 22 (900), 6. VÍSOST 20 
(934), 7. MARIÁŠNÍCI 18 (906), 8. KILLERS 8 (812), 9. 
VITANA TEAM 8 (797), 10. BAHŇÁCI 2 (723). Od září za-
hájí 1. ročník nové soutěže na prodloužených drahách. Bližší 
informace ohledně přihlášek do soutěže a to i nových týmů 
budou poskytnuty v Bowling baru (tel. 412 370 093).           

                             RP

CO SE PŘIPRAVUJE?
• Tenisový oddíl pořádá 15. - 17. července celostátní 
turnaj dorostu. 

• Ve středu 26. 7. hrají fotbalisté SK Slovan ve Šluknově 
od 17.00 proti reprezentaci Kataru.

• Recesní akce 5. ročník KOLOBJĚHU, nebo-li zdolává-
ní  kopce na Studánku z varnsdorfského náměstí cyklisty a 
běžci, se chystá na sobotu 29. července. S bližšími podrob-
nostmi se budou moci aktivní zájemci, kibicové a čumilové 
seznámit na vydaných plakátech a letácích.

• Varnsdovský Cross triatlon (0,5 km plavání, 20 km na 
horském kolo, 4 km běhu) se uskuteční den poté v neděli 
30. července v areálu varnsdorfského koupaliště (více na   
www.triatlonvdf.wz.url).            
• 30. července hraje fotbalový SK Slovan úvodní po-
hárový duel nové sezóny v Novém Boru s výkopem 
v 10.30. Netradiční začátek je stanoven po dohodě obou 
klubů vzhledem ke shodnému času zahájení úvodních  mi-
strovských zápasů.              
• Další tenisovou akcí bude 5. 8. Crystal cup ve čtyřhrách 
a 26. - 27. 8. Turnaj příchozích (dvouhry a čtyřhry pro 
všechny zájemce o tenis z VDF a okolí).                      
• Celostátní letní turistický sraz  proběhne od 5. do 13. 
8. v Krásné Lípě s řadou doprovodných akcí.

ZdS


