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Číslo 

INZERCE

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - 31. 1. 2007

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY                                                                                                              CENA 5,- Kč

OD ÚNORA S NOVÝMI JÍZDNÍMI ŘÁDY
Město Chřibská hostilo 

12. ledna starosty a místosta-
rosty měst a obcí Šluknovské-
ho výběžku, kteří se setkali 
při dalším jednání Sdružení 
pro rozvoj Šluknovska. Hlav-
ními body jejich jednání byla 
příprava rozpočtu SPRŠ na 
rok 2007, úprava stanov 
související se změnou výši 
příspěvku jednotlivých měst 
a obcí (Varnsdorf by měl po 
schválení zastupitelstvem 
nově přispívat 2,70 Kč na 
jednoho obyvatele). 

O činnosti Místní akční 
skupiny informoval starosta 
Vilémova Hynek Raichart, 
který oznámil, že s existen-
cí nových pravidel mohou 
do MASky vstoupit nově i 
území nad 10 tisíc obyvatel, 
což by mohlo umožnit získání 
dotačních titulů i pro podni-
katele zapojené do MASky 
ve Varnsdorfu i Rumburku. 
Vilémovský starosta proto 
vyzývá podnikatele o zapoje-
ní do MASky, více informací 
si můžete vyžádat na adrese 
ouvilemov@volny.cz
Čestným hostem byl i euro-

poslanec Ing. Kohlíček, který 
nabízel zástupcům měst a obcí 
pomoc při prosazování projek-
tů a komunikací s úředníky 
právě v Bruselu.

O plánovaném 20. ročníku 
světového poháru Tour de 
Feminin pohovořil ředitel 
závodu Ing. Vích jako o 
nadkrásnolipském ročníku 
pod záštitou hejtmana Ing. 
Jiřího Šulce s velkou show 

FOTOROK 2006
a s celou řadou politiků. 
Zástupci SPRŠ následně 
schválili finanční pomoc na 
tuto akci, o pomoc při hladké 
organizaci se hlásil i senátor 
Josef Zoser. 

Nejočekávanějšími hosty 
jednání byli zástupci Krajské-
ho úřadu a a.s. ČSAD Semily, 
kteří informovali o aktuálním 
stavu autobusové dopravy 
ve výběžku. Rostislav Bošek 
jako spolutvůrce nového sys-
tému  jízdních řádů platných 
od 1. února tohoto roku žá-
dal o případnou shovívavost 
po spuštění systému, který 
se bude neustále vylepšovat 
dle potřeb cestujících. S de-
finitivní platností tedy ve 
výběžku bude autobusovou 
dopravu zajišťovat firma 
ČSAD Semily vlastnící 240 
vozidel s průměrným stářím 
osmi let. „A do výběžku fir-
ma letos nakoupí 7 nových 
autobusů“, uvedl mandatář 
Rostislav Bošek a na otáz-

ku starostů, jak je to tedy 
s licencemi vysvětlil: „Jízd-
ní řády a licence skončené 
k 31. 12. 2006 byly zatím 
prodlouženy a v současné 
době se nové udělují.“ V sou-
časné době je sídlo semilské 
firmy ve varnsdofské firmě 
Noprosu a do budoucna se 
řeší převzetí prostor po DPÚK 
ve Varnsdorfu. Informační 
kancelář na náměstí bude 
1. únorem již předána. Čipo-
vé karty DPÚK zatím nebu-
dou, jelikož mají semilští své. 
Semilská firma bude přesto 
jednat o převzetí systému 
s finančním vyrovnáním. 
Věnována byla i pozornost 
řešení problematiky změny 
autobusové stanice v Jiřetí-
ně pod Jedlovou související 
i s letošní výstavbou kruho-
vého objezdu na Mejtě. I této 
problematice byla přislíbena 
zelená. Robert Šatník vysvět-
lil, že v současném novém 
systému jsou to právě města 
a obce, které odůvodňují efek-
tivitu spojů a kraj následně 
zařídí dohodu s dopravcem. 
„Hlavní je, že neexistuje 
trojice obec, kraj a dopravce, 
ale jen obec a kraj“, zdůraznil 
Robert Šatník jako podstat-
nou pozitivní změnu.

Závěrečnou informaci 
z Euroregionu Nisa o částce 
1,4 mil EUR nacházející se 
ve fondu malých projektů a 
o systému předávání žádostí 
na evropské fondy předal 
tajemník Euroregionu Nisa 
Ing. Jaroslav Zámečník.  rm

V letošním roce se soutěže Fotorok 2006 zúčastnilo 24 au-
torů z ČR s 240 snímky, což je o stovku více než v minulém 
roce. Porota ve složení Martin Adamec, Radek Petrášek, Jiří 
Stejskal, Jiří Trebatický, Libor Zavoral hodnotila fotografie 
ve dvou kategoriích.

Potěšitelná je hlavně účast místních osmi fotografů, 
kteří mají svou vlastní výstavní expozici ve vstupní hale 
ČSOB. 

Za zmínku stojí i současná výstava 60 starých map, 
z nichž některé jsou doslova unikáty a mají astronomickou 
cenu. Nejstarším je přes třista let a jsou ve velmi dobrém 

stavu. Výstava bude 
trvat pouze do konce 
dubna, neboť už o ni 
projevila zájem další 
dvě muzea. Autorem 
scénáře je Mgr. Josef 
Rybánský. Výstavu by 
měli vidět především 
žáci našich škol a to 
vzhledem ke vzácnosti 
této sbírky.

Výsledková listina soutěže Fotorok 2006

I. kategorie - reportáž
1. cena: Zdeněk Habr za soubor osmi fotografií
2. cena: Libor Velan za soubor „Lidé kolem folkloru“
3. cena: Ota Stredák za fotografii „Všechno čeká“
Čestné uznání: Michael Šatník za fotografii 
                        „Krymští Čechové“
Ota Stredák za fotografii “…a slzy již dávno vyschly“

II. kategorie – volné téma
1. cena:  Zdeněk Lín za fotografii „Hvězdný posel“
2. cena:  Jitka Rjašková za fotografii „Barevná krajina I“
3. cena:  Jiří Bartoš za fotografii „Toskánsko“
Čestné uznání:  Petr Novotný za fotografii „Bez názvu“

Výstava nejlepších prací probíhá současně od 15. 1. 2007 
do 15. 3. 2007 ve vestibulu ČSOB na Národní třídě ve 
Varnsdorfu a v Galerii na ochozu muzea ve Varnsdorfu, 
Poštovní ulice č.p. 415.

Josef Zbihlej
Žijeme v civilizovaném svě-

tě a k tomu patří i zodpověd-
né nakládání s odpady, které 
vytváříme. Podle zákona je 
každý občan povinen třídit 
odpady z domácnosti a vy-
užitelné složky odevzdávat 
odděleně (§ 17 odstavec 4, 
zákona 185/2001 Sb.).  K to-

muto účelu si lze na určených 
místech zdarma vyzvednout 
pytle nebo využít nádob roz-
místěných ve městě. 

Aby se třídění odpadu sta-
lo opravdu běžné, připravili 
jsme pro všechny občany, 
kteří se snaží třídit co nej-
lépe „Systém intenzivní se-

parace“. Zapojení do tohoto 
programu je dobrovolné a 
vyžaduje od zúčastněných 
vytřídit z odpadu všechno 
co jde a navíc plnit některé 
další podmínky. Pokud se 
jim to podaří mají v dalším 
roce poplatek za odpady 
o 10% levnější.

Další informace o Sys-
tému intenzivní separace 
a přihlášku do tohoto pro-
gramu získáte na Odboru 
životního prostředí MěÚ 
Varnsdorf (případně v člán-
ku 9 obecně závazné vyhláš-
ky města č. 16/2005 - http:
//varnsdorf.cz/files/31VYHL 
16-2005.doc).

Ing. Přemysl Brzák
Odbor životního prostředí

TŘÍDIT ODPADY JE POVINNOST, ALE I VÝHODA

Vernisáž výstavy Fotorok 2006 a Staré mapy se kona-
la 15. ledna v odpoledních hodinách ve varnsdorfském 
muzeu. Příjemnou atmosféru naladila hudební skupina 
Byl pes z Prahy.

Vítězné foto Zdeňka Lína „Hvězdný posel“
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Asi nesledují média a nedají si pokoj...
Na služebnu byl hlášen pohyb muže ve vyhořelé továrně 

v ulici Západní. Přivolaná hlídka objevila muže dokonce 
dva a to při neuvěřitelné činnosti. Vysekávali zde traverzu. 
Patrně se pokoušeli se zabít. 

...a nedají si pokoj
 a o deset dní později se opět z vyhořelého domu v ulici 

Západní ozývají rány a opět se tam krade železo.
I psi řádili
Osmý den lednový se německý ovčák zatoulal do areálu 

Elite. Pro zběhlého psa se chystal páníček, leč pes uprchl ještě 
před jeho příjezdem. Asi se mu do vlastní boudy nechtělo.

V ulici Legií byl hlídkou odchycen pes, další německý 
ovčák, který zde napadal ostatní psy. Útočný hafan byl 
převezen na služebnu MP a umístěn do záchytného kotce 
- taková psí basa. Kauci však strážníci po majitelce nevyža-
dovali, snad jen aby si ho odvedla a domluvila mu.

Stížnost na pokousání svého drahého psího mazlíčka 
německým vlčákem přišla strážníkům oznámit jeho maji-
telka. Jelikož se jednalo o psa poměrně drahého plemene 
s rodokmenem, byla majitelka odkázána na Policii ČR. No 
a kterého vlčáka tedy vlastně budou hledat?

Rušení nočního nebo ranního klidu
 11. 1. ve 4,50 hodin zvonil telefon na lince strážníků. Tele-

fonující si stěžoval na hlasitou hudbu v restauraci „Rozkrok“. 
Vyslaná hlídka zde však žádné rušení nezjistila. Poté se 
hlídka  spojila s obsluhou, která  se přiznala, že na okamžik 
zkoušela hudbu, za což se strážníkům omluvila. Omluva 
v tuto dobu však nebyla na místě a věc byla postoupena 
k řízení před komisi pro projednávání přestupků.

Přebral a nerozchodil
 14. 1. ve třetí hodinu ranní žádala RZS o asistenci u baru 

Kuželkárna, kde bylo nahlášeno bezvědomí mladého muže. 
Hlídka zjistila, že se bude asi jednat o otravu alkoholem, 
mladíka stabilizovala a předala výjezdu záchranky. Opilec 
bude asi koukat, kam se až dostal.

Už za bílého dne
Přímo z rodinného domu v zahradě a naprosto s přehledem 

v čase skoro poledním se pokusili ukrást měděný okap tři róm-
ští občané. Společnými silami strážníků a policistů byli zajiště-
ni. Trest za chamtivost při denním světle je tedy nemine.

Pohnulo se svědomí
Mladičký zběh, který utekl z „pasťáku“, si uvědomil dů-

sledek svého počínání a sám se strážníkům přihlásil, aby 
mu pomohli s návratem do výchovného ústavu. Že by byl 
ten výchovný ústav už skutečně výchovný?

Ani do pořadu Nechcete mě? nedostal šanci
Pánovi se znelíbil jeho  psí přítel natolik, že jiného nápadu 

neměl, než-li otevřít okno a psa ze třetího patra vyhodit. 
K bezvládnému tělu psa na ulici přivolali strážníci pomoc 
veterináře, který však konstatoval smrt. Tak krutý trest! 
Nechť je i jeho pán krutě potrestán.

dle svodky velitele MP Ing. Ludvíka Šmída zpracovala rm

V minulém čísle HS jste 
se v obsáhlém článku mohli 
seznámit se způsobem zimní 
údržby v našem městě. Situ-
ace kolem úklidu chodníků 
vlastníky nemovitostí však 
tak jednoduchá není. Prů-
lom v řešení možná přichází 
z Loun. V roce 2004 zde 
vydala rada města Nařízení 

Podání daňového přiznání ve Varnsdorfu
Dle dohody vedení našeho města s ředitelkou Finančního 

úřadu Rumburk mohou klienti Finančního úřadu mimořádně 
podat svá daňová přiznání fyzických osob a fyzických osob 
podnikajících za rok 2006 na Městském úřadě ve Varnsdorfu, 
Nám. E. Beneše 470, v zasedací místnosti (dveře č. 25 vedle 
podatelny). Využít této nabídky lze v období 26. února - 
16. března 2007 vždy v pondělí a ve středu od 13.00 
do 16.30 hod. Pracovnice Finančního úřadu však nebudou mít 
k dispozici data dostupná pouze na FÚ.                           rm

Městský úřad - Stavební 
úřad Varnsdorf oznamuje, že 
od 1. 1. 2007 je pod č. 183/2006 
Sb. v platnosti nový staveb-
ní zákon, původní zákon č. 
50/1976 Sb. byl tímto dnem 
zrušen. Ohlášení, žádosti, 
návrhy a další podání podle 
nového stavebního zákona, 
pro která prováděcí právní 
předpis určuje formuláře, 
lze činit pouze na těchto for-
mulářích, a to i v elektronic-
ké podobě podepsané podle 

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON
zvláštních právních před-
pisů (zákon 227/2000 Sb., 
o elektronickém podpisu). 
Předepsané formuláře jsou 
k dispozici na internetových 
stránkách Města Varnsdorf 
(www.varnsdorf.cz)  – radni-
ce – odbory MěÚ – Stavební 
úřad – formuláře sú) a pro 
občany, kteří nemají tuto 
možnost, v každé kanceláři 
místního Stavebního úřadu.  

Alena Kosová, 
vedoucí Stavebního úřadu

OKRUŽNÍ LINKA
FUNGUJE

Varnsdofská okružní linka 
suplující městskou hromad-
nou dopravu je od nového 
roku jedinou linkou, kterou si 
město hradí ze svého rozpočtu 
a na kterou město s a.s. ČSAD 
Semily uzavíralo smlouvu. 
Linka byla k potěšení ob-
čanů rozšířena o zastávku 
v ulici Havlíčkova a o zastáv-
ku u bývalých kasáren, kde 
se již zabydleli noví nájemníci. 
V průběhu roku tuto zastávku 
jistě uvítají i senioři, kterým 
se dostavuje Dům s pečovatel-
skou službou právě v těchto 
místech.                            rm

OCENĚNÍ DO 
KRÁSNÉ LÍPY

Obecně prospěšná spo-
lečnost České Švýcarsko 
získala koncem minulého 
týdne nejvyšší ocenění a ti-
tul Grand Prix Region Tour 
2007 v rámci soutěže Nejlep-
ší turistická nabídka v České 
republice, jež byla organizo-
vána v rámci mezinárodního  
veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour/GO v Brně. 

čerpáno z tiskové zprávy

ÚKLID CHODNÍKŮ A VÝROK ÚSTAVNÍHO SOUDU
č. 6/2004, ve kterém upřesnila 
povinnosti vlastníků nemovi-
tostí sousedících s chodníky 
v územním obvodu města. 
Uvádí se v něm, že „vlastníci 
nemovitostí jsou mimo jiné 
povinni odstraňovat závady 
ve schůdnosti chodníků 
přilehlých k nemovitostem 
vzniklé v průběhu nočních 

hodin nepříznivými povětr-
nostními vlivy (náledí, sníh), 
a to nejpozději do 10:00 hodiny 
ranní.“ Jako první zareagoval 
Krajský úřad Ústeckého kra-
je, který vyzval lounské k ná-
pravě, neboť podle jeho názoru 
nařízení překračuje zmocnění 
dané obcím zákonem o pozem-
ních komunikacích. Jelikož 
Město Louny tento požadavek 
KÚ ÚK odmítlo, pozastavilo 
ministerstvo vnitra v únoru 
2006 účinnost nařízení a 
předložilo celou věc k roz-
hodnutí Ústavnímu soudu. 
K překvapení všech Ústavní 
soud zamítl návrh MV ČR a 
nařízení tak opět nabylo účin-
nosti. V odůvodnění rozsudku 
se mj. uvádí: „Zametání chod-
níků majiteli přilehlých domů 
je režim, který má historickou 
základnu, je v mnoha deseti-
letích prověřený a rozšířený je 
i v jiných evropských zemích“. 
Při svém rozhodování bral 
Ústavní soud v potaz zejmé-
na upozornění města Louny 
na „extrémní náklady, které 
by vznikly, pokud by byla 
péče o schůdnost chodníků 
svěřena zcela a výhradně ve-
řejnému sektoru (obci)“. Toto 
rozhodnutí je významným 
precedentem pro všechny 
obce v České republice, 
protože jim v podstatě vrací 
do této doby Ministerstvem 
vnitra odpíranou pravomoc 
stanovit podmínky péče ma-
jitelů nemovitostí o přilehlý 
chodník. 

Z mimořádné tiskové zprávy 
města Louny připravil JS

Vichřice proletěla městem

V rámci lepšího využití 
místního bezdrátového rozhla-
su a na základě vyhodnocení 
zkušebního provozu jsme se 
rozhodli pro pravidelné roz-
hlasové relace o kulturních, 
sportovních a společenských 
akcích probíhajících většinou 
o víkendu. Relace budou vysí-
lány v pravidelném čase a to 
v pátek od 16,15 hodin. Pra-
videlnost a čas vysílání těchto 

Pravidelné hlášení 
městského rozhlasu Ani Varnsdorf se nestal při řádění vichřice výjimkou.

Hasiči zahájili zásahy 19. a 20. ledna spadlou střechou na 
koleje v prostoru u bývalé keramičky. Vítr zdecimoval  střechu 
benzínové čerpací stanice FB auto a zásah pak střídal zásah a 
hasiči odstraňovali většinou stromy a spadlé větve v Bratislav-
ské, Čsl. letců. V Plzeňské spadlý strom utrhl přívod elektrické 
energie. Stromy spadly u Hypernovy, velký strom spadl rovnou 
na lávku pod schůdky u Mandavy, další strom zablokoval ulici 
Edisonova a poškodil i kamerový systém u Plusu. Spadlý strom 
zablokoval silnici 1/9 pod „ŠEBREM“.                                 JS 

INZERCE

MUDr. 
 Ludmila Sobotková

oznamuje nové 
telefonní číslo 
do ordinace

720 459 564

relací byl vybrán záměrně tak, 
aby si občané mohli zvyknout 
na tyto relace a aby byly 
vysílány v čase mimo zpra-
vodajské relace v ostatních 
médiích. Chcete-li využít 
této nabídky, své příspěvky 
posílejte e-mailem na adresu 
jiri.sucharda@varnsdorf.cz . 
Uzávěrka rozhlasové relace 
je každý pátek do 12 hodin.

Po zkušenostech z jiných 
obcí chceme tuto službu navíc 
rozšířit i o rozesílání těchto hlá-
šení formou e-mailu. Máte-li 
o tuto službu zájem, stačí 
zaslat e-mail na výše uvede-
nou adresu a do předmětu 
uvést registrace rozhlas. Do 
budoucna bude registrace a 
deregistrace prováděna na 
webových stránkách města.                                                                                              
                                       JS
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PŮJČKY - ÚVĚRY
20-400 tis. Kč

Závažnost článku pana 
Heinricha potřebuje vyjá-
dření. Podobná polemika 
vyšla v nedávné době v ča-
sopise Veřejná správa a čas 
od času i jinde. „Závislostí“ 
našeho časopisu se již v mi-
nulosti zabývala Kulturní 
komise RM a Kontrolní 
výbor ZM. Skutečnost je ta-
ková, že žádné noviny v ČR 
nejsou nezávislé na svém 
vydavateli a na finančních 
prostředcích. Navíc měst-
ské nebo obecní noviny ne-
mají být kolbištěm koalice 
s opozicí, místem propírání 
sousedského hašteření a už 
vůbec ne bulvárem. Podle 
obecně převažujícího názoru 
by měly seriózně informovat 
o kulturním, společenském, 
sportovním a politickém 

Místní tisk slouží především k informovanosti
dění v obci. Jejich obsah 
tvoří vlastní články vyda-
vatele a vyjádření občanů. 
Na zveřejnění článku není 
nárok, o jeho zařazení rozho-
dujeme v redakci kolektivně 
a nehodnotíme „stranickost“ 
příspěvku. Právo „VETA“ 
pak náleží šéfredaktorovi a 
vydavateli periodika, kteří 
ze zákona právně zodpovída-

jí za obsah novin. Výhrada 
k množství a zaměření člán-
ků jednotlivých redaktorů 
je mírně řečeno zavádějící, 
neboť základní povinností 
redaktorů je tvorba článků 
vlastních nebo vyžádaných 
redakcí. Celá činnost našeho 
periodika se řídí statutem 
schváleným radou města.  

redakce HS

Vydávání tzv. radničních 
periodik je bohužel často 
spojeno s odepíráním pří-
stupů k názorům odlišných 
od stanoviska vedení obce, 
či neobjektivním informová-
ním o úspěších vedení.

Ve společenském týdení-
ku Reflex č. 51-52/06, vyšel 
článek Jana Potůčka, který 
nás informuje o faktu, že 
drtivá většina radničních 
listů a zpravodajů v ČR je 
neobjektivních a cenzuruje 
názory opozice. Občanská 
sdružení Oživení, Otevře-
te.CZ a IuRe díky projektu 
„Radniční listy bez cenzury“ 
mohou popsat, jak vlastně 
vypadají typicky české 
radniční noviny. Citace 
z článku: „… jsou hlásnou 
troubou starosty, informují 
o tom, co prošlo hlasová-
ním na zastupitelstvu, 
protinávrhy jako by pro 
ně neexistovaly. Když dají 
prostor opozici, většinou 
její článek opentlí dalšími 
reakcemi a komentáři, aby 
bylo jasné, na čí straně je 
„pravda“. Redakční zpravo-
daje přitom obvykle čerpají 
z veřejných rozpočtů, tedy 
peněz všech občanů - i 
těch, co v obecních volbách 
nevolili strany zastoupené 
v budoucí koalici. I ti mají 
právo na informace o práci 
svých zastupitelů …“, konec 
citace.

Jak krásně náš varnsdorf- 
ský plátek do tohoto zjištění 
zapadá! Kolik tzv. opozič-
ních pisatelů mělo u svého 
článku okamžité komentáře! 
Kolik článků bylo zkráceno, 
údajně z důvodu jejich dél-
ky! Například  přímo zby-
tečně byl zkrácen článek 
v HS č. 22/2006 „Povolební 
zamyšlení ODH“! Zde byly 
redakcí, či jeho redaktory, 
pozměněny odstavce a vy-

Je Hlas severu radniční nebo patří veřejnosti?
puštěn podíl místní ČSSD 
na svolávání povolebního 
vyjednávání. Seškrtání 
bylo údajně z důvodu délky 
článku (šlo o pouhé 3 - 4 
věty), přitom v tom samém 
čísle nám pan Sucharda 
obšírně, a to na polovině 
stránky, vysvětluje záhady 
a otázky okolo volebního 
práva. Napadá mě pouze 
jeden příměr: „Jeden hot a 
druhý čehý“. Kolik článků 
tzv. opozici nebylo otištěno 
vůbec! Příkladem do nebe 
volajícím je článek popisu-
jící vliv výstavby Hypernovy 
na životní prostředí (např. 
kácení stromů) ve městě. 
Ten jsem do redakce zaslal 
někdy v březnu 2006. Otiš-
těn nebyl! Článek Strany ze-
lených o výstavbě pumpy ve 
středu města, jejího vlivu na 
životní prostředí (kácení lip) 
tak i o vzhledu, a o tom jak 
si celou věc pohlídají, otiš-
těn byl! Já si dovolím tvrdit, 
že pravděpodobně v plném 
znění, tzn. nezkráceně.

K napsání tohoto článku 
mne vyprovokovalo (již 
programové) nezveřejnění 
mého kratičkého zamyšlení 
se nad škodlivostí spalo-
vání domovního odpadu 
v zimních měsících. Určitě 
nemám patent na zve-
řejňování každého mého 
výplodu v Hlasu severu, 
ale aby se z pěti pokusů 
nepovedl ani jeden? A to 
nejsem určitě sám, kdo se 
takto pokouší. Ptám se zda 
má patent např. Dr. Hoch (a 
nic proti jeho osobě nemám), 
či má patent p. Sucharda? 
V posledním HS č. 1/2007 
mají svoje články „pouze“ 
členové redakční rady, 
Dr. Hoch, p. Dausch a 
p. Sucharda. Posledně 
jmenovaný čtyři - slovy 
čtyři. Dokonce se nás ptá, 

zda umíme používat kru-
hový objezd. Pokud tomu 
tak bude i nadále a budou 
tištěny články pouze členů 
redakce, pak si dovolím 
podotknout, že je na MěÚ 
úplně zbytečná plně pla-
cená funkce šéfredaktora 
Hlasu severu. Dle mého 
názoru, ale i názoru již 
na začátku zmiňovaných 
občanských sdružení, by 
obecní periodikum mělo 
samo aktivně vyhledávat 
informace, nespoléhat se 
jenom na oficiální sdělení 
radnice. Pro redaktora 
takových novin by to mělo 
znamenat aktivně komuni-
kovat i s opozicí, zjišťovat 
jejich názory a nečekat, až 
si opoziční zastupitelé, ale 
i obyčejní občané, budou 
muset zaplatit inzerci po-
kud budou chtít něco v HS 
otisknout! Redaktor nemůže 
být pouze úředníkem co vy-
lepuje do obecních novin, ale 
kreativním novinářem. Ne 
každý je schopen a ochoten 
na sebe uplést bič v podobě 
kritického média. Pokud 
toto redakce našich novin 
nepochopí, nechť Hlas seve-
ru uzavřou pouze pro svoje 
názory a názory vedení rad-
nice a jejich příznivců!

Na závěr mi dovolte 
malou úvahu. Nemají-li ob-
čané k dispozici různorodé 
informace, je tím ohrožena 
podstata demokracie. Chod-
níky se také neopravují 
z veřejných peněz pouze 
pro některé občany. Hlas 
severu by mohl být velmi 
dobrou možností pro zapo-
jení občanů do rozhodování 
o místních záležitostech. 
Celostátní média sama 
vyhledávají alternativní 
názory. Proč to tedy nejde, či 
nefunguje na místní úrovni?  

Petr Heinrich
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Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!
I pro důchodce do 75-ti let, příjem od  6000,-

Tel. 777 819 794

Z USNESENÍ RADY MĚSTA

Kontejnerová komanda, 
aneb noční život vandalů

Silvestrovské tornádo, jak trefně nazvala redakce silves-
trovské řádění vandalů, znovu připomělo neblahý jev, který 
se stal součástí nočního života města. O škodách, které 
party výrostků způsobují v ulicích, jsme mnohokráte psali 
a odsuzovali. Situace se však nezlepšuje a není útěchou, že 
i v jiných městech mají stejné starosti.

O tom co vede mladé lidi k nesmyslnému ničení, jsou 
vedeny laické i odborné diskuse snad po celém světě, neboť 
jde o globální problematiku. Ukazuje se, že agresivita v 
řadách mládeže stoupá. To, co dříve bylo klukovinou, je 
dnes už darebáctvím, hraničícím s trestným činem. Zku-
šenosti strážníků ukazují, že v našem městě jsou do těchto 
aktivit zapojeni i mladí z tzv. lepších rodin, jejichž rodiče 
ani netuší, že jejich ratolesti po nocích zápasí s popelnice-
mi a odpadkovými koši. Měli by si občas svého toulavého 
potomka vyzpovídat a očuchat, zda nesmrdí a v kladném 
případě porušit mezinárodní úmluvu o ochraně a právech 
dítěte a vrazit mu pár výchovných pohlavků. Může se totiž 
stát, že mladý dareba se právě vydá na cestu, která vede 
k vězeňské bráně. I ve Varnsdorfu vyrostli muklové, kteří 
začínali v kontejnerových komandech.

Po městě operuje několik part, které kromě s popelnice-
mi a dopravními značkami „bojují“ i mezi sebou. Když se 
městské či státní policii podaří některé výtečníky polapit 
a usvědčit, čeká je nejspíše pouze správní řízení u přestup-
kové komise. Jen výjimečně se podaří vyčíslit a prokázat 
způsobené škody tak, aby se mohly překvalifikovat na 
trestný čin. Naši zákonodárci jak známo hájí zájmy lumpů 
a darebáků a o veřejném pranýřování proto nelze uvažovat. 
Lhostejnost a tolerance však není namístě. Městská policie 
(156) ocení každé upozornění na řádění vandalů. Je však 
nutné pachatele nevyrušit, aby z místa činu neupláchli 
dříve, než dorazí strážníci.

Škody, které vandalové městu způsobují, jdou ročně do 
desítek tisíc, které mohly být využity účelněji. Jde o daň, 
kterou platíme za uvolněnou morálku, která začíná mnoh-
dy v zanedbané výchově a končí společenským klimatem 
dnešní doby. Můžeme to ovlivnit výchovou v rodině, ve škole, 
represemi. Bohužel ne vždy úspěšně.                R. Dausch

Zprávy zveřejňované na úřední desce městského úřadu 
jsou důležitým zdrojem informací pro občany. Upozorňují 
m.j. na termíny účasti výběrových řízení, nabídky prodejů 
a podnájmů městského majetku, přinášejí znění veřejných 
vyhlášek a usnesení z rady a zastupitelstva města, které 
musí být ze zákona dány na vědomí veřejnosti. Redakce 
Hlasu severu bude svým čtenářům přinášet pravidelný 
stručný přehled nejdůležitějších informací, zveřejněných 
na úřední desce. Občané, kteří mají možnost sledovat inter-
net, mohou obsah úřední desky číst na internetové adrese: 
www.varnsdorf.cz                                           redakce

Rada města projednala tradičně převody majetku 
města, rozhodla vydat novelizovaný „Organizační řád 
Městského úřadu Varnsdorf“ a „Směrnici pro evidenci, 
hospodaření a inventarizaci majetku města Varnsdorf“. 
Schválen byl program III. zasedání zastupitelstva, kde 
bude mimo jiné i návrh na schválení členství Města 
Varnsdorf v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR. 
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením 
dodatku smlouvy o dílo s LCD, spol.s r.o. Varnsdorf, 
kterým se mění termín dokončení díla „Rekonstrukce 
Pohádky Varnsdorf“, dodatku smlouvy o dílo s IMSTAV 
Group, s.r.o. Liberec, kterým se navyšuje cena díla 
„Rekonstrukce kasáren na 32 chráněných bytových 
jednotek“ a uzavřením smlouvy o zabezpečení městské 
hromadné dopravy s ČSAD Semily, a.s.. 

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

INZERCE
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Pozor na změny dávek a služby 
v sociální oblasti

ČSÚ ve městě
ČSÚ organizuje šetření, 

jehož cílem je získání nej-
novějších údajů o sociálním 
a ekonomickém postavení 
domácností, o různých ty-
pech jejich příjmů, o nákla-
dech na bydlení a životních 
podmínkách. Šetření, do 
jehož výběru se dostal i 
Varnsdorf, se provádí na 
celém území ČR v době od 
17. 2. do 29. 4. prostřednic-
tvím speciálně vyškolených 
tazatelů.  Případné dotazy 
oslovených občanů zodpoví 
Samostatné oddělení terén-
ních zjišťování ČSÚ na tel. 
731 622 018.                   -r- 

Od 1. 1. 2007 vešly v plat-
nost nové zákony ohledně 
sociálních dávek a sociál-
ních služeb. Na základě 
těchto změn nastávají v této 
oblasti rozsáhlé změny, kte-
ré velmi zatíží jak pracov-
nice sociálního odboru tak 
i žadatele o dávky hmotné 
nouze a příspěvku na péči. 
Dochází ke změnám veške-
rého programového zabez-
pečení jednotlivých výplat 
dávek, administrativní a 
podkladové části. Z těchto 
změn, které následují hned 
po skončení stávajícího sys-
tému vyplácení dávek sociál-
ní péče (které byly řešeny do 
konce roku 2006), je velmi 
náročné v daných termínech 
připravit veškeré podklady 
pro okamžité přiznávání 
jednotlivých dávek. Jedná 
se především o dávku – pří-
spěvek na péči. Celý průběh 
řešení této složité situace 
při posuzování nových pod-
mínek k přiznání jednotli-
vých dávek bude prováděn 
v průběhu prvních čtyř 
měsíců roku 2007. Jedná se 
především o dávky hmot-
né nouze, které se budou 
postupně řešit při zásadní 
změně v nároku na tuto 
dávku. V každém případě 
budou všichni žadatelé, kteří 
budou mít nárok na dávku, 
v daném měsíci vyplaceni. 
Pro zdravotně postižené 
občany jsou nadále zabez-
pečeny dávky sociální péče, 
které byly řešeny do roku 
2006. Jedná se o tyto dávky 

– příspěvek na provoz moto-
rového vozidla, příspěvek na 
zakoupení, opravu a zvláštní 
úpravu motorového vozidla, 
příspěvek na individuální 
dopravu, příspěvek na opat-
ření zvláštních pomůcek, 
příspěvek na zvýšené ži-
votní náklady, příspěvek na 
krmivo pro psa a příspěvek 
na úpravy,  provoz bezbari-
érového bytu a mimořádné 
výhody (průkazky). V rámci 
zákona o hmotné nouzi je 
vyplácena dávka pro  po-
moc osobám se sociálním 
vyloučením (občanům, kteří 
se vracejí z nápravného za-
řízení). Všechny občany, 
kteří žádají o jednotlivé 
dávky, žádáme, aby řádně 
spolupracovali s pracovni-
cemi odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, dbali na 
jejich pokyny a požadavky 
tak, aby všechny podklady 
pro zhodnocení dávky byly 
poskytnuty včas a úplné. 
Odbor sociálních věcí spolu-
pracuje s občanským sdru-
žením Na křižovatce, které 
bude mít proškoleny své 
pracovnice tak, aby v rám-
ci své poradenské činnosti  
byly schopné pomoci při vy-
plňování základních údajů 
u formulářů k jednotlivým 
dávkám. Dále žádáme, aby 
žadatelé jednotlivých dávek 
přicházeli v úřední hodiny a 
to ve dnech pondělí a středa 
od 8,00 do 17,00 hod. a tím 
vytvořili pracovnicím odbo-
ru prostor v ostatních dnech 
ke zpracování podkladů pro 
jednotlivé dávky. Za tuto 
ohleduplnost všem děkuje-
me. O ostatních změnách a 
poznatcích v rámci sociálních 
dávek a služeb budete vždy 
včas informováni v dalších 
vydáních Hlasu severu.   

Antonín Krejčí,
Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví

INZERCE



Zápis dětí do 1. ročníku základních školZápis dětí do 1. ročníku základních škol
proběhne ve všech základních školách ve Varnsdorfu 
ve středu dne 31. ledna 2007 od 14 do 18 hodin

• K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou k letošnímu                                                                                           
   31. srpnu věku šesti let.
• U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský                                                                                            
    průkaz rodiče.
• Zápis na každé škole je předběžný. O zařazení žákabrozhodne                                                                                       
   ředitel školy.

Zápis se uskuteční v těchto školách:
• ZŠ Bratislavská  • ZŠ Edisonova • ZŠ Náměstí E. Beneše 

• ZŠ Seifertova - zápis proběhne pouze na pracovišti v ul. Východní 
• IZŠ Karlova

Děti narozené od 1. září do 31. prosince 2001 budou zapsány na žádost 
rodičů předběžně. O jejich přijetí bude rozhodnuto dodatečně.

 Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu
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Aktuálně z radniceAktuálně z radniceAktuálně z radnice
• 4. 1.   jednání s panem Boškem ohledně zajištění autobusové dopravy
• 5. 1.   návštěva Tří králů v radnici
• 8. 1.   přijetí starostů obcí z našeho správního obvodu ve věci spolupráce s pověřeným   
            městem
• 11. 1. zasedání Rady města Varnsdorf
• 12. 1. zasedání „Sdružení pro rozvoj Šluknova“ v obci Chřibská
• 15. 1. jednání Představenstva Regia a.s.
• 15. 1. jednání s pracovní skupinou vytvořenou zastupitelstvem města týkající se 
            prodeje bytových domů
• 15. 1. koaliční jednání o programovém prohlášení
• 16. 1. výběrové řízení na obsazení funkce pracovníka pro Oddělení dopravy - evidence  
            motorových vozidel
• 17. 1. výběrové řízení na obsazení strážníka Městské policie 

Přečetli jsme si usnesení 
ze 4. schůze Rady města 
Varnsdorf (19. 12. 2006) 
a konečně si oddechli. Už 
víme, proč na konci listopa-
du padlo rozhodnutí o zruše-
ní městského informačního 
zpravodaje Info-V. Ono totiž  
takové zcela nekonkrétní in-
formace občanům, jako jsou 
ve výše uvedeném usnesení, 
stejně nemá cenu tisknout. 

Zalistujte se mnou (pouze 
dokumentuji a úmyslně 
krátím): 

Usnesení č. 112/2006 - 
Rada města rozhodla schvá-
lit: 1. Rozpočtové opatření 
č. ...(atd.) dle předloženého 
návrhu. 2. Organizační řád 
komisí RM dle předložené-
ho návrhu. 3. Předložené 
znění návrhu Smlouvy ... 
(atd.). 4. Vyplacení mimo-
řádné odměny ... (atd.) dle 
předloženého návrhu.

Usnesení č. 113/2006 - 
Rada města rozhodla zrušit: 
1. Usnesení RM č. 107/2006/1 
ze dne ...

2. Usnesení RM č. 107/
2006/3 ze dne ... 

Usnesení č. 114/2006 - Rada 
města rozhodla pověřit: 
1. Starostu města uzavřením 
dodatku ... (atd.) podle před-
loženého návrhu. 2. Starostu 
města uzavřením Smlouvy ... 
(atd.) v navrhovaném znění

I když je usnesení v další 
části konkrétnější, myslíme 
si, že je to přece jen předá-
vání informací ve stylu 
„tu máš občánku údaje“ a 
máš-li zájem o víc, seber 
všechnu svou píli a začni 
se pídit. Abychom byli kon-
struktivní: Máme kontakt 
na lidi, kteří se vyznají 
v šifrách. Tak kdyby snad 
někdy bylo potřeba ...  

S přáním pěkného dne a 
naším pozdravem „S úsmě-
vem pro Varnsdorf“

Martin Louka
          za Vernarovu ligu

 Z Vernarovy rady 

Pátým a posledním vodním 
mlýnem ve Varnsdorfu byl 
mlýn Zámecký.  Stával  na 
levém břehu Mandavy oproti 
zámku. K zámku však nepat-
řil. Dalo by se předpokládat, 
že byl tento mlýn založen 
v době, kdy byl postaven 
zámek. Ve skutečnosti však 
byl postaven jako poslední a 
navíc na obecním pozemku. 
Až do roku 1740 v tomto 
místě stálo obytné stavení 
Josefa Rampfela. Ten své 
stavení i s pozemky prodal 
23. 6. 1740 za 300 guldenů 
Ferdinandu Kreybichovi, 
pozdějšímu Zámeckému 
mlynáři.  Kreybich různými 
nástavbami a přístavbami 
stavení přebudoval na 
svrchní vodou hnaný dvojitý 
mlýn. To znamená, že mlýn 
měl  jedno mlýnské kolo a dvě 
složení. Nejednalo se tedy o 
žádný velký objekt. První 
mlynář, F. Kreybich, zřejmě 
pocházel z okolí Mergthalu, 
zrovna tak i jeho žena roz. 
Schubertová. F. Kreybich 
zemřel v prosinci r. 1768 ve 
věku 61 let, pohřben byl ve 
Varnsdorfu 7. 12. 1768. Po 

něm vedla mlýn jeho žena 
a to až do své smrti 27. 1. 
1773. Mlýn pak převzal její 
syn Ferdinand Kreybich ml. 
11. 6. 1773 za 1470 guldenů. 
Ten se pravděpodobně narodil 
v roce 1736 ve stejném místě 

jako jeho rodiče. V roce 1759 
se oženil s dcerou  Johanna 
Antona Franze z Dolního 
Podluží. (Tentýž  J. A. Franz, 
který již v roce 1747 převzal 
od svého tchána Heinricha 
Exnera Kočičí mlýn). F. Krey-
bich předává Zámecký mlýn 
2. 4. 1800 svému druhému 
synovi Ignazu Kreibichovi 
(zde změna pravopisu - od 
kdy není známo) a umírá 

v roce 1813. Jeho žena 
Katharina zemřela r. 1822. 
Ignaz Kreibich si vzal za ženu 
Theresii, dceru sedláka Jose-
fa Seidela z Lichtenwaldu.

Ignaz umírá roku 1814 
stár 38 let.  Jeho syn, také

Ignaz, se stává novým vlast-
níkem mlýna. Za ženu si 
vzal  Franzisku  Franzovou 
ze Starého Warnsdorfu.  
Ani ne v 50ti letech Ignaz 
29. 6. 1848 umírá. Po něm 
zůstal syn Julius, narozený 
14. 1. 1823, který mlýn 
přebírá. Jeho ženou byla 
Julie, dcera továrníka 
Richtera. Julius Kreibich 
mlýn ruší v roce 1864. Stalo 
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se tak v době, kdy se i ve 
Varnsdorfu začíná rozmáhat 
industrialisace. I tento mlýn 
byl přebudován na továrnu 
(soukárnu bavlněné příze). 
Naproti provozní budově 
měl původně stát nový parní 
mlýn. Z nedostatku peněz  byl  
nakonec postaven místo toho 
obytný dům. Dřívější mládek 
pracoval v novém provoze 
jako zámečník. Pocházel ze 
saského Seifersdorfu, který 

často navštěvoval. Aby ne-
musel chodit pěšky, postavil 
si železné šlapadlo, jehož ko-
vová kola poháněl šlapáním. 
Byl zřejmě prvním cyklistou 
ve Varnsdorfu. Julius Krei-
bich zemřel 31. 7. 1889. Jeho 
syn se stal majitelem budovy, 
které se stále říkalo Mlýn, 
přestože v následujících le-
tech již nikdy mlýnem nebyla.

Milan Kopecký

6. 2. 2007 od 14.00 do 15.00 hod. 
proběhne zápis do 1. třídy 

ve Speciální ZŠ ve Varnsdorfu, T. G. Masaryka 1804.

Zápis dětí do 1. ročníku speciální školyZápis dětí do 1. ročníku speciální školy



Salon pro psy - kou-
pání, stříhání, trimování, 
drápky, čištění uší. Možnost 
úpravy také u vás doma. H. 
Matušková, Jiříkovská 99, 
Rumburk. Tel. 412 333 365, 
604 854 748.

ØÁD KO VÁ 
INZERCE
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KNIHKUPECTVÍ LIBUŠE HORÁČKOVÁ
Vás zve k nákupu.

Nabízíme Vám dětskou, odbornou, detektivní, 
historickou i krajovou literaturu. 

Najdete nás v Prostějovské ulici
v budově krejčovství Michaela

RECHA OKNA
PRODEJ A MONTÁŽ

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN, 
DVEŘÍ, PARAPETŮ

OKNA Z KVALITNÍCH PROFILŮ
REHU A ALUPLAST

Kde nás najdete: ul. Karlova 2230
(prostory bývalého střediska komunálních služeb ve Varnsdorfu)

Kontakt na tel. č.: 
774 943 386 / 774 159 391 / 607 743 454

Prodám byt 2+1 v 
družstevním vlastnictví ve 
Varnsdorfu, 58 m2, panelový 
dům, nová omítka a zatep-
lení, plastová okna, zděné 
jádro, cena 319 000,- Kč. 
Telefon: 728 669 135.

Koupím byt do osobní-
ho vlastnictví ve Varnsdor-
fu velikost 3+1 nebo 2+1. 
Tel. 606 810 233.

Pronajmu byt 1. kat. 
o výměře 65 m2 v centru 
města, ul. Národní 2949, 
plovoucí podlahy, kuchyň, 
vše nové, vlastní parková-
ní, zahrada, cena 6000,- Kč 
měs. bez energie + kauce. 
Tel. 777 103 704.

Hledám rev. technika 
elektro - důchodce, pro spo-
lupráci při revizích elektro a 
hromosvodů. Platné opráv-
nění (min.E2A) a automobil 
podmínkou. Tel. 721 552 009. 
Značka - slušný přivýdělek.

Převod družstevního 
bytu 1+3+L v 5. podlaží pane-
lového domu ve Varnsdorfu, 
v ulici Karoliny Světlé. Velmi 
dobrý stav. Nová kuchyňská 
linka, nová koupelna. Hezký 
výhled. Cena za převod: 
480 000,- Kč. Info Lužická 
R.K. Telefon. 412 333 281, 
602 108 404.

Převod udržovaného 
dvougeneračního družstev-
ního bytu 1+4+L v pane-
lovém domě v Rumburku. 
Slunný byt orientovaný na 
jih. Možno rozdělit na 1+KK 
a 3+1+L.Výměra: 100 m2. 
Cena za převod: 355 000,- 
Kč. Info Lužická R.K. Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej rodinného domu 
ve Varnsdorfu. Velmi dobrý 
stav. Prodejní cena: 2,6 mil. 
Kč. Info Lužická R.K. Tel.  
412 333 281, 723 327 523.

Prodej rodinného domu 
v Jiříkově. Dobrý stav. Prodej-
ní cena: 1,9 mil. Kč. Info Lu-
žická R.K.  Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Výuka NJ a AJ
od 1. 2. 2007

KURZY 
pro začátečníky, 
mírně pokročilé 

a pokročilé

Malé skupinky
Tel. 777 212 414



VZPOMÍNKA PODĚKOVÁNÍBLAHOPŘÁNÍ

ODEŠLI NAVŽDY

Jaroslav Kropáček     64 let
Stanislav Nekut        86 let
Ema Nováková          98 let
Eva Gürtlerová          90 let
Jan Svoboda              78 let
František Havlas       61 let
Karel Kopecký           66 let
Eva Plhová                72 let
Herta Gulichová        81 let
František Mikeš        78 let
Marie Vítková            85 let
Věra Müllerová          75 let
Josef Danko               54 let
Oldřiška Vurmová     82 let
Rudolf Strášek           75 let
Melánie Königsmarková                      

67 let
Marie Petrusová        64 let
Alojz Kocian              86 let

1. 2. 2007 oslavila Marie Kučerová 
své 75. narozeniny. Máme Tě rádi a do 
dalších let přejeme hodně zdraví.

Děti, vnoučata a pravnoučata.

2/2007                                                                                                  strana 7

Když jsme spolu seděli nad překladem vánočního přá-
ní německým přátelům a plánovali do čeho se společně 
pustíme hned po Novém roku, ani mě nenapadlo, že je 
to naše setkání poslední. Znal jsem její dlouholetý boj 
se zákeřným nepřítelem, z něhož vždy vyšla vítězně. Jen 
jsem nedocenil tu vyčerpanost po dílčím úspěchu, kterou 
nikdy na sobě nedala znát a přecházela ji ledabylým ruky 
mávnutím. Její krásná stařecká postava, klid a úsměv nic 
takového nepřipouštěl.  Až nadešel den, kdy vše připravila 
k vánočnímu posezení nejbližších přátel, členů Kulturního 
sdružení občanů německé národnosti v ČR. Spokojena s 
prací se odebrala domů, aby za pár hodin, 16. prosince 2006, 
opustila nejen toto společenství, ale i Kruh přátel muzea 
Varnsdorf, své nejbližší i naše plány co ještě spolu přeložíme. 
Věřím, že její odchod byl stejně klidný a vyrovnaný, jako 
léta co jsem ji znal. 

Paní Hertu Gulichovou, narozenou v našem městě 2. 
října 1925, které válečná léta nedovolila dostudovat zdejší 
gymnázium a donutila ji dokončit své vzdělání na Obchodní 
škole, odkud byla nucena jít vychovávat děti pro tisíciletou 
říši, která jí sebrala na válečném poli otce i bratra, a ales-
poň tak se přiblížit svému učitelskému snu. Od násilného 
vysídlení ji zachránila jen matčina nepostradatelnost, píle 
a technická zdatnost ve varnsdorfském textilním průmyslu. 
Přizpůsobila se rychle novému životnímu údělu a s přísloveč-
nou pílí a poctivostí se z ní stala šikovná dámská krejčová. 
S výučním listem a chutí do práce vstupuje do krejčovského 
družstva v Rumburku, odkud odchází po celoživotní práci 
do důchodu jako vedoucí ekonomka. Na svou lásku - ško-
lu a učitelování - však nezapomíná. Vyučuje nepovinné 
němčině děti z německých rodin, díky pochopení známého 
varnsdorfského pedagoga Macků. Plně se angažuje i v ce-
lostátním Kulturním sdružení občanů německé národnosti 
v ČR a to v její Ústřední kontrolní a revizní komisi. Ihned 
po vzniku Kruhu přátel muzea Varnsdorf se stává jeho 
členkou, pomáhá v jeho začátcích získáním diaprojektoru 
a je nenahraditelnou pomocnicí při překladech z německých 
materiálů. Spolu pak překládáme knížku JUDr. Hanse 
Bergmanna  Betlémy a betlemáři Šluknovského výběžku 
a mnoho drobných prací.

Za všechny zmíněné si dovolil zavzpomínat na skromného 
člověka, paní Hertu Gulichovou                     Milan Šebek

A zbyla jen vzpomínka

Děkuji tímto všem přá-
telům a známým, kterří se 
18. prosince 2006 př išli 
rozloučit s mým manželem 
Františkem Havlasem. 
Děkuji též pohřební službě 
Kamelie za vstřícný pří-
stup. 

Manželka Marcela 
s rodinou. 

Děkujeme MP a hasičům 
za vstřícné a ochotnou po-
moc v prvním dni nového 
roku při otevření našeho 
bytu.                     Kučerovi

Chtěla bych poděkovat 
všem přátelům a známým, 
kteří se dne 5. 1. 2007 přišli 
naposledy rozloučit s mým 
manželem, panem Aloisem 
Kociánem.

Též děkuji za květinové 
dary, hojnou účast a slova 
útěchy. Zároveň děkuji i Po-
hřební službě Kamélie.

Anna Kociánová, 
manželka

NAROZENÍ
Markéta Šuhajová
Ludvík Funda
Lukáš

Jana Němcová
Miroslav Němec
Sabina

Marie Rejfová
Jan Rejf
Eliška

Kamila Corneová
Mihail Cornea
Michaela

Martina Ivaškovičová
Vasyl Ivashkovych
Natálie

Nový varnsdorfský ob-
čánek. 

Prvním varnsdorfským 
občánkem narozeným v 
rumburské porodnici roku 
2007 sa stala Natálka 
Ivaškovyčová. Narodila se 
5 ledna 5 minut před dva-
cátou hodinou. Její míra je 
48 cm a váha 2,8 kg. Šťastní 
rodiče Martina a Vasyl na 
tento svůj zázrak čekali 8 
let. Hodně štěstí v životě, 
Natálko.                         rm

17. 1. oslavila nádherné 80. narozeniny 
Anna Šilhánková. K jejímu významné-
mu životnímu jubileu přejeme vše nejlep-
ší, pevné zdraví a elán do dalších let.

Syn Vladislav a dcery Alenka 
a Maruška s rodinami.

Paní Růžena Tomešová oslavila dne 
9. ledna 2007 krásné 80. narozeniny.

 Do dalších let jí přejí hodně zdraví 
a životního elánu rodina Tomešova a 
rodina Pfeiferova.

Dne 4. února 2007 oslaví náš tatínek, 
dědeček a pradědeček pan Miroslav 
Míšek své 93. narozeniny.

Hodně zdraví, štěstí, lásky a spoko-
jenosti mu přejí dcery Dana a Mirka s 
rodinami, vnoučaty a pravnoučaty.

Bolest, která v srdci zůstává, zná jen 
ten, kdo ztratil toho, koho miloval.

Nejsmutnějším dnem v našem životě 
zůstane 1. leden 1987, kdy navždy odešel 
ode všeho, co měl rád, náš jediný syn, 
tatínek, bratr a vnuk Jaromír Pecha. 

Nikdy nezapomenou rodiče, sestra 
Drahomíra, dcera Verunka a ostatní 
příbuzní.

Dne 29. ledna uplynou smutné tři roky, 
kdy nás náhle opustil náš manžel, tatí-
nek, dědeček, tchán, strýc a švagr pan 
Ladislav Houžvička. Touto cestou 
děkujeme všem, kteří společně s námi 

stále se zármutkem vzpomínají.
Manželka a syn Ladislav s rodinou.

V životě se loučíme mnohokrát, s tátou 
jenom jednou. Kdybychom si oči vypla-
kali ty jeho se neohlédnou. S hlubokým 
zármutkem vzpomeneme dne 31. ledna 
třetí výročí kdy nás navždy opustil pan 
Antonín Pecha.

S láskou vzpomínají a nikdy neza-
pomenou manželka, bratr a dcera s 
rodinami.

23. ledna si připomeneme 5. výročí 
úmrtí mého manžela Luďka Eichlera. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou. 

Za celou rodinu děkuje manželka 
Miroslava.

17. 1. si připomeneme smutné dva roky, 
co nás navždy opustila naše nejdražší 
maminka Frieda Prokopová.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná celá rodina.

15. ledna 2007 vzpomeneme na nedožitých 90 let našeho 
milovaného tatínka pana Aloise Šincla z Varnsdorfu. Byl 
to člověk, který své životní úsilí věnoval vzdělávání a své 
práci. Miloval svou celou rodinu a přírodu. Věděl, že „Život 
je dlouhý dost, když víš jak ho prožít“ citát Seneca.

Za tichou vzpomínku děkuje dcera s rodinou, vnoučata, 
pravnoučata.

Podání daňového 
přiznání 

ve Varnsdorfu
Dle dohody vedení na-

šeho města s ředitelkou 
Finančního úřadu Rumburk 
mohou klienti Finančního 
úřadu mimořádně podat svá 
daňová přiznání fyzických 
osob a fyzických osob pod-
nikajících za rok 2006 na 
Městském úřadě ve Varn-
sdorfu, Nám. E. Beneše 470, 
v zasedací místnosti (dveře č. 
vedle podatelny) Využít této 
nabídky můžete v období 
26. 2. - 16. 3. 2007 vždy 
v pondělí a ve středu v čase 
13.00 - 16.30 hod. Pracovni-
ce Finančního úřadu však 
nebudou mít k dispozici 
data dostupná pouze na FÚ.



Šachové střípky

VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM
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Tým J. K. TRANS, osmý celek tabulky, narazil ve 4. kole 
soutěže na mužstva z její první poloviny. S Deportivem Děčín 
(před turnajem 4.) remizoval 3:3 (Hovanycz 1:0 a na 3:3, Lisý 
2:2), prohrál s vedoucím Jílovým 2:5 (Hovanycz na 4:1) a 
porazil Slovanku Děčín (6.) těsně 4:3 (Raftner 1:0, Mikolášek 
na 2:1, Beránek 3:3, Hostaš). Nastoupili hráči M. Němček, 
A. Sommerschuh, M. Mikolášek, M. Hovanycz, J. Hostaš, 
T. Skotnica, J. Beránek, P. Lisý a P. Raftner. Po čtyřech tur-
najích a dvanácti zápasech jsou J. K. Trans sedmí. Nejlepším 
střelcem družstva je stále Beránek se 6 trefami. 

                                                       

Průběžná tabulka
  1. TURBO Děčín A                    12  8 2  2    41:16   26 
  2. Jílové A                                 12  8 1  3    41:20   25 
  3. DeCe COMPUTERS Děčín    12  8 1  3    37:21   25 
  4. DEPORTIVO Děčín               12  7 2  3    33:28   23 
  5. SF Želenice                            12  7 0  5    44:37   21 
  6. BUMIKO Děčín                     12  5 2  5    34:38   17 
  7. J. K. TRANS Varnsdorf A      12  4 1  7    36:37   13 
  8. FC SLOVANKA Děčín           12  4 1  7    38:41   13 
  9. HEZOUNI Děčín A                12  2 0 10   18:62     6 
10. FC ARSENAL Děčín              12  1 2  9    16:38     5

Zbývá sehrát dva turnaje plus finálový a k obhajobě 6. 
místa z loňské sezóny bude J.K.Trans muset asi řádně za-
brat.                                                                             ZdS Varnsdorfští košikáři hrá-

li první čtyři utkání nového 
roku venku. Na Slavoji BK 
Litoměřice prohráli 89:75 
(22:18, 19:26, 26:23, 22:8), 
když domácí získali teprve 
druhou výhru v letošním 
ročníku. Nedobře namazaný 
stroj hostí se na hřišti soupe-
řů opět ne a ne rozběhnout 
do správných otáček, a tak se 
v úvodu do mírného vedení 
dostali mladí hráči domá-
cích.  Ve druhé čtvrtině se 
díky rychlým protiútokům 
a několika trojkám podařilo 
obrátit skóre ve prospěch 
hostí, vedení o tři body ale 
vzalo brzy za své  v úvodních 
minutách druhé půle. Po ně-
kolika fyzických strkanicích, 
zaviněných soustavnými 
nepřesnými verdikty roz-
hodčích, které musel slovně 
i směrem k nim usměr-
ňovat jeden z domácích 
pořadatelů, se nechali hráči 
Slovanu zbytečně vyvést 
z koncentrace a litoměřičtí 
dotáhli zápas zaslouženě do 
vítězného konce díky závě-
rečné velice dobré střelbě. 
Body Slovanu zaznamenali 
Zázvorka 34 (1x3), Unger 
12 (4x3), Činka 10, Boháč 
7 (1x3), Šišulák 6, Schilling 
4 a Relich 2. Trestné hody 
13/8 (62%) - 10/7 (70%), 
trojky 11 - 6. O den později 
pak varnsdorfští neuspěli 
ani na BK REAL Roudnice 
„A“ poměrem 71:60 (21:17, 
17:10, 17:20, 16:13). Zápas 
chudý na úspěšnost střelby 

Fotbalisté nabírají fyzičku

FUTSAL - SÁLOVÝ 
FOTBAL

rozhodl první poločas, kdy 
si Roudničtí vytvořili dosta-
čující náskok, který hosté 
už nedokázali korigovat. 
Domácí měli výškovou i 
váhovou převahu, a i když 
nemají střelbu zdálky a neu-
mí udržet vysoké tempo hry, 
soupeře udolají právě silou 
a tlakem pod košem. Tam 
měl Slovan v tomto ohledu 
výraznou nevýhodu. Jeho 
body  Zázvorka 25, Činka 
19 (3x3), Beran 4, Unger 3 
(1x3), Šišulák 3, Vakulenko 
2, Boháč 2 a Doležal 2. Trest-
né hody 30/17 (57%) - 18/14 
(78%), trojky 2 - 4. Minulý 
víkend prohrál nekompletní 
Slovan na palubovkách BK 
Baník Most 73:65 a BK 
Teplice B 85:55. Rozhodla 
3. čtvrtina (25:6).

Starší dorostenci Slo-
vanu vyprovodili přesvěd-
čivě vedoucí celek tabulky 

Slavii VSK Liberec 95:58 
(43:30). Body Kotek 23, 
Eichler 21, Špiroch 13, Bu-
reš 13, Horáček 6, Dubec 6.
Prohráli pak s BK Cho-
mutov 60:65 (23:31). 
Body Bureš 20, Kotek 
14, Horáček a Eichler 8.
O porážce rozhodla zejména 
neúspěšná střelba trestných 
hodů. 

Mladší minižáci hráli 
dvakrát venku proti BK 
Děčín. První duel pro-
hráli 85:11 (43:2), když 
bodovali Sovák a Ticháček 
po 3, Koktán a Lukeš po 2, 
Fuksa 1. Druhý dopadl poně-
kud lépe  62:25 (38:10), body 
zajistili Ticháček 11, Sovák 
10, Fuksa a Houngbedji po 
2. V utkáních se starším 
a kvalitním soupeřem se 
výkon družstva zlepšil až ve 
druhém zápase.  

Z. Strolený, M. Novotný

Postarali se o ně juniorka a malí Panteři. Juniorka hra-
jící pod hlavičkou HC Česká Lípa, protože Krajský přebor 
nelze hrát bez zastřešené ledové plochy, držela v závěru 
roku první místo v tabulce (hrají 4 týmy z Libereckého, 
Ústeckého a Karlovarského kraje). Vyhrála rovněž Vánoč-
ní turnaj za účasti šesti týmů před týmy KOVO KRAUS a 
TOS Varnsdorf.

Předposlední den uplynulého roku zavítali malí varnsdorfští 
hokejoví Panteři (hráči narození 1997 - 1999) na turnaj pěti 
družstev do Děčína. Po dvou výhrách nad domácími a Ústím 
nad Labem skončili na výborném třetím místě. Výsledky 
Panterů - Děčín 9:3, - Ústí nad Labem 4:0, - Roudnice 
nad Labem 2:9, Kralupy nad Labem 4:5. Konečné pořadí: 
1. Roudnice nad Labem, 2. Kralupy, 3. Varnsdorf,  4. Ústí 
nad Labem. 5. Děčín. Nejlepším střelcem našeho týmu se 
stala Dominika Forejtová se 12 góly, Ondřej Štefan jich 
vsítil 5, Zábranský a Stárek po jednom. V soutěžním utká-
ní minihokeje 3. tříd prohráli Panteři s Teplicemi 3:11. Po 
vyrovnané první čtvrtině soupeř několika rychlými góly 
během dvou minut rozhodl o výsledku. Tři góly domácích 
vstřelila Dominika Forejtová. 

V minihokeji 2. tříd Sršni (hráči narození ve většině 
v letech 2000 - 2001) prohráli s Ústím nad Labem „B“ 
1:6 (první jejich vzájemný zápas a první vůbec skončil 1:21). 
Snahu týmu a jeho vedení při přípravě hrací plochy (hraje se 
na její 1/3) zmrazilo zjištění, že nějaký „dobrodinec“ odcizil 
upravené hranoly sloužící jako mantinely. Po čtvrtinách 
1:3, 0:0, 0:1 a 0:2 na malé ledové ploše byli přesto nakonec 
spokojeni jak hráči, trenéři, tak i rodiče. Branku za Sršně 
vstřelil Petr Havelka. 

Starší žáci hrající krajský přebor Královehradeckého kraje 
pod hlavičkou HC Jičín prohráli v Třebechovicích 9:3 a ve 
Frýdlantě 6:2. V tabulce jsou sedmí z osmi družstev soutěže 
a po 18 kolech měli k dobru čtyřbodový náskok na Hronov.

                                                            Josef Boháč/ZdS 

ŠK Varnsdorf (dosud 4. místo) hrál na šachovnicích Novo-
borského ŠK E (6.) 4:4 a své postavení v tabulce si podržel. 
Partie dovedli k výhře Boris Prášek, Karel Sládek a Václav 
Halba, remízy uhráli Martin Zapletal a Josef Pavlík. Dle 
hlasů z tábora domácích jde o spravedlivou remízu. Čtyři 
utkání varnsdorfských šachistů v regionálním přeboru Li-
bereckého kraje odehrálo dosud 11 hráčů (v každém utkání 
nastupuje osm a hraje se stejný počet partií). Nejúspěšněji si  
zatím vede Karel Sládek (4 partie/3,5 bodů), následují Martin 
Zapletal (4/2,5), Miloslav Ferkl (2/2) a Jaroslav Blažej (4/2). 
Varnsdorfské šachisty v únoru čekají  dva zápasy. V domá-
cím prostředí s 1. Novoborským ŠK “¨D“ (2.) a venku s TJ 
UD Hamr (5.).                                                              ZdS

Basketbalisté venku bez úspěchu

Náročnou přípravu na 
jarní utkání České fotbalo-
vé ligy o postup do druhé 
nejvyšší soutěže zahájilo 
varnsdorfské áčko 8. ledna. 
Z podzimní soupisky chybějí 
hráči Josef Hyka (hostování 
Vilémov), Šilhan (Bohe-
mians-Střížkov), Daníček, 
Milner, Silný, Dorotík a 
Poledník. Ze zkoušených 
hráčů na sklonku roku 2006 
zůstali obránce Jakubovič 
(z Dubnice) a záložníci 
Vaško (ze Slovanu Brati-
slava) s Lukášem Machem 
(z Hradce Králové). Asisten-
tem trenéra Josefa Hlouška 
se stal Zdeněk Heinzel, m.j. 
bývalý divizní hráč Slovanu 
a známý z trenérského pů-
sobení v České Kamenici, 
Rumburku a Novém Boru.  
Jako vedoucí působí u prv-
ního týmu SK Slovan už od 
listopadu Jiří Hulán ml., 
který se k této činnosti po 
letech vrátil. Tým využívá 
k přípravě více méně do-
mácích podmínek (terény a 
sportovní areál v Jiřetíně 
pod Jedlovou, atletická drá-
ha a UMT v Kotlině). 

Slovan po dvou výhrách 
s Jabloncem B na sklonku 
uplynulého roku (0:6, 3:2) 
sehrál o víkendu další utká-
ní novoborské Zimní ligy 
s Libercem B s výsledkem 
2:1 (2:1). Slovan byl lepším 
v prvé půli, hosté v druhé, 
ale více šancí si vypracovali 
domácí. Obě branky dal M. 
Svoboda.

Průběžná tabulka: 1. SLO-
VAN 300 11:3 9, 2. Jablonec 
B 213  8:13 7, 3. Liberec B 
131 8:7 6, 4. Nový Bor 111 
4:3 4, 5. Mladá Boleslav 
B 111 2:2 4, 6. Dobrovice 
022 4:9 2 body. Doma hra-
je Slovan v sobotu 3. 2. od 
15,00 s Dobrovicemi a 10. 2. 
s béčkem Mladé Boleslavi 
od 11,00.

JOPA CUP  2007 - úvod-
ní výsledky varnsdorfského 
zimního turnaje (hraje se 
každý víkend až do začát-
ku března - v sobotu muži, 
v neděli žáci - od 8,45 do 
17,00 hod). 

Muži: Slovan dorost 
- Jiříkov 3:2 (branky dali 
Mauder, Prchal, Školoud), 
Česká Lípa - Horní Podluží 

2:4, Vilémov - Šluknov 8:
0,   Skalice - Rumburk 2:0.  

Žáci: FK Česká Lípa 
- Rumburk 2:2, LOKO 
Česká Lípa - Horní Podluží 
6:1, Ruprechtice - Nový Bor 
0:0,  Jiříkov - Pavlovice 
0:10. Starší žáci Slovanu 
měli z důvodu lichého počtu 
startujících týmů v prvním 
kole turnaje volno. Týden 
před tím absolvovali tur-
naj ve Vilémově, kde se 
hrálo dvoukolově. Nejlepší 
střelec turnaj se šesti góly 
byl Šťastný.  Pořadí: 1.Varn-
sdorf 18 bodů (skóre 21:2), 
2. Vilémov A 12, 3. Krásná 
Lípa 2, 4. Vilémov B 2 body.    

Ženy hrály v přípravě 
se svým druholigovým 
soupeřem Starou Lysou, po 
podzimu vedoucím týmem 
tabulky. Prohrály 0:1 (0:1) 
a byly v druhé půli lepší, ale 
korigovat stav nedokázaly.

Mladší přípravka hrá-
la silně obsazený turnaj 
osmi týmů v Liberci. Po 
výhře ve skupině skonči-
la nakonec 2. za Mladou 
Boleslaví (prohra ve finále 
4:0).                              ZdS

Dvě hokejová překvapení


