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PŘIPRAVUJE SE VÝROČÍ MĚSTA

KVĚTNOVÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Knihovnu dostavět, ostatní zatím musí počkat

Foto Jiří Kotyk

DEN DĚTSKÉ RADOSTI

Na květnovém zasedání 
zastupitelstva se rozhodova-
lo, jak se má nadále pokra-
čovat při rekonstrukci bývalé 
školní budovy na městskou 
knihovnu. Investiční akce, 
vedená pod názvem „Multi-
funkční zařízení Otáhalova 
ul.“ je totiž rozdělena na dvě 
základní etapy. První etapa 
zajišťuje nejnutnější úpravy 
tak, aby po jejich dokončení 
mohl být zahájen provoz 
knihovny. Předpokládané 
náklady jsou vyčísleny ve 
výši cca 44,5 mil. Kč + 5,5 
mil. na vybavení. Do druhé 
etapy jsou zařazeny zbývají-
cí práce, jejichž provedením 
vzniknou prostory, které 
zvýší komfort a rozšíří na-
bídku kulturně vzdělávacích 
a volnočasových aktivit t. j. 
klubovny, kavárna, restau-

race. Náklady druhé etapy 
činí cca 30 mil. Kč. Jelikož 
většina nákladů bude hra-
zena z úvěrů (1. etapa 
20 mil. Kč) a předpokládané 
dotace pro 2. etapu ve výši 
20 mil. Kč nejsou zajištěny, 
rozhodli zastupitelé, aby se 
zatím dokončila 1. etapa 
s termínem do konce letoš-
ního roku s tím, že se do této 
etapy zahrne i nová fasáda 
a úprava střechy (navýšení 
o 6 mil. Kč) a zbývající práce 
2. etapy dokončí až po získání 
dotace.

Zastupitelstvo projednalo 
a schválilo zásady prodeje 
a pronájmu pozemků z ma-
jetku města. Nové zásady 
upravují podmínky prodeje 
a pronájmu v katastrálním 
území Varnsdorfu a Studán-
ky podle funkčního využití a 

zároveň stanovují nové ceny 
za jejich pronájem a prodej 
(podrobněji na str. 2).

Odbor školství, kultury a 
tělovýchovy MěÚ předložil 
ke schválení dlouhodobý 
záměr vzdělávání a rozvoje 
škol a vzdělávacích zaříze-
ní ve Varnsdorfu v letech 
2006 - 2010. Zahrnuje v so-
bě m.j. regionální specifika, 
ovlivňující rozvoj vzdělává-
ní, vzdělanostní strukturu 
obyvatel města, vývoj počtu 
obyvatel, charakteristiku 
školní soustavy, rozvojové 
programy a další důležité 
strategie, ovlivňující vzdě-
lávání včetně ekonomických 
nároků.

V majetkové části jednání 
byl prodán dům č. p. 857 v Ži-
tavské ulici (bazar - 1.050 tis. 
Kč) a dům č. p. 739 v Čelako-
vické ul. (400 tis. Kč).       rd

TANAMBOURRÉE aneb „FANTAZIE BAREV“
Další ročník celostátního 

festivalu scénického tance 
s názvem Tanambourrée  
pořádala tradičně ZUŠ 
Varnsdorf a Etuda prima 
o.s. pod záštitou starosty 
města a za finanční podpory 
Ministerstva kultury a Města 
Varnsdorf. Program byl zahá-
jen 24. května ve večerních 
hodinách v městském diva-
dle pohádkou pro všechny 
příznivce věkové kategorie 
4 - 100 let. 

Tradičně netradiční před-
stavení tanečních souborů 
proběhlo následující den 
v parku mateřské školy na 
Národní ulici. Oko dětského 
diváka ze všech mateřinek 
tak shlédlo třeba Řeč květin, 
Romano Hip hop nebo Co při-
nesla řemesla. Počasí však ne-
přálo sobotním exteriérovým 

představením ve městě, a tak 
tanec Kapky deště byl i sku-
tečným výrazem času.

Tancem byla vyjádřena 
i řeč květin, zmatek v duši a 
nostalgie či ztišení.

HRANIČNÍ STEZKA 
OTEVŘENA

S prvním červnem se ve 
městě otevřela další hranič-
ní stezka pro pěší a cyklisty 
v ulici Pohraniční stráže a 
Petra Bezruče pod Hrádkem.  
V nejbližších dnech bude 
upravena i přístupová cesta 
z české strany.                -r-

Oslavu svátku dětí si varnsdorfské ratolesti užily dosytosti. 
Nejen že se na pořadu podílely svými krásnými vystoupeními, 
ale Dům dětí a mládeže Varnsdorf jim připravil i celou řadu 
soutěží, atrakcí a ukázek hasičů, zdravotníků i zkušebních 
jízd autem. Hřiště u sportovní haly tak na celé dopoledne 
2. června žilo. I sladkostí bylo dostatek, Cafe Dlask připravil 
jako překvapení obrovský koláč, kterým se soutěžící prokou-
sávali a za každou účast v soutěži byly děti obdarovány 
pamlskem.                                                               rm

Členové Kulturní komise 
a Komise pro cestovní ruch 
a přeshraniční spolupráci 
Rady města Varnsdorf se 
1. června sešli na historic-
ky první společné schůzce, 
jejímž účelem bylo splnit 
rozhodnutí rady o sestave-
ní pracovní skupiny. Jejím 
úkolem bude zajištění os-
lav 140. výročí povýšení 
Varnsdorfu z tehdejší největ-
ší vesnice Rakousko-Uherské 
monarchie na město. Oslavy 
se budou konat koncem červ-
na příštího roku.

 Na schůzce byl projed-
náván i návrh na vydání 
Almanachu, který by měl 
být jakýmsi pokračováním 
prvého, vydaného před 
deseti lety Kruhem přátel 
muzea Varnsdorf a měl by 
vytvořit předpoklady pro 
jeho další pravidelná pokra-
čování. Protože realizační 
redakční tým Almanachu 
má v úmyslu vytvořit jeho 
obsah co nejzajímavější, 
obrací se na Vás, čtenáře 
a občany našeho města, se 
žádostí o spolupráci. Rádi 
přijmeme Vaše návrhy, 
náměty, ale i zpracované 
příspěvky včetně fotografií 
za posledních deset let. Tedy 
všech událostí, které se staly 
v našem městě od roku 1998 

do dnešních dnů. Město se 
měnilo, událostí bylo hodně, 
takže témat nabízejících se 
k Vašemu zpracování bude 
dost. Oblastí je mnoho - od 
výstavby, podnikatelských 
úspěchů, kulturních, spo-
lečenských i sportovních 
akcí až po cestovní ruch.  
Vše, včetně fotodokumen-
tace, na niž se obzvláště 
těšíme, lze zasílat písemně 
i elektronicky na adresy 
sebek.milan@tiscali.cz nebo 
jiri.sucharda@varnsdorf.cz

 Termín uzávěrky pří-
spěvků je 15. září 2007. 
Případným přispěvatelům 
doporučujeme předem kon-
zultovat témata, obsah a roz-
sah příspěvků na telefonním 
čísle 605 735 707 nebo 602 
104 570.
Za spolupráci všem děkuje

 Redakční rada Almanachu

Završením celé akce byla 
nedělní pestrá přehlídka 
souborů  v Městském diva-
dle. S kým jsme se setkali? 
S Tanečním a pohybovým 
studiem Magdaléna Rychnov

u Jablonce n. Nisou, TO ZUŠ 
Jilemnice, FLASH Český 
Krumlov, PARAU PARAU 
Lučany n. Nisou, TAXMEN 
Krnov, TO ZUŠ Varnsdorf, 
PTV ZUŠ Varnsdorf, PO-
DRUHÉ TEREZA, OKOLO 
Ústí n. Labem, PRIMA-
VERA, VODOLENKA, 
TK ROZTOČ, Taneční di-
vadlo Krompach, TO ZUŠ 
Chodov, Malé taneční sesku-
pení Brno, ZŠ a ZUŠ Karlovy 
Vary.                                 rm



Foto RM

Z deníku Městské policie
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Našel si své odcizené kolo sám
Na služebnu MP přišel občan města oznámit, že nalezl 

své před  půl rokem odcizené kolo, na kterém zjistil jiného 
muže. O celé záležitosti informováno obvodní oddělení PČR, 
které si celou záležitost převzalo k dořešení.

Zloději polapeni
Na základě oznámení byla vyslána hlídka MP na hřbitov, 

kde byly při přelézání hřbitovní zdi zadrženy tři osoby, které 
se snažily odcizit ozdobné ploty jedné z hrobek. Jednalo se 
o jednoho dospělého a dva nezletilce. Na místě byla hlídkou 
MP pořízena fotodokumentace a všichni tři byli předáni na 
obvodní oddělení PČR.

Museli po sobě uklízet
V parku okolo rybníka u marketu Billa byla na základě 

oznámení občana zjištěna skupinka našich „spoluobčanů“, 
která zde na lavičkách tropila nepořádek a znečistila lavičky 
svými zvratky. Hlídkou MP byla tato skupinka přinucena 
k vyčištění lavičky a celého okolí.

Rušení nočního klidu bude mít dohru
Oslava na zahradě byla natolik hlučná, že byla na místo 

přivolána hlídka MP. Slavící spoluobčané byli posilněni 
alkoholem natolik, že ani zasahující hlídka MP nezmohla 
nic proti skupině opilců. Celá záležitost bude proto předána 
k dořešení přestupkové komisi.

Nemocná žena nalezena
Občan požádal o pomoc městskou policii při hledání ztra-

cené manželky, která trpí Altzheimerovou nemocí. Hlídkou 
MP byla výše jmenovaná nalezena v jiné části města a poté 
převezena do svého bydliště. 

Martin Špička, velitel MP

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
Strana zelených, resp. „Otevřená kandidátka Strany zele-

ných ve Varnsdorfu“ proklamovala ve svém volebním progra-
mu pro komunální volby 2006 snahu o zrušení „nelogického 
poplatku ze vstupného z kulturních a společenských akcí“. 
Tento poplatek již druhý rok sužoval pořadatele kulturních 
a společenských akcí a ukládal „povinnost platit“ do obecní 
kasy také našim studentům pořádajícím svůj maturitní ples, 
byl v přímém rozporu s proklamovanou podporou kulturní-
ho a společenského života a naopak organizátory zatěžoval  
finančně i časově. Z pohledu úřadu pak šlo o činnost, která 
stála nepochybně více, než se dařilo vybírat!

Nyní vás s potěšením můžeme informovat o splnění tohoto 
našeho programového bodu.

Kulturní komise jednohlasně doporučila radě města, na 
základě návrhu svého člena Michaela Šatníka, delegované-
ho za SZ, zrušit OZV Města Varnsdorf č. 3/2006 o místním 
poplatku ze vstupného. Rada města toto doporučení akcep-
tovala a taktéž doporučila zastupitelstvu vyhlášku zrušit. 
To tak učinilo na svém zasedání 26. dubna (v Hlasu severu 
jste již o tom byli informováni).

Další příjemnou skutečností je vůle ostatních členů kul-
turní komise i zastupitelů k diskuzi o změně i samotný fakt, 
že se ke kladnému hlasování o zrušení poplatku z kulturních 
a společenských akcí podařilo přesvědčit i ty zastupitele, 
kteří poplatek před časem zaváděli. Výsledek této snahy 
navíc ukazuje, že práce v komisích má svůj smysl a může 
mít reálný dopad na zlepšení života ve městě, na odstraňo-
vání dílčích chyb a podobně. A ukazuje, že vedení města i 
ostatní zastupitelé podněty z komisí slyší. Jim všem patří 
naše poděkování.

SZ a její zástupci v komisích, radě i zastupitelstvu nyní 
pracují na dalších návrzích dle našeho volebního programu 
a věříme, že i zde se jim podaří přesvědčit jak koaliční part-
nery, tak i ostatní členy komisí i zastupitelstva města.

Pavel Herout, předseda ZO SZ Varnsdorf 

Odbory se 
představují

Pod tímto názvem chce 
Hlas severu v příštím období 
postupně představit všechny 
odbory městského úřadu na-
šeho města. Smyslem tohoto 
počinu je přiblížit občanům 
činnost jednotlivých odborů 
a jejich prostřednictvím  
fungování  městského úřadu 
jako celku.            

Hlavním obsahem, vzta- 
hujícím se ke konkrétním 
odborům, pak budou in-
formace o tom, ve které 
budově a na jaké adrese je 
příslušný odbor umístěn, 
telefonické spojení, jméno 
(případně i fotografie) ve-
doucího odboru, problémy a 
záležitosti, které zde občané 
mohou řešit, případně i další 
informace.

Chceme tak přispět 
k lepší orientaci občanů při 
jednání na městském úřadu 
a úředníkům  ulehčit práci 
v případě, že se občan na 
příslušný odbor „netrefí“ 
a těm pak nezbývá, než 
někdy složitě vysvětlovat, 
který odbor (která kancelář) 
je v dané věci ten příslušný a 
správný.                   - MH -

Dotace z Evropské unie
 Za účasti přibližně 25-30 zájemců se koncem května usku-

tečnila beseda se zaměřením na možnosti získávání dotací 
z EU. Úvodní  slovo přednesl Milan Dudka, který je zpraco-
vatelem Strategického rozvojového dokumentu mikroregionu 
Tolštejn. Účastníci besedy se například dozvěděli, že k prio-
ritám EU patří komplexní a systémové řešení problémových 
oblastí (k nim se oblast Šluknovského výběžku také řadí) s 
dlouhou časovou perspektivou. Šanci na přijetí a financování 
ze zdrojů EU pak mají projekty zařazené do „Strategického 
rozvojového dokumentu mikroregionu“, které zřetelně uka-
zují čeho a jakým způsobem má být dosaženo. Do 20. června 
by již měly být předloženy základní projektové záměry

 V současné době se připravuje několik operačních progra-
mů zaměřených například na vytváření nových pracovních 
míst, snižování energetické náročnosti, zvyšování a celoroč-
ního využívání ubytovacích kapacit, rozvoj cestovního ruchu 
a dalších. Jako zajímavý se jeví program přeshraniční spolu-
práce se Saskem. Měl by být zaměřen na setkávání lidí stej-
ných věkových kategorií z obou stran hranice s cílem obnovit 
dřívější tradice a změnit historií narušené mezilidské vztahy. 
Pro Varnsdorf bude hodně důležitý také Regionální operační 
program (zejména na rekonstrukce majetku, výstavbu infra-
struktury). Město Varnsdorf se zabývá přípravou projektů, 
které povedou k celkovému rozvoji území a budou v souladu 
s prioritami jednotlivých operačních programů.

 Na projektech se mohou podílet jak obce, tak soukromé 
subjekty a neziskové organizace mikroregionu. Také nezis-
kové organizace mají větší šanci získat dotace než tomu bylo 
dříve. Důležitou podmínkou je včasné a kvalitní zpracování 
příslušného projektu. 

 Zájemci o podrobnější informace o operačních programech 
je mohou získat na webových stránkách Ústeckého kraje a 
webových stránkách Strukturálních fondů. 

Dr. Miloslav Hoch

INZERCE

20-300 tis. Kč, i pro důchodce od 75-ti let!

Tel. 777 819 794 PO-NE 8-18 hod.

PŮJČKY - ÚVĚRY
Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!

Schválení do 10 minut - BEZ POPLATKU!!!

100.000,- od 2.100 Kč/měs., 300.000,- od 6.450 Kč/ měs.
U zaměstnanců i bez potvrzení o příjmu!!!

Zastupitelstvo města 
vydalo nové Zásady pro-
deje a pronájmu pozemků 
z majetku Města Varnsdorf 
s účinností od 1. 9. 2007 
jako interní závazný před-
pis upravující způsob prode-
je nebo pronájmu pozemků 
a zároveň se ruší Opatření 
města č. 2/2004 ze dne  19. 
11. 2004.

Zejména při prodejích 
pozemků dojde k adminis-
trativnímu zjednodušení. 
Nové zásady upravují pod-
statným způsobem dosavad-
ní praxi, kdy se pozemky na 
výstavbu RD pronajímaly 
s podmínkami (do 1. roku 
získat stavební povolení, do 
5. roku stavbu zkolaudovat), 
jejichž kontrola a  přístup 
některých stavebníků při-
nášely řadu komplikací. Od 
září tohoto roku mohou sta-
vebníci RD pozemky vhodné 
na výstavbu odkoupit od 
města přímo za sníženou 
cenu. Jedinou podmínkou 
bude, že pozemky určené 
ke stavbě rodinného domu 
nebo k jiné účelové stavbě 
se prodávají s předkupním 
právem města za cenu sta-
novenou při prodeji pozem-
ku. Tímto je vyloučen nákup 
pozemků za účelem jeho 
dalšího prodeje. Po obdržení 
právoplatného kolaudačního 
rozhodnutí bude předkupní 

„Nikdy nezapomeneme, pane řediteli, na to, co jste pro 
nás spolu s celým pedagogickým sborem udělal“, tak zněla 
závěrečná děkovná slova žáků základní školy náměstí, která 
v rámci programu Školní akademie předvedla pestrobarevnou 
škálu zájmové činnosti školy. Mnohým rodičům, kteří zaplnili 
celé divadlo, ukápla při krásném vystoupení i slza dojetí. 
A naprosto oprávněně. Škola též pořádá  19. června od 14.00 
do 16.00 hodin Den otevřených dveří ZŠ náměstí pod názvem 
Planeta Země, kde bude možno některá vystoupení z úspěšné 
Školní akademie shlédnout. Jste srdečně zváni.            LN

Nikdy nezapomeneme!

MĚSTO  I NADÁLE PODPORUJE VÝSTAVBU RD
právo bezodkladně zrušeno. 

Došlo také ke srovnání cen 
v obou katastrálních územích 
Studánka i Varnsdorf a byla 
zachována cenová hladina ve 
výši 150,- Kč/m2  stavebního 
pozemku, která by měla být 
motivující k zahájení stavby 

rodinného domu v našem 
městě a je v porovnání s trž-
ními cenami, které nabízejí 
realitní kanceláře v tomto 
regionu, podprůměrná. 

Zásady jsou k dispozici na 
www.varnsdorf.cz nebo jsou 
na MěÚ k nahlédnutí. OSMI
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HISTORICKÉ støípky

Když se počátkem deva-
desátých let rozběhl prodej 
majetku města, byly kupní 
smlouvy při prodeji domů 
kromě platebních podmí-
nek bez dalších závazků 
pro kupující. Brzy se však 
ukázalo, že někteří kupci 
s placením otálejí a došlo i 
k soudnímu vymáhání dluž-
né částky. Chyba byla i na 
straně radnice, když povolila 
převod a tím i zápis do ka-
tastru nemovitostí ještě před 
zaplacením. Z chyb se měs-
to poučilo a další prodeje už 
nebyly tak benevolentní. Za-
čalo se požadovat, aby nový 
majitel do roka opravil stře-
chu a fasádu domu a kupní 
smlouva byla uzavřena až 
po splnění závazku. Tak se 
např. v krátkém čase obno-
vil vzhled většiny činžovních 
domů v ulici Legií.

Vznikl však problém pro 
kupující při sjednávání 
půjček na opravy. Peněžní 
ústavy vyžadují záruky a 
nepřevedený majetek (dům) 
jako zástavu neuznávají. 
Aby se novým majitelům 
vyšlo vstříc, převádí nyní 
město nemovitost ihned po 
zaplacení, ale jako pojistku 
si ponechává směnku, ob-
vykle v hodnotě poloviny 
ceny nemovitosti, která se 
vrací až po splnění všech 
závazků.

I když se lhůta na do-
končení oprav prodloužila 
na dva roky, někteří noví 
majitelé nestíhají v termínu 
splnit své závazky. Nedávná 
kontrola ukázala, že z 55 
prodaných objektů od roku 
2003 nebyly závazky splně-
ny v 11 případech. Někteří 

ZÁVAZKY JE NUTNÉ PLNIT

Střední škola služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu 
prožila v květnu slavnostní chvíle. Poprvé v historii se ověřo-
val nový systém vzdělávání pro dospělé s názvem Uznávání 
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení 
(UNIV).

Tento složitý název zahrnuje nové pojetí uznávání dílčích 
znalostí a dovedností získaných praxí, aniž by občan mu-
sel absolvovat příslušný vzdělávací program. Výstupem je 
osvědčení o konkrétních znalostech a dovednostech, které je 
dokladem pro zaměstnavatele, případně pro podnikání.

V rámci pilotního ověřování znalostí se sešlo 10 adeptů a 
adeptek pro obory kuchař - číšník a  kadeřnice. Celkem 9 odbor-
ných hodnotitelů ověřovalo předem dané požadované znalosti 
a dovednosti za účasti ředitele školy Ing. Jakubce a zástupce 
Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze Ing. Škacha.

Ve dvou termínech si při ověřování kuchařského a číšnic-
kého umění přizvaní pokusní konzumenti užili umění vaření 
a servírování, mnohdy srovnatelného se zážitky v luxusních 
restauracích. 

I modelky kadeřnic odcházely spokojené s novými úpra-
vami, barvami a díky dovednostem adeptek také se všemi 
původními vlasy.

 Průběh ověřování, které se odehrávalo v nových prostorách 
vzdělávacího střediska SŠS a CR a kadeřnického salonu ško-
ly,  jednoznačně ukázal, že tato cesta je správná a usnadní 
v budoucnu mnoha občanům vstup do zaměstnání nejenom  
s požadovanou odborností, ale i vybavené certifikovaným 
osvědčením.

Ing. Václav Černohous, projektový manažer školy

Vzdělávání má nový charakter

17. 6. 1861 - usmrtil blesk 15ti letého syna Wenzla Siebera 
ze Starého Varnsdorfu

23. 6. 1866 - přijela rota pruských vojáků a zrekvírovala 
jednoho vola, množství ovsa, slámy, brambor a jiných po-
travin, víno, pivo, doutníky a dříví pro pruský tábor, který 
se táhl od Studánky až ke Šluknovu.

17. 6. 1873 - v 9 hodin večer zazářila na jižní obloze ohnivá 
koule, která za sebou zanechávala mléčně bílý pruh. Její 
rozpad byl provázen silným výbuchem.

 7. 6. 1876 - zuřila hrozná bouře, krátce po sobě 8x uhodilo, 
zabilo jednu ženu na poli v Novém Varnsdorfu a zničilo dům 
ve Starém Varnsdorfu.

 9. 6. 1914 - konal Střelecký spolek výroční valnou hro-
madu za přítomnosti 87 členů. 

18. 6. 1948 – uspořádala Společnost  přátel Lužice  
Varnsdorf intimní lužickosrbský večer ze skladeb Bjarnata 
Krawce – řídil Adolf Cmíral a mimo jiné účinkovala i dcera 
skladatelova Ruth Raupová Krawcec.

3. 6. 1949 - Komise MNV přebírá od Elite zpět budovu 
v Bratislavské ulici pro zřízení 4. národní školy   

30. 6. 1949 - odcházejí ze zdejší střední školy a vůbec 
z Varnsdorfu lužickosrbští studenti a profesoři a to do 
Liberce

1951 červen - od začátku měsíce probíhalo ve městě 
hromadné vyšetřování osob od 16 do 40 roků, aby byly 
včas rozpoznány i skryté pohlavní choroby. „Akce PN“, 
jak byla nazvána celostátně, ukázala, že zdravotní stav 
obyvatelstva je uspokojivý. Pozitivním byla poskytnuta 
bezplatná léčba.

25. 6. 1954 - byl zvolen první uliční výbor v klubu Rott 
Elite. Odborné časopisy i denní tisk hodnotily ustavení prvé 
aktivistické organizace tohoto druhu v libereckém kraji jako 
průkopnický čin přibližující naši státní správu sovětským 
vzorům (a za 35 let jsme se nepřiblížili „zaplať pánbůh“ ani o 
krok více).                                                                 ŠMIK

• Součástí českého právního řádu je vodní zákon 
č. 254/2001 Sb. Od svého vzniku byl devětkrát novelizován. 
Účelem vodního zákona je chránit povrchové a podzemní 
vody a stanovit podmínky pro hospodárné využívání vod-
ních zdrojů.

• Vody ve studních se považují za vody podzemní. Voda 
ve studni není předmětem vlastnictví, není součástí ani 
příslušenstvím pozemku, na kterém nebo pod kterým se 
vyskytuje.

• Každý, kdo nakládá s podzemními vodami, má po-
vinnost je chránit, k jejich odběru potřebuje tzv. povolení 
k nakládání s vodami – povolení k odběru vody. Povolení se 
vydává fyzickým nebo právnickým osobám k jejich žádosti 
a stanoví se v něm rozsah nakládání a jeho účel. 

• Povolení k nakládání s vodami zaniká uplynutím doby, 
na kterou bylo uděleno, zánikem studny nebo smrtí osoby, 
na kterou bylo povolení uděleno, pokud nedošlo k přechodu 
oprávnění na dalšího nabyvatele.

• Vzhledem k množství převodů pozemků a nemovitostí, 
k nímž dochází, je velmi pravděpodobné, že značná část 
nových vlastníků nesplnila svoji oznamovací povinnost 
v zákonem předepsané lhůtě dvou měsíců.

• K vybudování studny potřebujeme stavební povolení 
k vodnímu dílu. K přestavění nebo k odstranění potřebu-
jeme opět povolení.

• Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod 
nelze podle platných předpisů povolit! Vypouštění odpadních 
vod neobsahujících nebezpečné závadné látky lze povolit jen 
výjimečně z jednotlivých rodinných domů na základě posou-
zení jejich vlivu na jakost podzemních vod. Za vypouštění 
takových vod do vod podzemních se neplatí. Jsou případy, 
kdy za vypouštění odpadních vod se platí roční poplatek ve 
výši 3500 Kč.

• Na studny postavené před rokem 1955 nepotřebuje fy-
zická osoba povolení k odběru vody a právnickým osobám 
přestává letošním rokem platit povolení k odběru vody vy-
dané před rokem 2002 a to i v případě, že v tomto povolení 
je uvedená delší platnost.

(Převzaté informace z deníku Právo, 21. 5. 2007) rd 

nabyvatelé požádali o pro-
dloužení termínu, ne všem 
se vyhovělo. Na posledním 
květnovém zasedání zastu-
pitelstva při projednávání 
dvou žádostí o prodloužení 
termínu převládal mezi 
zastupiteli názor, že se má 
trvat na dodržení termínu 
oprav a jen zcela výjimečně 
se má žádosti vyhovět. Za 
podivné označili zastupitelé 
praxi, kdy žadatelé přichá-
zejí se svými žádostmi až po 
uplynutí termínu a většinou 
se ani neobtěžují osobně se 
dostavit na jednání zastu-
pitelstva, aby vysvětlili 
důvody zpoždění.

Ani s kvalitou některých 
oprav není spokojenost a 
proto budou do kupních 
smluv zapracovány kon-
krétnější požadavky s účin-
nějším zabezpečením vyma-
hatelnosti splnění závazků. 
Snahou radnice totiž je, aby 
domy, které přecházejí do 
soukromého vlastnictví, 
přispěly ke zlepšení vzhle-
du města a lépe sloužily 
novému majiteli.

R. Dausch

MAJITELÉ STUDNÍ A ZÁKON

ČERVEN

Miniportréty  
Výtvarné umění
František Polák
(* 13. 6. 1932 v Boskovicích
† 20. 7. 1999 ve Varnsdorfu)

Narodil se v Boskovicích. 
Do základní školy chodil 
v Brně, v Letovicích se vyučil 
soustružníkem. Už od dětství 
se věnoval divadlu, na vojně 
se naučil fotografovat. V roce 
1956 založil v Litoměřicích 
vojenský divadelní soubor, 
v němž působil jako herec i 
režisér. Stal se redaktorem 
okresních novin a absolvoval 
kurz žurnalistiky. Jeho foto-
grafie získaly řadu ocenění 
v soutěžích, uspořádal první 
samostatnou výstavu (Dům 
osvěty Litoměřice). Na sklon-
ku šedesátých let minulého 
století byl z politických důvo-
dů propuštěn z armády a tak 
se začal fotografováním živit. 
Vedle reklamních fotografií 
často publikoval reportážní i 
lyrické fotografie v novinách 
i časopisech. Úzce spolupra-
coval také s redakcí Hlasu 
severu.

Po vážném onemocnění 
očí v roce 1992, které mu 
znemožnilo pokračovat 
v aktivní činnosti, žil 
v ústraní až do konce ži-
vota. Zemřel v létě 1999 ve 
Varnsdorfu.

Připravil Milan Hrabal  

Hudební oddělení městské knihovny chce rozšířit své 
služby o tzv. zvukovou knihovnu, která by obsahovala tituly 
mluveného slova na CD, případně do budoucna tituly zvuko-
vých knih. Knihovna v současné době disponuje cca 140 tituly 
mluveného slova, z nichž převážnou část tvoří tituly pro děti.  
Zájem o tuto službu projevili senioři - z Communia a pacienti 
varnsdorfské nemocnice, kteří již nemohou tak dobře číst. 
K tomu, aby mohli senioři poslouchat namluvené knihy, jsme 
získali 2 minipřehrávače CD od firmy Pavel Bukáček. Objed-
nali jsme tituly mluveného slova a brzy začneme náš záměr 
realizovat. Děkuji za spolupráci Pavlu Bukáčkovi a Světlaně 
Smolíkové.                                         Veronika Kolářová, 

                          ředitelka Městské knihovny Varnsdorf

KNÍŽKA DO UCHA
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Tak jsme prošvihli jedno 
výročí. Bez povšimnutí totiž 
uplynulo 110 let od prvního 
pojmenování varnsdorfských 
ulic. Řeknete si možná, že to 
snad ani nestojí za řeč. Jen-
že… Hledáme-li ve městě 
kohosi, ptáme se na ulici, 
popřípadě na popisné číslo 
domu v němž bydlí. To je 
přece samozřejmé. Ano, dnes 
je to samozřejmé. Ale nebylo 
tomu tak  odjakživa. Člověk, 
který před rokem 1896 hle-
dal ve Varnsdorfu nějaký 
dům, bloudil od stavení ke 
stavení blátivými cestami 
tak dlouho, až nalezl to po-
pisné číslo, které hledal. Ve 
městě se stovkami či tisíci 
domů (a tím Varnsdorf od 
roku 1868 byl) to ale zname-
nalo vynaložit značné úsilí. 
K lepší orientaci napomohlo 
až pojmenování ulic. A k tomu 
došlo právě před 111 lety.

Vývoj uliční sítě
Podívejme se,  jak postup-

ně celá spletitá síť varnsdorf-

VARNSDORFSKÉ ULICE - 1. ČÁST
ských ulic vznikala. Kdyby-
chom vstoupili do Mandavské 
kotliny zhruba před 700 lety, 
narazili bychom pravděpo-
dobně na stezky prošlapané 
zdejším lokátorem a následně 
jím přivedenými kolonisty. 
A jak je více než pravdě-
podobné, vedly tyto stezky 
podél koryta řeky Mandavy. 
Následná parcelace půdy 
a zakládání zemědělských 
usedlostí pak dokazuje svým 
uspořádáním a orientací, že 
na území nově vzniklé osady 
již byly minimálně dvě hlav-
ní komunikace - severní cesta 
(souběžná s levým břehem 
řeky) a jižní cesta (souběžná 
s břehem pravým). Vznik 
panských dvorů zavdal důvod 
ke vzniku dalších komunika-
cí. U nich se dá již hovořit o 
cestách s upraveným a zpev-
něným povrchem. Nutnost 
dopravy do vnitrozemí a do 
sousedních osad si vynutila 
zbudování nových silnic, 
jejichž orientaci tentokrát 
určila poloha okolních obcí a 

reliéf krajiny. Potřeba nových 
komunikací rostla i s počtem 
nově vznikajících usedlostí. 
(Např. roku 1820 stálo na 
území dnešního Varnsdorfu 
839 domů s 5.759 obyvateli 
a o deset let později již 911 
domů se 7.468 obyvateli.) 
Jejich pojmenování však 
nebylo nijak úředně sta-
novené, ale spíše vžité a 
tradované. Odvozovalo se 
od jmen majitelů usedlostí 
na té které komunikaci či 
názvu sousední obce, ke 
které směřovaly. I první ofi-
ciální plán města Varnsdorfu 
z roku 1836, jehož autorem je 
Alois Palme, určuje hlavní 
komunikace tak, že popisuje 
kudy a kam vedou. Například 
„Strasse über Großschönau 
nach Zittau“ - „silnice přes 
Großschönau do Žitavy“ (byla 
přibližně v místě dnešní ulice 
Žitavské) nebo „Weg nach 
Grund und Georgenthal“ - 
„cesta na Podluží a Jiřetín“ 
(vedla zhruba v místě dnešní 
Plzeňské). V žádném přípa-
dě se však nejedná o názvy 
ulic tak, jak je chápeme 
dnes. Jedinou pomůckou 
pro bližší určení hledaného 
domu tedy byla do této doby 
jen opravdová znalost pů-
vodního dělení Varnsdorfu 
na jednotlivé obce, později 
okresy (mimochodem jedna 
z varnsdorfských speci-
alit - místo obvodů okresy). 

Milan Kopecký       

Základní umělecká škola Varnsdorf společně s občanským 
sdružením ETUDA PRIMA 18. května pořádala již 8. ročník 
přehlídky jazzových orchestrů základních uměleckých škol 
pod názvem JAZZOVÝ PÁTEK. Za nadšeného přijetí poslu-
chačů se v CENTRU PANORAMA představili v tříhodinovém 
programu mladí jazzmeni z Děčína, Rumburku, Železného 
Brodu, Liberce a Varnsdorfu. Publikum svou početností mile 
překvapilo organizátory akce i samotné vystupující. Vytvořilo 
mladým muzikantům báječnou atmosféru a ti pak hráli „do 
roztrhání těla“.

Samostatné vystoupení na závěr přehlídky patřilo tradičně 
profesionálům, letos pražskému jazzovému bandu NUO (Nu-
selský umělecký orchestr). Soubor skvělých instrumentalistů 
se postaral o zdařilou tečku celé přehlídky.

Velké poděkování patří těm, kteří festival podporují 
finančně: Ministerstvu kultury ČR, Městu Varnsdorf, fir-
mám ELEKTROPOL s.r.o., PROFITERM servis, JOKER a 
MUDr. Petru  Pecháčkovi.                             J.Š./ foto ZVŠ

JAZZOVÝ PÁTEK SE VYDAŘIL

Studenty učil Pepa Nos

Studenty Gymnázia Varnsdorf vyučoval první červnový 
den písničkář Pepa Nos netradiční hudební výuce. Po skonče-
ní netradiční hodiny zazpíval na školním dvoře pro všechny, 
kdo měli zájem.                                  foto Milan Hrabal 

SLAVNOST NEJEN PRO DĚTI
Historická zahrada secesní vily Střední školy služeb a 

cestovního ruchu  u „Kostela bez věže“ se 2. června dopoledne 
probudila dětskými hlasy. Zde byla pro malé děti připravena 
v rámci oslav Dne dětí pouť mezi soutěžními atrakcemi. Děti 
mohly za splnění zábavných úkolů získat spoustu zajímavých 
cen, mimo jiné i pohárek křupavých hranolků s oblohou. Toto 
populární jídlo si děti mohly vyzvednout v nově otevřené 
restauraci Vzdělávacího střediska SŠS a CR. Pro rodiče a 
další návštěvníky to byla příležitost občerstvení ve formě 
nápojů a dobrých jídel při posezení uvnitř restaurace nebo 
venku na terase pod slunečníky.

Část návštěvníků toho využila i na první oběd s přáteli 
v těchto prostorách. Tito i další zájemci mohou navštěvovat 
restauraci od pondělí do pátku v době od  11 do 21 hodin a 
v sobotu od 11 do 22 hodin.

Přítomní pracovníci školy vyhověli také vážným zájemcům 
a neplánovaně umožnili prohlídku celého nového vzdělávací-
ho zařízení, jehož vybavení všechny velmi zaujalo. 

Věříme, že tak, jak se vydařil tento slunečný den v prosto-
rách parku a budovy střediska, bude se dařit i další činnost 
celého zařízení ke všeobecné spokojenosti veřejnosti.

Ing. Václav Černohous, SŠS a CR Varnsdorf

Rada města rozhodla vyhlásit výběrové řízení na akci 
celoplošné opravy komunikací ul. Sv. Čecha, ul. Fügnerova, 
ul. Karlova směrem k hraničnímu Buku (lehká penetrace) 
a na akci celoplošné opravy chodníků v ul. Národní a Praž-
ská. Také rozhodla o přidělení veřejné zakázky „27 byto-
vých jednotek, nebytové prostory a plochy - rekonstrukce 
kasáren Varnsdorf“ uchazeči IMSTAV GROUP s. r. o..

Rada města rozhodla povolit použití znaku města 
Varnsdorf Národnímu institutu dětí a mládeže na ma-
teriály pro účastníky Celostátní přehlídky 30. ročníku 
soutěže Středoškolské odborné činnosti. 

Rada města rozhodla jmenovat členy pracovní sku-
piny k zajištění oslav 140. výročí povýšení Varnsdorfu 
na město v roce 2008 Jiřího Suchardu, Ivanu Jägro-
vou, Martina Louku, Milana Šebka, Františka Dlaska, 
Mgr. Janu Hušákovou a Jiřinu Trebatickou.

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

NA SLOVÍČKO 
S JUBILANTEM
„Hlasem severu“

19. června 2007 
od 18.00 hodin

MĚSTSKÉ DIVADLO 
VARNSDORF
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Od 1. 9. 2007 pronajmeme renovované 
kancelářské prostory v Domě služeb 

(Krásná Lípa, Masarykova 1094, první patro) - 
současné sídlo společnosti České Švýcarsko, o. p. s.

K dispozici je 8 kanceláří (celkem 175 m2), 
1 zasedací místnost (30 m2) a další prostory.

Možno užívat i na jiné než administrativní účely, lze 
pronajmout více nájemcům, popř. včetně veškerého 
zánovního vybavení. Informace, domluva prohlídky - 
    J. Nováková: jana.novakova@ceskesvycarsko.cz

  tel. č. 412 383 000
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Chcete splnit svým 
blízkým jejich sen?

Prodám rodinný dům ve 
Varnsdorfu 2x2+1 s vlastním 
sociálním zařízením, velká 
zahrada, vlastní studna nebo 
výměna za 3(4)+1+doplatek. 
Telefon: 737 441 905.

Prodám garáž ve Šte-
fanikově ulici. Telefon: 
604 152 344.

Koupím rodinný dům 
ve Varnsdorfu se zahradou. 
Tel: 723 008 217.

Pronajmu 3+1., 100m2, 
rekonstruovaná koupelna, 
velká zahrada. Dlouhodobě. 
Tel. 412 372 851.

Německý podnik (Žitava 
- Löbau) hledá v oblasti ka-
belové konfekce, skříňových 
rozvaděčů a řídících systémů 
spolehlivého kooperátora 
v blízkosti hranic k dlouhodo-
bé spolupráci. Předpokladem 
jsou vhodné místnosti a zna-
lost německého jazyka. Tel. 
0049-35873/2656 p. Haupt.



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.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

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

Firma P.A.S.T. nabízí

Slušné jednání • Ceny rozumné
 Stanislav Mykisa, Varnsdorf  tel.: 412 372 942
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Centrum péče o člověka 
hledá do týmu muže i ženy 
pro porady zlepšování kondi-
ce a tvarování postavy. Re-
kvalifikace zajištěna.  HPČ 
i VPČ. Pro více informací 
volejte 775 375 065.

Hledáme organizačně 
schopnou ženu či muže pro 
vedení pobočky poradenské-
ho centra ve Varnsdorfu 
a Rumburku. Infol inka 
732 784 660.

Nově otevřené kadeř-
nictví U KAPUSTIČKY  
Jana Kapustová Nováková 
v ulici Vrchlického 2944 za 
restaurací Zlatá rybka vás 
mile překvapí příjemnými 
cenami. Tel. 728 510 962.

Pronájem bytu 1+1 
v nájemné vile s balkonem 
s kuchyňskou linkou, el. 
sporákem, automatickou 
pračkou. Vše nové, byt čistý. 
Nejlépe pracující dvojici či 
jednotlivci. Nájemné 4.800,- 
Kč + služby. Klimešovi, tel. 
776 091 234.

Úvěry, hypotéky, od 
20 tis. do 30. mil. Bez po-
platku předem. Spolupráce 
možná. Tel. 731 248 251.

Prodej výrobního a 
skladovacího areálu v Ryb-
ništi. Výměra: cca 32.000 
m2. Prodejní cena: 4,9 mil. 
Kč. Info Lužická R.K. Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej zděné rekreač-
ní chalupy s pozemky, ve 
vyhledávané lokalitě Miku-
lášovice - Salmov. Prodejní 
cena: 1.320 000,- Kč. Info Lu-
žická R.K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej chalupy v Ji-
říkově. Pozemek celkem:  
cca 800 m2. Prodejní cena: 
735.000,- Kč. Info Lužická 
R.K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Prodej většího rodin-
ného domu v Jiříkově, 
v klidné části nedaleko 
centra. Nutná celková rekon-
strukce. Pozemek:  2.600 m2. 
Cena: 400.000,- Kč. Info Lu-
žická R.K. Tel.  412 333 281, 
602 108 404.

Prodej velkého rodin-
ného domu v Tachově 
u Máchova jezera. Zrekon-
struováno na 3 bytové jed-
notky. Velká garáž. Prodejní 
cena: 2.890 000,- Kč. Info Lu-
žická R.K. Tel.  412 333 281, 
602 108 404.
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DRÁPANDA
Letošní 7. ročník dětské 

literární soutěže Drápanda, 
které se zúčastnilo 27 dětí 
6. - 9. tříd ZŠ a odpovída-
jících tříd osmiletých gym-
názií, má své vítěze, Hojné 
zastoupení v soutěži měly 
školy z Varnsdorfu, z regio-
nu, ale také např. z Moravy, 
Prahy, Benátek nad Jize-
rou. Slavnostní vyhlášení 
výsledků proběhlo 9. června 
ve varnsdorfském divadle a 
nejen soutěžící měli  možnost 
popovídat si s porotci soutě-
že PaeDr. Ivo Harákem, 
PhDr. Vladimírem Píšou, 
Mgr. Jaromírem Kulhánkem 
(podrobněji v příštím HS).

Ukázkou je práce Aleny 
Petrové, která se umístila 
na 3. místě v kategorii próza 
6. a 7. třída ZŠ. Hodnocení po-
rotců bylo naprosto výstižné: 
„Pohádková hříčka o tom,  jak 
je důležité umět abecedu, si 
zasluhuje ocenění i proto, že 
je bez pravopisných chyb. Jak 
to někdy může být při psaní 
jednoduché - dobrý a nikterak 
komplikovaný nápad, přímo-
čaře a srozumitelně napsáno. 
Kdo by to byl řekl, že se dá 
o abecedě tak zajímavě 
napsat .“                           -r-

Abeceda
Alena Petrová - Varnsdorf

Jak už to tak bývá, byla 
holčička Jájulka. A byl 
i Toník. Ti se skamarádili. 
Jednou si Jájulka zavolala 
Toníka. Potřebovala najít 
slovo Brazílie ve Slovníku 
spisovné češtiny. Jájulka 
neuměla abecedu, ale To-
ník taky neuměl abecedu. 
Nemohli to slovo najít, ale 
našli slovo anakonda. Když 
oba najednou to slovo přečet-
li třikrát, octli se ve městě, 
které nebylo na žádné mapě, 
ve městě Chytrolínov. Šli 
městem a všude samá škola 
a všude děti a spousta lidí a 
dětí a zvířat. Toník řekl: ,,Jé, 
to je krásné město!“ Jájulka 
mlčela úžasem. Jájulka s To-
níkem začali chodit do zdejší 
školy a bydleli u dvou starých 
lidí Bena a Buky. Ale jednou 
se jim zastesklo po domově. 
Slovník, který se ve městě 
objevil spolu s nimi, zdejší 
lidé neznali, a abecedu, tu už 
tuplem ne. Tři dny se snažili 
najít slovo anakonda a vrátit 
se , ale slovo nenašli. Nejedli, 
nespali,  jen hledali. Jednou 
se jich dědeček zeptal:,, Děti, 
co hledáte, nejíte, nespíte, 
jen hledáte?“ Děti to hned 
vyklopily. Děda abecedu 
uměl, ukázal jim to slovo. 
Rozloučili se a děti zmizely. 
Jen co se objevily doma, 
začaly se učit abecedu, aby 
mohly někdy navštívit dědeč-
ka a babičku.

Ve dnech 28. 5. - 30. 5. putovala sekunda B Gymnázia 
Varnsdorf po Lužických a Žitavských horách.  Byli jsme na 
Weberbergu, na Luži, ale také v Jonsdorfu a na skalách 
Nonnenfelsen, jezdili jsme na lodičkách,…

Za to, že jsme si mohli vyšlapovat nalehko, děkujeme panu 
Hockemu, který nám odvezl zavazadla do místa ubytování.                                                                                          
                                                                                       ms

Zaměstnanci, klientky a hlavně děti Azylového doma sv. 
Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou děkují členům di-
vadelního studia Pastelky. Na oslavu Dne dětí nám soubor 
zahrál na dvoře našeho zařízení pohádku O Špindírovi. 
Počasí přálo, atmosféra byla srdečná, děti s maminkami 
v „divadle“ spokojené. Posláním našeho zařízení je rozetnutí 
začarovaného kruhu ústavní výchovy. I tyto aktivity jsou 
malými krůčky k plnění dílčích cílů. Děkujeme.

Hana Venturová, vedoucí domova
Marie Podlešáková, Jiřina Špičková spec. ped. 

DĚKUJEME RODIČŮM!!
24. 5. se na naší školní zahradě v prostorách školní družiny 

děly věci - přišli námi pozvaní rodiče, aby nám vypomohli s 
úpravou venkovního prostoru školní družiny pro děti. Byly 
nainstalovány sedačky a prolézačky z vyřazených pneuma-
tik. Děti si je postupně barevně ozdobí. Vedení školy děkuje 
za pomoc při úpravách zúčastněným rodičům a věří, že příště 
se zapojí i další, jejichž děti navštěvují  školní družinu ZŠ 
Edisonova (máme 3 odd. s 90 žáky) a vypomohou při dalším 
zlepšování školního pozemku.

Mgr. Irena Jirsáková
ředitelka školy ZŠ Edisonova 2821

Dům dětí a mládeže ve Varnsdorfu pořádal 2. 6. u spor-
tovní haly 28. ročník Dne dětské radosti. Na tento den byl 
pro děti připraven pestrý program.

 Organizátoři akce děkují touto cestou všem, kteří se podí-
leli na jejím zdařilém průběhu, kterými byli: Město Varnsdorf 
(městský grant), Cafe Dlask - věnoval velký koláč, Sbor dob-
rovolných hasičů města Varnsdorf pod vedením p. Suchardy,  
ZŠ Karlova pí Jiřištová, ZŠ Edisonova pí Dospělová, měst-
ské divadlo p. Louka, autoškola p. Rybáře, městská policie, 
pojišťovna Allianz, Modrá pyramida a.s., Červený kříž 
pí Müllerová, drogerie DM, skupina Černých rytířů z České Ka-
menice, pí Vladařová a pí Čapičíková, vedoucí kroužků DDM 
pí Kittlová, pí Dospělová a pí Richterová.

 Děkujeme také firmě Regia,a.s. p. Šimákovi za zapůjčení 
sportovního areálu a hudební aparatury a pí Romaně Macové 
za fotodokumentaci.                                  Pracovnice DDM

Děkujeme Michalu Kovalčíkovi - truhlářství - za sponzor-
ský příspěvek v podobě dětských botníků. Také děkujeme 
Josefu Dubcovi - truhlářství - za na míru zhotovený kryt na 
vodoinstalaci a za bezplatné opravy školního vybavení.

Děti a zaměstnankyně mateřské školy Jeřabinka

Velké poděkování tiskárně TRIO Marek Dvořák za 
sponzorské dary v podobě finanční podpory školy i zajištění 
pozvánek na školní akce.                              Václav Zemler

ředitel ZŠ náměstí

Během studia naší dcery Elišky Zejdové v ZŠ Karlova 
jsme byli velice spokojeni s přístupem pedagogického sbo-
ru k žákům a zvlášť pak k řešení individuálních potřeb a 
znalostí dětí.

Osobní poděkování patří ředitelce školy Mgr. Miladě 
Hnilicové, která je svými kontakty s německými kolegy 
schopna zajistit úzkou spolupráci mezi školami. Naše dcera 
tak získala nadstandardní vztah k Německu a německému 
jazyku, že je schopna studovat, resp. pokračovat ve školní 
docházce v této zemi.

Za plodné roky strávené v této škole patří veliké podě-
kování.

Ladislav Zejda a Kateřina Soukalová

Učitelky 1. stupně ZŠ Edisonova děkují, učitelce 
Mgr. O. Pasovské a žákům 9. A za příjemně strávené dopo-
ledne plné her a soutěží.

VZPOMÍNKA
Oči se slzami zarosily, zaplakaly bo-

lem, když jsme Ti, maminko, naposled 
dávali sbohem. Pro Tebe hvězdy přestaly 
svítit a slunce hřát, ale kdo Tě miloval, 
nepřestane na Tebe vzpomínat.

12. června uplynuly 2 roky, kdy ze-
mřela Jaromíra Kutová.

S úctou vzpomínají děti s rodinami.

16. června uplynulo 5 let od úmrtí 
Marie Vydržalové. Kdo jste ji znali, 
věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku.

Syn Antonín a ostatní příbuzní.

30. června uplyne smutný rok od doby, 
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, 
tchán a dědeček Jan Gábor.

Stále vzpomínají manželka Zuzana, 
dcera Jana s rodinou a syn Jaroslav.

16. června by se dožila 65 let 
naše babička, maminka a manželka 
Renata Jiřištová, která nás 10. červ-
na před pěti lety navždy opustila. Stále 
s láskou vzpomínáme.

Manžel Karel, děti Renáta a Karel 
s rodinami a švagrová Olina.

Je tomu již několik let, co mezi nás 
přišla naše drahá kamarádka, nadaná 
volejbalistka, milovnice přírody a cyklo-
turistiky - Ivana Císařová. Dnes už je 
z ní holka na vdávání a my se s ní s bolestí 
v srdci 7. července musíme rozloučit. Toho 
dne se z ní stane Ivana Krausová.

P. S. Milá Ivo, jestli si ty středy nepro-
sadíš, tak jsi u nás mrtvá žena.

S láskou Tvůj babinec

§

§

§

16. června se dožívá krásného věku 
80ti let naše milovaná maminka, babič-
ka a prababička Květa Malá. Do dalších 
let jí přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 
zdraví.

To vše z celého srdce přejí dcery Marie 
a Hana s rodinami.

Děkujeme za vše, co jsi pro nás 
udělala.

18. června oslaví své 80. narozeniny Věra Jirásková. 
Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přejí synové 

Pavel a Petr s rodinami.

Herta Rejzlová           83 let
František Koubský    81 let
Petr Novotný              52 let
Viktor Schwarz      72 let
Marie Tomášková       78 let
Rudolf Kollár      80 let
Antonín Koštrna      51 let

ODEŠLI NAVŽDY NAROZENÍ
Jana Chudá
Josef Brtinský
Samuel

Jana Puschová
Petr Dulkaj
Petra

22. června 2004 odešla z tohoto svě-
ta Marie Procházková, vzácná žena, 
skvělá máma a milovaná babička.

S láskou vzpomínají Scheiderovi a 
Průšovi.

§
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VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM TJ Slovan Varnsdorf, 

oddíl volejbalu pořádal ve 
spolupráci s Poštovní spoři-
telnou krajský turnaj v plá-
žovém volejbalu s názvem 
„S POŠTOVNÍ SPOŘITEL-
NOU DO FINÁLE“.  Tur-
naj se konal na pískových 
kurtech v Jiřetíně pod Jed-
lovou, kam se sjelo celkem 
13 ženských dvojic z celého 
ústeckého kraje a jednalo se 
o první turnaj z řady dalších, 
z kterých se postupuje do 
celostátního finále v Brně. 
Z každé skupiny postoupily 
první dvě dvojice do skupiny 
o 1. - 6. místo, třetí ze sku-
pin se utkaly ve skupině o 
7. - 9.  a ostatní dvojice se 
sešly k utkáním ve skupině 
o 10. - 13. místo. Poštovní 
spořitelna věnuje na každý 
z turnajů tzv. „Price money“ 
pro vítěze v celkové výši 
10 tisíc Kč, o které se dle 
daného klíče rozděluje prv-
ních osm družstev každého 
turnaje. Pořadí turnaje: 
1. sestry Jindrovy (Rum-

Po dva dny se v závěru 
května zúčastnili chlapci a 
dívky ZŠ Edisonova závodů 
o Pohár rozhlasu v lehké 
atletice v Děčíně. Startovali 
ve čtyřech kategoriích a ve 
třech se umístili na medai-
lových pozicích. Nejlépe do-
padly starší dívky, které byly 
druhé, mladší i starší chlapci 
shodně třetí a mladší žákyně 
skončily osmé. Z jednotlivců 
dosáhli nejlepší výkony 
E. Křížová - v dálce 439 cm a 

Na koupališti Mašíňák a 
v přilehlých lesích proběhl 
druhý ročník soutěže škol 
„Malý železný muž“, který 
uspořádala VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf. Čtyři šestičlenná 
družstva se utkala v jízdě na 
raftu, jízdě na kole a v běhu 
se střelbou. Mladí závodníci 
svými výkony dokazovali, 
že z nich rostou opravdoví 
železní muži. A za skvělého 
počasí ani nevadilo, když se 
někdo trošku vykoupal při 
jízdě na raftu, neboť osvěže-
ní přišlo vhod.  Vítězem se 
stalo družstvo VOŠ a SPŠ, 
druzí byli chlapci z Gymná-
zia Varnsdorf a třetí místo 
získalo družstvo ZŠ Ná-
městí. Odměnou všem bylo 
společné posezení u ohně, 
kde nechyběly ani klobásky 
na opékání. Pořadatelé tím-
to děkují sponzorům, kteří se 
svým příspěvkem podíleli na 
dobré náladě zúčastněných. 
Byli jimi Poštovní spořitelna, 
Provident, řeznictví Vohnout 
(výborná uzenina) a manželé 
Tučkovi z restaurace Koliba, 
kteří poskytli zázemí k sou-
těžení na raftech.                                                       

         E. Šmidt, M. Růžička 
a I. Tesařová vychovatelé

ŽELEZNÝ 
MUŽ

Slovan nastoupil k po-
slednímu utkání na novém 
venkovním hřišti v Žatci a 
zápas se mu moc nepovedl, i 
když nepodal nejhorší výkon. 
Nepřijel tam také v nejlepší 
sestavě kvůli trestům a zra-
něním, které ho postihly a 
tím i oslabily. Zápas se hrál 
v celkem klidném tempu a 
domácí si udržovali stále 
náskok tří až čtyř branek. 
Ke konci zápasu dostal jeden 
z varnsdorfských hráčů dvou- 
minutový trest a po výměně 
verbálních názorů vznikla 
potyčka, po které dostal čer-

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL ŽEN

burk), 2. Opatová - Řezáčo-
vá, 3. Housková - Davidová, 
4.  Sýkorová - Centnerová, 
5. Umanová - Ševcovicová 
(všechny dvojice z Ústí 
nad Labem), 6. sestry 
Hanouskovy (Rumburk), 
7. Lužinová - Šimková (Tep-
lice), 8. Škvorová - Pifková 
(Rumburk), 9. Němcová - Pí-
pová, 10. Procházková- Jus-
tová, 11. Damnitzová - Ka-

ňová (všechny Varnsdorf), 
12. Bláhová - Nevyhoštěná, 
13. Skořepová - Svobodová 
(oba páry z Ústí nad Labem). 
Oddílu TJ Slovan Varnsdorf 
a jeho ženám je velmi líto, že 
v našem městě se 16ti tisíci 
obyvateli není vybudován 
žádný kurt na plážový vo-
lejbal. Každý z diváků tur-
naje měl možnost poznat, 
že děvčata z Ústí, Teplic 
i z Rumburku mají pohyb 
v hlubokém písku zcela 
jinak zažitý, neboť jim ne-
chybí na takovém hřišti mož-
nost průběžného tréninku.       

Petr Damnitz 

Starsky jsou skutečné hvězdy

Taneční skupina STARS Varnsdorf se 19. května zú-
častnila 6. MČR v Cheerleaders. Soutěž se konala v našem 
hlavním městě Praze v hale Folimanka. Děvčata a chlapci 
se zúčastnili v sedmi kategoriích a z toho si dovezli pět krás-
ných pohárů. Umístili se v kategoriích: Peewees 1. místo, 
Junior dance 1. místo, Senior MIX team 2. místo, Grup Stunt 
3. místo a Partnerstunt (Lukáš Hubálek a Simona Válková) 
3. místo. 

Do Prahy nás přijelo podpořit mnoho rodičů a přátel, kte-
rým velmi děkujeme za skvělou podporu! Náš tým má již 
prázdniny, ale 21. června nás čeká tajný výlet, který připra-
vily trenérky týmu. V září proběhne konkurz do všech kate-
gorií taneční skupiny STARS Varnsdorf. Veškeré informace 
najdete na www.cheerstars.cz                   Líba Vladařová

Foto Lukáš Hubálek

O víkendu se v Hradci Králové konalo Mistrovství ČR 
tanečních formací. Obrovský úspěch zde měla Taneční škola 
Step by Step Mikulášovice se dvěma varnsdorfskými taneč-
nicemi - Veronikou Mikoláškovou a Martinou Goldbergovou. 
Mezi 790 účastníky vybojovala taneční škola zlatou medaili 
v kategorii CHRT (choreografie rekreačního tance). Jejich 
vítězný tanec nesl název „Děti ulice“. V choreografii rekre-
ačního tance předvedla děvčata ještě tanec s názvem „Sáňky 
v létě“, za který získala i krásné 4. místo.                    -rm-

Z MISTROVSTVÍ ČR DOVEZLY ZLATO

VOLEJBALOVÉ SOUTĚŽE 
DOSPĚLY K ZÁVĚRU

Volejbalistky TJ Slovan hrály se Sportklubem Rumburk 
1:1 (3:2, 2:3) a porazily TJ Panda Stráž pod Ralském 2:0 (3:1, 
3:0). V Libereckém krajském přeboru II. třídy byly po devíti 
neúplných dvojkolech na druhém místě se ztrátou šesti bodů 
na Torik Doksy. Poslední zápas na kurtech SKP Česká Lípa 
prohrály 2:0 (3:0, 3:0) a skončily tak celkově třetí.

Muži remizovali v Mnichově Hradišti s domácím béčkem 
1:1 (3:2, 1:3) a doma hostili Nový Bor, s kterým vyhráli 
2:0 (3:0, 3:2). Tabulku vedli se 41 bodem, ale v posledních 
dvou kolech je čekali největší soupeři. Doma třetí Jablonné 
v Podještědí (38) a venku druhé Vysoké nad Jizerou (39).     
                                                                                     ZdS

Úspěchy na Poháru rozhlasu
ve výšce 140 cm, Z. Kubíková 
- v běhu na 800 m 2:56,1 min., 
J. Hejduk - na 60 m 7,6 sek. a 
v dálce 530 cm, M. Smrčka - 
v běhu na 1500 m 4:43,9 min. 
a M. Pospíšil - ve vrhu koulí 
10,51 m. V mladších žácích 
se vyznamenal O. Kokta, 
když zvládl 60 m za 7,9 
sek. a v dálce 440 cm. Všem 
zúčastněným děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy.                

Mgr. Irena Jirsáková
vedení školy

Házenkáři v Žatci neuspěli
venou kartu pouze hráč Slo-
vanu. Utkání se pak dohrálo 
bez dalších nepříjemností. 
Brankář Luboš Kočiš svůj 
tým opět hodně podržel a 
nepřipustil ještě větší počet 
branek soupeře. Lze si jen 
přát, aby se v příští sezóně 
vedlo lépe a hrálo s plným 
kádrem hráčů. Výsledek HC 
Žatec - Slovan Varnsdorf 
25:20 (14:10). Sestava a 
branky: Kočiš (G) 1 - Ti-
cháček 2, Přibyl, Müller 1, 
Rybář 4, Krátký 3, Rozbora 
4 a Hozman 5 branek.                                          

Jakub Mareš                 
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Tenisové výsledky družstev

Áčko a dorost vítězně, žáci sestupují

Čtyři výhry
softbalistů

V Dolní Poustevně hrálo 
svůj čtvrtý duel áčko, které 
bylo po třech zápasech v ta-
bulce třetí se stejným počtem 
bodů jako druhý Jiřetín. 
Jednoznačná výhra 0:9 (sety 
2:18) jej posunula na první 
místo tabulky. Varnsdorf B 
hostil Spartak Děčín a šlo 
o únik z poslední příčky. 
Prohra 4:5 (sety 8:11) však 

SK Slovan měl na pořadu 
další anglický týden, když 
se vedení dohodlo na pře-
ložení zápasu závěrečného 
kola soutěže s vítězem ČFL 
2006-2007 Bohemians Pra-
ha na poslední dubnovou 
středu. Ve Šluknově jej pak 
porazil 2:1. Branky dali 
v 66. z PK Grubhoffer, v 89. 
Zachariáš, hosty dostal do 
vedení v 9. Šísler. ŽK viděli 
Čapek - Myšák, Hajník, ČK 
ve 25. hostující Penc. Přihlí-
želo 290 diváků a rozhodoval 
sudí Němec. Hned následu-
jící neděli hostil Buldoky 
Karlovy Vary, další tým ze 
špice tabulky, a po přestřelce 
vyhrál 6:3 (4:0). Třikrát se 
trefil Křemen (1x PK), jed-
nou Grubhoffer (PK), Parys 
a Jordák. Bylo to skvělé 
rozloučení se šluknovským 
azylem. Od podzimu se už 
bude hrát v rekonstruo-
vaném areálu v Kotlině. 
Poslední utkání sezóny 
absolvovalo áčko v Náchodě 
a opět vyhrálo, tentokráte 
2:3 (1:0). Dvakrát se trefil 
Jordák a jednou Vrabec. Po 
těchto výsledcích bylo při 
jistých ztrátách bodů Kolína 
možné pomýšlet i na konečné 
třetí místo.

Starší dorost hostil 
doma vítěze krajského 

přeboru Most B a vyhrál 
1:0, čímž se dostal na druhé 
místo tabulky. Gól z PK dal 
Rada. I další utkání hrál v 
domácím prostředí a porazil 
Dubí opět 1:0 po samostatné 
akci Vavrouška.

Mladší dorost s mostec-
kými vrstevníky prohrál 
0:3. Dubí mu však potom 
příliš starosti nenadělalo a 
odneslo si příděl v podobě 
skóre 8:0. Tři branky dal 
Valapka, dvě Mauder, po 
jedné přidali Chlan, Luňák 
a T. Novák.

Ženy podlehly doma 
Mladé Boleslavi 0:2, když 
hrály od 20. min bez zraněné 
kanonýrky Řezáčové. Závěr 
soutěže jim nevyšel a nyní je 
navíc čeká baráž, neboť opět 
dochází k reorganizaci žen-
ských fotbalových soutěží.

Starší a mladší žáci 
hráli v Lounech. Starší 
tam remizovali 1:1, když 

vedli brankou Šťastného 
a mladší prohráli 1:4, gól 
dal Pajma. Na samý konec 
soutěže hostili doma Ústí B. 
Starší prohráli 1:5 (branka 
Dančo) a mladší vyhráli 4:2 
góly Siváka, Šišky, Červinky 
a Kučery. Žáci po setrvání 
nějakých let v krajském pře-
boru sestupují do I. A třídy.

Přípravky měly na pro-
gramu poslední turnaje a 
zápasy o přeborníka okresu. 
Mladší se stala přeborníkem 
s náskokem více jak sto bodů! 
Starší hrála bezprostředně 
po středečním skončení 
varnsdorfské Olympiády ZŠ 
odpoledne první finálový 
zápas v Děčíně s Juniorem 
a prohrála 5:0. Víkendová 
odveta doma s výsledkem 1:1 
už nic nezměnila na faktu, že 
se tým i jeho trenéři museli 
spokojit po celoročním sna-
žení jen s finálovou účastí.                        

ZdS

V poslední květnový víkend 
odehráli varnsdorf-  ští soft-
ballisté další čtyři zápasy ne 
moc dobře rozehrané sezóny 
a srovnali prozatímní bilanci 
na šest výher a šest proher. 
Po perfektním výkonu celého 
týmu na pálce (v útoku) a to 
hlavně bratří Kocurků, kte-
ří dosáhli úspěšnosti odpalů 
nad  80%, vyhrál Varnsdorf 
všechny zápasy. Ostrov nad 
Ohří porazil 1:19 a 18:19, Pa-
inbusters Most B pak 10:11 
a 8:12.                  L. Prokop

Celkem deset titulů 
oblastního přeborníka si 
přivezli plavci TJ Slovan 
z Litoměřic, kde se oblastní 
klání konala. Karolína Špič-
ková získala tři první místa 
a to na 100 metrů PZ, 50 m 
VZ, 100 m VZ a jedno druhé 
místo na 100 m P. Další tři 
tituly si odvezl Míša Švorc. 
Za 100 m VZ, 100 m Z, 50 m 
VZ a jedno třetí místo na 100 
m P. K tomu všemu získala 
dva tituly Lenka Bendová na 
50 m P a 100 m P. Poslední 
dva tituly přidal Vladislav 
Pricl 100 m P a závěrečný 
byl ve štafetovém poloho-
vém závodě dívek na 4 x 50 
metrů. Posledního vítězství 
si velmi ceníme, neboť bylo 
první v historii plaveckého 
oddílu. Nelze opomenout 
výkony dalších plavců. On-

Plavci na oblastních přeborech nezklamali
dra Petr si vybojoval druhé 
a třetí místo na 50 m Z a 100 
m Z. Třetí místo obsadila i 
Barbora Boháčová na 100 
m P. Další naši plavci se na  
vytouženou bednu nedostali 
a zaplatili tak trochu nervo-
zitou zisk lepších umístění. 
Bára Ptáčková, Kačka Buři-
čová, Dominika Chvojanová 
a Marek Klement se však jis-
tě budou prosazovat, pokud 
u plavání vydrží a trenéři 
Zbyněk Šimák a Lukáš Hu-
bálek jim drží pevně palce.                                      

V Roudnici nad Labem 
se konal plavecký oblastní 
přebor starších žáků a do-
rostu. Z Varnsdorfu se ho 
zúčastnilo pět chlapců a tři 
dívky. Kvalitních umístění a 
stupňů vítězů, i když s oče-
káváním zlepšených časů, 
se dočkali Zdenka Kubíková 

(1. místo na  200 metrů Z, 
2. místo 100 m VZ), Nikola 
Procházková (1. místo 200 
m P, 2. místo 100 m P, 3. 
místo 50 m VZ), Veronika 
Vinklárková (2. místo 100 
m P, 3. místo 200 m P), 
Martin Špička (3 x 2. místo 
na 200 m PZ, 100 m Z, 200 m 
Z) a Michal Šimák (3.místo 
na 200 m P). Další plavci 
Petr Lux, Vojtěch Smetana 
a Tomáš Poc si ve svých 
disciplínách vytvořili osobní 
rekordy. Překvapením je 
opět vystoupení Veroniky 
Vinklárkové, která dokázala, 
že patří v kraji mezi nejlepší.       

Zbyněk Šimák

Tradičním soutěžím základních škol 1. stupně v atletice 
pomohlo dobré počasí, které přispělo k řadě výborných indivi-
duálních výkonů. Celkovým vítězem se, stejně jako loni, stala 
ZŠ Edisonova. Závody organizovala ZŠ náměstí za přispění 
Regie a.s. (Z. Šimák), TJ Slovan (J. Frolík), zástupce ČK (pí 
Müllerová), S. Kopsy a třídy 9. A  ZŠ náměstí. Hodnocení ZŠ - 
žákyně: 1. Edisonova 119 bodů, 2. Bratislavská 71, 3. Náměstí 
58, 4. Seifertova 26, 5. Východní 22 bodů. Hodnocení ZŠ - žáci: 
1. Náměstí 89 bodů, 2. Edisonova 82, 3. Bratislavská 60, 4. 
Východní 49, 5. Seifertova 32 bodů. Celkové hodnocení škol: 
1. Edisonova 201 bodů, 2. Náměstí 147, 3. Bratislavská 131, 
4. Východní 71, 5. Seifertova 58 bodů. Nejlepší jednotlivci a 
štafety: 60 m: P. Zeleňáková (Edisonova) - 9,2 sek. a V. Košťák 
(Východní) - 9,1 (R-Rekord dosavadních ročníků); 300 m: K. 
Špičková (Edisonova) - 54,1 (R) a Patrik Pham (Náměstí) - 
49,5 (R); 800 m: N. Nováková (Bratislavská) - 3:05,2 min. a 
J. Janč (Náměstí) - 3:00,8 min. Skok daleký: M. Mazánková 
(Náměstí) - 349 cm (R) a V. Košťák (Východní) - 340 cm. Hod 
míčkem: A. Bužiková (Bratislavská) - 30,80 m (R) a J. Zounar 
(Bratislavská) - 44,30 m (R). 4 x 60 m: dívky Edisonova I - 40,0 
sek. a chlapci Bratislavská I - 39,2 s (R).

Závěrem května se konal i pravidelný fotbalový turnaj 
základních škol 1. stupně, který měl toto konečné pořadí: 
1. Edisonova. 2. Bratislavská. 3. Seifertova - chlapci, 4. 
Východní, 5. Seifertova - dívky, 6. Náměstí, 7. Speciální. 
Nejlepší hráči: brankař Jan Pšenička (Edisonova), hráč 
Libor Pajma (Edisonova), střelec Oldřich Zelinger (Brati-
slavská). Utkání rozhodovali Pavel Kolár (člen sportovní 
komise při MěÚ) a Zdeněk Maščuch (SŠT Varnsdorf). 
Přes mikrofon hladký průběh akce řídil předseda TJ Slo-
van Jaroslav Frolík, který na závěr předával i ceny spolu 
s Milanem Hrabalem, vedoucím Odboru školství, kultury 
a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf.                                     ZdS

V atletice a fotbalu nejlepší ZŠ Edisonova 

poslala béčko na konec 
tabulky. Dorostenci byli po 
čtyřech kolech soutěže třetí 
a měli dále na programu do-
mácí utkání s favoritem LTK 
Liberec, který prohráli 3:6.

Memoriál Jaroslava Mali-
novského, celostátní turnaj 
dospělých, se uskuteční 
5. - 7. července (státní svát-
ky).                               ZdS

Vítězstvím v okresním finále 30. 5. se mladší žáci ZŠ 
E. Beneše kvalifikovali na kraj. Hostitelem se 6. 6. stala 
Bílina a žáci Jan Filip, Jindra Škorňa, Dominik Vodička, 
Jirka Štefan, Rostislav Schoř, David Dinh, Ernest Búžik, Jan 
Macháček, Ladislav Žatečka a Míla Kučera obsadili 3. místo.   
Umístění na „bedně“ je příslibem nejen pro atlety, ale i pro atle-
tiku celého města.                                                          V.Z.

Úspěch mladších žáků

Všechny sportovní disciplíny v pořadí 2. varnsdorfské 
Olympiády ZŠ 1.-5. stupně se letos uskutečnily ve sportovní 
hale nebo na přilehlém hřišti. A jak si jednotlivé školy počí-
naly? Plavání dívky: 1. Edisonova, 2. Seifertova, 3. Náměstí, 
4. Karlova, 5. Bratislavská. Plavání chlapci: 1. Náměstí, 
2. Edisonova, 3. Karlova, 4. Seifertova, 5. Bratislavská. 
Florbal dívky: 1. Edisonova, 2. Bratislavská, 3. Seifertova, 
4. Náměstí, 5. Karlova. Florbal chlapci: 1. Edisonova, 2. 
Bratislavská, 3. Náměstí, 4. Seifertova, 5. Karlova. Malá 
kopaná chlapci: 1. Bratislavská, 2. Edisonova, 3. Seifertova, 
4. Náměstí, 5. Karlova. Atletika dívky: 1. Edisonova, 2. 
Bratislavská, 3. Karlova, 4. Seifertova, 5. Náměstí. Atletika 
chlapci: 1. Náměstí, 2. Edisonova, 3. Bratislavská, 4. Karlo-
va, 5. Seifertova. Celkové výsledky: Dívky: 1. Edisonova, 2. 
Karlova, 3. Bratislavská, 4. Seifertova, 5. Náměstí. Chlapci: 
1. Edisonova, 2. Náměstí, 3. Bratislavská, 4. Seifertova, 5. 
Karlova. Poděkování za  organizovaní her patří REGII a.s. a 
velký dík ČČK za zdravotní dozor. Poděkování patří též Tis-
kárně TRIO. Pořadatelem akce byla Komise pro tělovýchovu 
a sport RM Varnsdorf a garantem soutěží  Zbyněk Šimák.                                                                              

ZdS

Výsledky Olympiády ZŠ 


