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VYHRÁLI JEN KADETI 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 
FOTBALISTŮ SK SLOVAN

Soupeř z Turnova byl posledním v této sezóně pro muže 
HC Varnsdorf. Doma jej porazili 6:2 a venku prohráli 5:2. 
O postupu ovšem nerozhodovalo lepší skóre. Při rovnosti 
bodů se hrálo prodloužení a v něm inkasovali rozhodující 
gól. Nejlepším hráčem obou zápasů byl Ondřej Havlíček, 
autor čtyř branek a tří asistencí. Varnsdorfští hokejisté tak 
skončili v Libereckém krajském přeboru na 3. místě a stop 
jim vystavilo až semifinále play-off.

Liga neregistrovaných hráčů doznala po dalších zápasech 
změny v tabulce. Odehrány byly 2/3 soutěže a průběžné po-
řadí je následující: 1. KOVO KRAUS 15 bodů, 2. MPK 14, 
3. VARTA Česká Lípa 10, 4. TOS 9, 5. GEZ 4 body. 

Pozvánka na Memoriál Jaroslava Čecha  - zítra, tj. 
v sobotu 23. 2. se od časných dopoledních hodin koná na 
zimním stadionu ve Varnsdorfu hokejový turnaj u příležitosti 
20. výročí úmrtí Jaroslava Čecha, který byl zakladatelem 
zdejšího hokejového oddílu. Zúčastnit by se měly čtyři
varnsdorfské týmy a dále po jednom z Prahy a Jablonce. 

 Další turnaj, a to mezinárodní proběhne v sobotu 
1. března pro družstva žáků 1. a 2. tříd. Na obě akce 
jste srdečně zváni.                                                    J.H.

Hokejoví muži mají po sezoně

PĚT MEDAILÍ ATLETŮ 
NA HALOVÉM KP

V jablonecké hale se na přeborech Libereckého kraje 
dařilo varnsdorfským borcům. Podle očekávání nejlépe 
obstál juniorský sprintér D. Dejsun ziskem dvou medailí, 
a to bronzové v běhu na 60 m časem 7.35 sek. a stříbrem na 
200 m za 24.24 sek. Dalším výborným výkonem přispěl mílař 
J. Podrazil, který v premiéře za muže získal bronz v běhu na 
1500 m kvalitním časem 4:19.87 min. Obstál, byť ve slabší 
dorostenecké konkurenci i mílař J. Kalivoda třetím místem 
na 1500 m a osobním rekordem 5:03.49. Poslední a pátou 
medaili dovezla B. Pagáčová, když obsadila druhé místo na 
čtyřstovce časem 71.44 sek.                     Ladislav Kubíček

Muži vyhráli venku 
s druholigovými Bohe-
mians (bývalý Střížkov) 
1:2 (0:1) góly Fikejze z 8. a 
Křemena ze 72. minuty. 
Domácí snížili až před kon-
cem z trestného kopu. Dále 
porazili divizní Nový Bor 
5:0 (4:0). V 9. a 21. minutě 
skóroval Broschinský (posi-
la z Liberce), ve 41. Rezek, 
44. R. Mach a v 54. přišel 
vlastní gól hostů. Venku 
podlehli ligovým Teplicím 
těsně 2:1 (1:0). 

Branky: 23. minuta Sabou, 
85. Vidlička - 76. Grubhoffer. 
Slovan opět zmítán střevní 
chřipkou (bez Svojtky, Pat-
ky, Obajdina, zraněného 
Fikejze) potrápil ligový tým 
a prohrál gólem z TK ze 30 
metrů, kdy míč tečovaný ve 
zdi zaplachtil do šibenice 
branky Dolečka. Sestava: 
Macháček (46. Doleček) - 
Čapek, Rezek, Vavroušek, 
Sháněl - Vaško (87. Pácha), 
Broschinský, M. Novák, Kře-
men - Jordák (64. Grubhof-
fer), Holeček (80. Budský). 
Trenér Václav Rys.

Starší dorost prohrál 
na hřišti druholigového do-
rostu FK Jablonec 3:1 (1:1). 
Gól Mauder v 10. minutě na 
0:1. S druhým celkem ČLSD 
to byl poučný zápas. Sesta-
va: Hadar - Jelen, Schmidt, 
Stehlík, Kruml - Pácha, Volf 
(46. M.Novák), Havel, Mau-
der - Budský (60. Zadina), 
Chlan (75. Šťastný). Trenér 
Josef Hloušek. V Mimoni 
remizoval v tamním zimním 
turnaji s domácími muži 
3:3 (0:0). Bandas snižoval 
na 2:1, Budský dával na 
2:2 a 2:3, domácí 10 minut 
před koncem upravili na 
konečný stav. 

Mladší dorost plichtil na 
Junioru Děčín 1:1 (0:1). Ve 
20. minutě se trefil Chlan a 
domácí divizní dorost pak 
vyrovnal z penalty. Dále 
porazil dorostence Velkého 
Šenova 5:2 (2:1). Na 1:1 
vyrovnával Zadina, na 
2:1 dal Dančo, na 3:1 Luňák 

a na 4:2 a 5:2 Budský. Ten 
měl 3 další tutovky. Sesta-
va: Šedivý - Láliš, Boštík, 
Schmidt, Kolár - Bajan, 
Šťastný, Nagy, Zadina - No-
vák, Budský, střídali Hejl, 
Havel, Chlan a Volf. Trenér 
František Dužár.

Ženy prohrály s Tepli-
cemi 1:3 (1:1). Gól Slovanu 
dala Řezáčová. Stejným 
poměrem prohrály s pr-
voligovou Starou Lysou 
a na 1:3 upravila Voglová. 

Starší žáci třikrát remi-
zovali. S Motorletem Pra-
ha 0:0, s Horním Podlužím 
1:1 a s mladšími žáky Rum-
burku 2:2. V tomto střet-
nutí skórovali R. Kramer 
a Žatečka.  

Mladší žáci prohráli 
s Rumburkem 1:3 a na 
halovém turnaji RAPID 
CUP skončili v Liberci 
třetí. Jejich výsledky ve 
skupině: Slovan - Rapid A 
1:0, - Nová Ves 6:0, - BKS 
(Polsko) 2:1. Dále deklaso-
vali Rapid B 5:0 a prohráli 
s MKS Granica (Polsko) 
1:2. V utkání o 3. místo 
porazili Hrádek nad Nisou 

2:1. Finále bylo záležitostí 
polských týmů a vyhrál BKS. 
Nejlepším střelcem turnaje 
se stal Adam Ondráček se 
6 góly.                                 

Mladší přípravka 
absolvovala halový turnaj 
v Litvínově, který pořádal 
Junior Teplice. Její výsled-
ky: Slovan - Teplice II 2:13, 
- Bílina 3:3, - Teplice I 4:2, 
- FK Most 2:4, - FŠ Most 
8:1. 17x se trefil O. Kramer, 
1x Rybář a Lisý. Turnaj 
vyhrály Teplice II před FK 
Most a Bílinou, naše na-
děje skončily čtvrté. Doma 
se dále střetly s Novým 
Borem. Konečný výsledek 
zněl 2:2 a branky obstarali 
Rybář a O. Kramer. Béčko 
mladší přípravky porazilo 
FAŠV (Fotbalová akademie 
šluknovského výběžku) 
8:0 po třech brankách 
Berana, dvou Linharta 
a dále Vejrostka, Kolínského 
a Černého. První tým mlad-
ší přípravky poté vyhrál nad 
Novým Borem 7:4. Po třech 
gólech dali O. Kramer a Ry-
bář, jeden přidal Lisý.  

 

Mladší přípravka je nejlepší ve své kategorii v okrese. 
Zcela vzadu zleva trenér M. Machan, asistentka tre-
nérů I. Lisá, trenér a vedoucí Z. Kramer. Stojící zleva 
M. Rybář, O. Kramer, L. Biháry, D. Vejrostek, D. Lin-
hart a J. Kolka. Dole zleva P. Knitl, T. Černý, L. Lisý, 
J. Kolínský a L. Burda. Vpředu gólman A. Kopecký.                                                                                            

              Text a foto ZdS   

M u ž i 
prohráli na palubovce 
Slavoje Litoměřice B 
99:87, když v polovině zápa-
su vedli těsně 45:46. Nejvíce 
bodů dosáhli Zázvorka 31, 
Voráček 23, Činka 17 a No-
votný 8. Do 36. minuty to byl 
vyrovnaný zápas, ale chyby 
na rozehrávce je připravily 
o lepší výsledek. Závěr 
vyšel střelecky domácím, 
poslední čtvrtinu vyhráli 
34:19 a poslední 4 minuty 
dokonce 18:6.

Junioři (kategorie U 18) 
odešli poraženi doma 
s BK Česká Lípa 38:89 
(18:43). Z hodnocení trenéra 
Ing. Stroleného vybíráme: 
„Soupeř nás předčil ve 
všech činnostech už od 
úvodních minut a vlastně 
až do konce zápasu. Opa-
kujícími se nezdary naši 
rozladění hráči pak zapomí-
nali na bojovnost i souhru 
alespoň v obraně. Darované 
příležitosti v podobě trest-
ných hodů po faulech hostí 

navíc jako již poněkolikáté 
trestuhodně promarňovali. 
Body: Eichler 11, Janoušek 
7 (1x3), Sucharda 6, Horá-
ček 5 (1x3), Vorel 3, Šimák 
J. 3, Špiroch 2 a Smrčka 1. 

Kadeti (kategorie 16) 
uspěli u BK Chomutov vý-
hrou 46:84 (16:44) po jasné 
převaze od úvodu utkání. 
Nejvíce bodovali Smrčka 
25, Šimák a Blažek po 16.   

Ing. Z. Strolený, 
Ing. M. Novotný

Taky si chceme hrát – nohejbal
V průběhu pondělního odpoledne se dne 11. února sešli 

zaměstnanci jednotlivých škol na ZŠ Edisonova, aby turna-
jovým způsobem bojovali v nohejbale trojic. Nejlepším tý-
mem se stalo hostitelské družstvo ZŠ Edisonova ve složení 
Mgr. I. Poláčková, Ing. Z. Šťastný, K. Bujárek a K. Knitl. Za 
nimi následovalo pořadí: VOŠ a SPŠ, ZŠ náměstí, SŠT, SŠS 
a CR, ZŠ Bratislavská, Gymnázium+ZŠ Seifertova. V prů-
běžném pořadí vede ZŠ Edisonova, do konce všech soutěží 
zbývá odehrát tři turnaje a tím nejbližším bude florbalový.                                                                        

V.Z.

 Halová atletická sezona je v plném proudu a o závodech na 
dráze pod širým nebem si atleti ještě nějaký čas budou muset 
nechat zdát.                                                    Foto ZdS

Maškary doprovázely povoz s tradičním heslem a sta-
rostenským sudem od ZUŠ až na náměstí.          Foto rm
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K zápisu do 
varnsdorf-
ských škol 
dorazilo 
154 dětí

Slavnostní
křest 
Slavných vil 
Ústeckého 
kraje

INZERCE

V autobusu
vás sveze
řidička
Míša
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Město Varnsdorf a Měst-
ské divadlo Varnsdorf, coby 
organizátoři masopustních 
akcí v našem městě, si na 
letošní sobotní dopoledne 
2. února objednaly pře-
krásné počasí. To umocnilo 
příjemnou sluníčkovou ná-
ladu všech příchozích oby-
vatel města i okolí, kteří se 
v hojném počtu přestrojení i 
nepřestrojení o deváté ran-
ní sešli na nádvoří základní 
umělecké školy. Nádvoří se 
zaplnilo maskami různých 
pohádkových bytostí, zvířá-
tek, knížat a dalších, kteří se 
chopili dobré nálady a spo-
lečně tančili a pěli. Slavný 
mušketýr rozdával zázrač-
ný tekutý mok zletilým a 
roztomilé a přerostlé batole 
zase sladkosti pro maličké a 
nezletilé. Ani vůně teplého 
a ochuceného čaje se nedala 
přehlédnout a čoud z cikán-
ského ohně umocnil kouzel-
nou atmosféru. 

I přistoupilo mezi tančící 
dav batole ala Mimas, po-

zdravilo a uvítalo všechny 
přítomné. Vyzvalo maška-
ry, aby se vydaly s povozem 
k doprovodu starostenského 
sudu, jenž naražen až na 

konečné zastávce měl býti 
samotným rychtářem. Což 
byla výzva nemalá. Cestou  
však učiněny byly zastávky 
nutné k posílení těla i ducha. 
Někteří se posilnili mokem, 

jiní zase chutnými koblížky. 
Z rukou příslušníka Veřejné 
bezpečnosti určitě chutnalo 
všem. Cikáni pak cestou 
rozdávali letáčky s rychlo-
kurzem romštiny a cikánky 
věštily z ruky. Průvod dora-
zil i k muzeu, kde všechny 
čekal tradiční dáreček 
v podobě varnsdofského 
masopustního perníčku. Leč 
loupat ze střechy ho nikdo 
nemusel. Sám příslušník se 
opět chopil práce a rozdával: 
„Je libo červený, modrý nebo 
růžový?“ Poslední zastávkou 
před cílem byla ochutnávka 
koláčků makových, povid-
lových i tvarohových. A ty 
zmizely jakoby mávnutím 
kouzelného proutku. 

A průvod se již blížil 
k náměstí. Tam se selátka 
točila nad ohněm, aby vo-

něla pod nosem všem, a sud 
starostenský naražen byl, 
neb jak starosta slíbil, tak 
učinil. Pivo teklo proudem, 
hudba zněla všude kolem. 
Veselí bylo dosti až do mor-
ku kosti.

Čí byl masopust? Náš!
rm

Cikáni cestou rozdávali letáčky s rychlokurzem romštiny. 
Foto rm

Ve Vzdělávacím středis-
ku SŠS a CR ve Varnsdorfu 
se 8. února konala letošní 
první schůzka starostů 
měst a obcí Šluknovského 
výběžku. Úvod schůze byl 
věnován informaci o mož-
nosti čerpání dotace z Euro-
regionu Nisa na nákup nové 
hasičské techniky v hodnotě 
23,5 mil. pro Šluknovsko. 
Podle ředitele ÚO Hasič-
ského záchranného sboru 
ÚK Otakara Jirků, je stav 
současné hasičské techniky 
na Šluknovsku dobrý. Je 
však nezbytné pořídit do 
regionu nový automobilový 
žebřík s dostupnou výškou 
40 metrů, který lze vzhle-
dem k jeho pořizovací ceně 
téměř 20 mil. pořídit pouze 
v případě získání dotace 
z evropských fondů a měl 
by se stát jasnou prioritou 
obcí a měst Šluknovského 
výběžku. Umístěn by byl u 
hasičů v Rumburku a  slou-
žil by pro potřeby výběžku
i pro okolní německá města. 
Plukovník Jirků také staros-
tům obcí přislíbil pomoc při 
pořizování starší hasičské 
techniky. Velitel JSDH 
Jiří Sucharda se zmínil 
o možnosti získávat starší, 
ale funkční techniku od 

UZÁVĚRKA GRANTŮ SE BLÍŽÍ
V souvislosti s blížícím se termínem uzávěrky žádostí Gran-

tového programu města Varnsdorf pro rok 2008, kterým je 
29. únor  2008, upozorňujeme všechny žadatele, aby ode-
vzdávání žádostí nenechávali na poslední chvíli. Žadatelé 
mají možnost při konzultaci na Odboru školství, kultury 
a tělovýchovy odstranit případné nedostatky, které mohou 
způsobit nepřijetí žádostí do výběrového řízení. Žádosti se 
přijímají na podatelně MěÚ Varnsdorf v obálce označené 
„Grantový program města Varnsdorf pro rok 2008“ nebo je 
lze zaslat poštou. 

 Odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ

STAROSTOVÉ ZASEDALI 
německých hasičů. Návrh 
také podpořil a vysvětlil 
starostům, že návrh pro Eu-
roregion je určen na pořízení 
techniky, která je určena pro 
zabezpečení požární ochrany 
celého regionu. Ze zbytku 
peněz z dotace by se proto 
pořídila speciální terénní 
technika pro boj s lesními 
požáry. Starostové návrh 
hasičů podpořili a dali tak 
zelenou k jednání s Euro-
regionem Nisa o více jak 
dvacetimilionové dotaci.

Dalším bodem jednání 
byla kontrola hospodaření 
SPRŠ za minulý rok a ná-
vrh rozpočtu na rok 2008. 
Starostové obcí schválili 
zrušení členství Sdružení 
pro rozvoj Šluknovska ve 
Svazu cestovního ruchu 
Deliteus, které pro region 
Šluknovska nebylo přínos-
né a ani nesplnilo očekávání. 
Se zájmem starostové přijali 
informaci o kandidátech ze 
Šluknovského výběžku, kteří 
budou v tomto roce usilovat 
o křeslo v Senátu ČR. Mezi 
nimi by neměl chybět sou-
časný senátor Josef Zoser, 
děčínský primátor Vladislav 
Raška, rumburský starosta 
Jaroslav Sykáček nebo ředi-
telka Agentury Pondělí Mo-
nika Lampová. Hovořilo se 
i o kandidátech do krajských 
voleb, kteří by od podzimu 
měli zastupovat Šluknovsko 
v krajském zastupitelstvu.

Téměř na konec jednání 
se dostavil krajský radní 
Robert Šatník, aby alespoň 
v krátkosti poreferoval 
o posledním jednání zastupi-
telstva kraje.            gdo/js

Městský úřad Varnsdorf na základě žádosti Finančního 
úřadu v Rumburku poskytl prostory v souvislosti s podá-
váním daňového přiznání fyzických osob za rok 2007. Pra-
covníky Finančního úřadu v Rumburku najdete v hlavní 
budově Městského úřadu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470 
v zasedací místnosti č. dveří 25, v čase od 13.00 do 16.30 hod., 
a to ve dnech: 17. 3., 19. 3., 26. 3., 31. 3. 2008.              -r-

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ NA MěÚ 
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Pes se vrátil zpět majiteli
V ranních hodinách na služebnu městské policie nahlásil 

občan našeho města ztrátu svého čtyřnohého miláčka. Díky 
všímavosti našich spoluobčanů byl pes během dopoledne  dle 
podaného popisu nalezen a předán šťastnému majiteli. Vše 
se událo během dvou hodin.

Kamerový systém opět pomohl
Na městském kamerovém dohlížecím systému byla dozor-

čím  směny spatřena skupinka mladíků se dvěma slečnami. 
Jedna odpovídala popisu dívky, po které bylo vyhlášeno pá-
trání Policií ČR z důvodu útěku z diagnostického ústavu. 
Vyslaná hlídka MP provedla kontrolu totožnosti osoby. Po 
provedení potřebných úkonů byla výše jmenovaná předve-
dena na obvodní oddělení Policie ČR.

Místo školy chtěl krást
Na základě žádosti o pomoc velmi starého občana našeho 

města byla vyslána hlídka MP do rodinného domu, kde se 
dle vyjádření majitele měl nacházet nějaký zloděj. Podrobnou 
prohlídkou objektu byl z přilehlé garáže vyveden nezletilý 
chlapec, který hlídce tvrdil, že tam hledal železo. Po prove-
dení nutných úkonů byl naložen do služebního vozu MP, 
převezen na ubytovnu a předán matce. O celé události byl 
sepsán úřední záznam pro OSVZ k dalšímu řešení ohledně 
toho, že místo povinné školní docházky hledá po městě staré 
železo.                           Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

  

Podvedl směnárnici
Neznámý podvodník  zmátl pracovnici směnárny ve 

Varnsdorfu a při výměně finanční hotovosti z eura na 
koruny si dopomohl k částce přes 114.000 Kč. Pachatel 
může dostat za podvod trest odnětí svobody až na dva 
roky.

Vloupání do rodinného  domku
Zatím  neznámý pachatel zřejmě za použití shodného klíče 

vnikl  do jednoho  rodinného domku ve Varnsdorfu, kde 
odcizil elektroniku v hodnotě třicet  tisíc korun. Pachatel se 
v tomto případě  dopustil trestného činu Krádeže  vloupáním 
a porušování  domovní svobody, za který mu hrozí trest 
odnětí svobody až na tři roky.

Řídil vozidlo pod vlivem alkoholu
Muž z Rumburku byl přistižen ve Varnsdorfu hlídkou 

policie při řízení osobního motorového vozidla ve stavu vylu-
čujícím způsobilost a při orientační dechové zkoušce mu bylo 
naměřeno 3,06 promile alkoholu v dechu. Muž se tak dopustil 
trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

Pomáhat a chránit
Počínaje únorem 2008 odstartovala celorepubliková 

náborová kampaň Policie ČR. Motto zní „Pomáhat a 
chránit“. Tento slogan se objeví v televizi, v tisku, na 
plakátech i na internetu, ale zároveň se objeví i na všech 
policejních vozech. Pro všechny zájemce o práci u Policie 
ČR byla zřízena speciální telefonní linka 800 880 910. 
Všechny důležité informace můžete získat na kterékoliv 
policejní služebně Policie České republiky.

Inspektor prap. Ladislav Cvik, 
tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Ze zápisníku PČR

Romská problemati-
ka dokáže zpestřit život 
každé radnice, ve Vsetíně 
by o tom mohli vyprávět. 
Snaha najít vhodná řešení 
vedla nedávno k založení 
„Agentury pro odstraňo-
vání sociálního vyloučení“, 
která vznikla za podpory 
ministryně pro oblast lid-
ských práv a národnostních 
menšin Džamily Stehlíkové 
v ČR a jednou z vybraných 
lokalit je i Šluknovsko. V 
tisku proběhla zpráva, že do 
projektu na pomoc Romům 
se kromě dalších měst zapojí 
i Varnsdorf. Zpráva zřejmě 
posloužila ke vzniku fámy, 
která obíhá město, že se 
připravuje organizované 
stěhování romské popula-
ce do Varnsdorfu. Není to 
pravda. Jde pouze o nabí-
zenou pomoc místním sa-
mosprávám spolupracovat 
s Agenturou při řešení této 
závažné problematiky.

V některých městech 
spatřují hlavní problém 
v tom, že početné rodiny 
Romů bydlí pohromadě 
v tzv. ghettech a řešení hle-

UBYTOVNY MĚSTA NEJSOU GHETTA
dají v jejich „rozstěhování“. 
Varnsdorfská radnice v roce 
2000 hledala řešení naopak 
v ubytování Romů do ubyto-
ven. Celodenní, tedy i noční 
dohled nad dodržováním 
ubytovacího režimu se 
ukázal jako celkem účinný 
systém jak poskytnout vy-
hovující bydlení a přitom co 
nejvíce eliminovat negativní 
projevy spolunažívání s oko-
lím. Nelze ovšem zapřít, že i 
tady přetrvávají projevy ne-
vhodného chování, jsou však 
lépe a účinněji řešitelné. Po 
mnoholetých zkušenostech 
se může říci, že zde nejde 
o ghetta, která Agentura 
chystá odstraňovat.

Větší koncetrace sociálně 
slabých rodin vyžaduje i dal-
ší potřebné sociální služby 
jako doučování, zájmové 
kroužky a kulturní akce, 
prostě péči o generaci, kte-
rá by měla být základem 
lepšího životního stylu. 
Nový Zákon o sociálních 
službách platící od loňského 
roku umožňuje poskytovat 
službu i v dalších oblastech 
jako jsou noclehárny pro 

bezdomovce a ubytování 
mladých lidí vracejících se 
z dětských domovů. Další 
významnou službu pro 
sociálně slabé spoluobčany 
je terénní sociální služba, 
kterou poskytujeme rodi-
nám a občanům vyžadujícím 
služby a pomoc. Příspěvěk 
města na tyto služby a uby-
tovnu činí kolem milionu 
korun. Ten se však snižuje 
o příspěvěk z Úřadu vlády, 
Ministerstva sociálních věcí 
a z dotačních programů. 

Sociální, zejména romská 
problematika stojí dnes před 
radnicemi jako seriál, který 
má různá řešení a jehož ko-
nec je v nedohlednu.  

R. Dausch

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky
RM rozhodla:  • Uzavřít s firmou Polymur, s.r.o., 

smlouvu o umístění reklamního poutače na p.p.č. 96 
v k.ú. Varnsdorf za cenu 5.000 Kč/rok na dobu ne-
určitou. • Odstoupit od smlouvy o dílo č. 046/2004 
uzavřené dne 28. 7. 2004 s firmou HORÁK - staveb-
ní společnost, s.r.o. na akci „Splašková kanalizace 
Varnsdorf - lokalita Hrádek“. • Odstoupit od smlouvy 
o dílo č. 047/2004 uzavřené dne 28. 7. 2004 s firmou 
HORÁK - stavební společnost, s.r.o. na „Dešťová ka-
nalizace Varnsdorf - lokalita Hrádek“. • Odstoupit 
od smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 7. 2004 s firmou 
HORÁK - stavební společnost, s.r.o. na „Rozšíření vo-
dovodní sítě Varnsdorf - lokalita Hrádek“. • Odstoupit 
od smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 7. 2004 s firmou 
VCES, a.s. na „Splašková a dešťová kanalizace 
Varnsdorf - lokalita Pěnkavčí vrch“. • Neměnit sta-
novenou výši nájemného v objektech zdravotnických 
zařízení stanovenou ve výši 500 Kč/rok.

RM rozhodla neschválit: • Finanční příspěvek 
na Memoriál Jaroslava Čecha k 20. výročí. • Finanční 
příspěvek Klubu českých turistů Rumburk na akci 
29. ročníku pochodu Stezky odvahy. 

RM rozhodla stanovit: • Minimální cenu za prodej 
č.p. 669 se st.p.č. 4363 a p.p.č. 4365 za cenu  400.000 Kč 
s podmínkou celkové rekonstrukce objektu do čtyř let od 
podpisu kupní smlouvy, s předkupním právem města po 
dobu dokončení rekonstrukce, sepsání směnky ve výši 
50 % z kupní ceny na jištění provedení oprav a dodržení 
ostatních podmínek dle Zásad prodeje obytných domů, 
bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf.

Rada města rozhodla jmenovat: • Martina Špičku 
do funkce člena Komise pro sociálně - právní ochranu 
dětí na volební období 2006 - 2010. 

Datum 6. února 2008 
byl významným dnem pro 
varnsdorfské děti, které se 
zúčastnily zápisu do 1. roč-
níku základních škol. Dveře 
všech varnsdorfských škol 
se pro ně otevřely s úderem 
14. hodiny a děti v doprovo-
du svých rodičů vstoupily 
do zcela neznámého světa. 
Jejich oči svítily nadšením 
i obavami zároveň: „Mamin-
ko, myslíš, že mě vezmou?“ 
Zatímco rodiče vyplňovali 
povinné dotazníky, děti 
předváděly své znalosti ba-
rev, tvarů i přednesu básně 
a správné výslovnosti. „A co 
takhle namalovat tatínka?“ 
zazněl jeden z úkolů. Proč 
ne! A jedním tahem - k údi-
vu učitelky. „A teď nás čeká 
poslední úkol. Zavážeme 
kličku,“ vyzvala učitelka 
budoucí prvňáčky. 

A závěrem čekala stateč-
né předškoláky nejen sladká 
odměna s drobným dárkem, 
ale také pamětní list.

K zápisu do 1. tříd se letos 
dostavilo 154 předškoláků 
a  uskutečnil se v ZŠ Brati-
slavská, ZŠ Edisonova, ZŠ 
náměstí E. Beneše, ZŠ Sei-
fertova na pracovišti v ul. 
Východní a v IZŠ Karlova.

Text a foto rm

Senátorský den - senátor Josef Zoser bude pro 
veřejnost úřadovat 25. 2. na MěÚ ve Varnsdorfu 

od 15.00 do 16.00 hod. Návštěvy není nutné předem 
objednat. V případě potřeby volejte asistentku senátora 

Danu Dudkovou - 412 384 720.

K zápisu 
přišlo 154 

předškoláků

Kandidát do krajských voleb
V Děčíně proběhla 2. 2. 2008 Okresní konference KSČM. 

Delegáti rozhodli, že v podzimních volbách do Zastupitelstva 
Ústeckého kraje bude za Varnsdorf kandidovat současný 
městský zastupitel Ing. Vladimír Reiber.

Jaroslav Hrstka

23. - 24. února 2008
MUDr. Alena Křemenová, Sokolská 307, 

Děčín IX- Bynov. Tel. 412 544 539
1. - 2. března 2008

MUDr. Hana Charvátová, U přívozu 18/4, 
Děčín III - Staré Město. Tel. 412 512 368

ZUBNÍ POHOTOVOST



4/2008                                                                                                   strana 3

NA ŠLUKNOVSKU PŘIBYLO 
NEZAMĚSTNANÝCH

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Varnsdorf - čisté město 

140 let od vzniku 
města Varnsdorf

Významné události let 1899 – 1908
                                          1899  
- postaven hlavní vodovod z Lesné, dlouhý 9 km
- slavnostní otevření školy ve 3. okrese (Východní ulice)
- předány do užívání nové jatky
- otevření pošty v nové budově (v Poštovní ulici)
                                          1900 
- slavnostní otevření školy v 5. okrese
                                          1902 
- začala stavba Radničního mostu
                                          1903 
- došlo ke zbourání staré fary, čímž se rozšířilo náměstí                                           
                                          1904 
- zazněly nové varhany v děkanském kostele, postavil je 
varhanář Eule z Budyšína
- položen základní kámen ke kostelu Karla Boromejského
- otevřena vyhlídková restaurace Hrádek
                                          1905 
- vysvěcen evangelický Kostel míru
- vyhořela restaurace na Špičáku
                                          1906 
- otevřena nová budova oční kliniky
                                          1907 
- slavnostní zahájení státní reálky v 5. okrese
                                          1908 
- dokončení regulace Mandavy v délce 6,6 km
- zavěšen nový zvon do věže kostela na náměstí
- zahájen provoz krajského soudu v nové budově (dnes MěÚ 
v ulici T. G. Masaryka)
- vyhořel do základu po úderu blesku hotel „Město Vídeň“ (na 
místě dnešní polikliniky)              (zdroj Palmeho kronika)
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Jako bílá vrána mezi černými se vyjímá obec Staré Kře-
čany, která se jako jediná na Šluknovsku může pochlubit 
lednovým úbytkem nezaměstnaných, i když jen o dvě osoby. 
Radovat se mohou i v Lipové a Mikulášovicích, kde počty 
nezaměstnaných ke konci ledna zůstávají stejné jako na 
konci minulého roku. Ostatní obce však mají důvod k pláči. 
Po několika příznivých měsících z konce minulého roku, kdy 
nezaměstnanost na Šluknovsku  klesla až pod magickou 
třináctiprocentní hranici, se situace začíná obracet a úřa-
dy práce hlásí v každém městě nové přírůstky těch, kteří 
práci více či méně úspěšně hledají. Jen ve Varnsdorfu přišlo 
o práci během prvního měsíce tohoto roku 68 osob. Nejhůře  
však byla nezaměstnaností zaskočena Krásná Lípa, kde se 
díky dalším 27 lidem bez práce vyšplhala nezaměstnanost  
z prosincových 14,75 % na 16,32 %. V Jiříkově je situace 
podobná. Ještě na konci roku zde práci hledalo 318 lidí, 
v lednu jich bylo o 22 více a nezaměstnanost se tak v tom-
to městě vrátila zpátky nad osmnáctiprocentní hranici. 
Ve Šluknovském výběžku je situace nejhorší ve Chřibské 
(24,28 %). Naopak Lipová s nezaměstnaností dosahující jen 
6,37 % se na Šluknovsku  řadí na první a na Děčínsku na 
druhé místo.

Chřibská vévodí i žebříčku nezaměstnanosti čtrnácti měst 
Děčínska. Za ní následuje Jiříkov, Krásná Lípa, Šluknov. 
Nejnižší míra nezaměstnanosti je v Dolní Poustevně 
(8,99 %), dále pak v Děčíně.

Na konci ledna bylo nahlášeno 570 volných míst, na jedno 
volné místo připadá téměř patnáct uchazečů.               gdo

KÝHO
VÝRAVážený pane Dauschi, 

jsem velice rád, že opět 
někdo poukazuje na nepo-
řádek ve městě. To, že má 
dle Vás někdo tzv. prasečí 
syndrom, je je-
nom takové nic 
neříkající ges-
to. Domnívám 
se, že lidi, kteří 
onen syndrom 
mají, donutí 
město k udržo-
vání pořádku 
na svých po-
zemcích a ma-
jetku pouze způsobem, 
kterým se ubírají některá 
města, a to za pomocí vy-
hlášek a nařízení. Město 
by mělo mít na určitou 
skupinu obyvatel své páky. 
Poprvé upozorním, podruhé 
nechám uklidit na náklady 
vlastníka nemovitosti. Je to 
svým způsobem zásah do 
vlastnických práv majitele 
nemovitosti, ale na druhou 
stranu by město mělo mít 
především zájem na tom, 
jak vypadá a jak se v něm 
občanům bude žít. Vstoupili 
jsme do Evropy, ale dost lidí 
žije stále na Balkáně. 

Zároveň je ale pro mě 
zarážející, že nepořádek je i 
na pozemcích města. Máme 
zde funkční Odbor životního 
prostředí, Technické služby 
a Ekoservis. Je zde velké 
množství nezaměstnaných, 
kteří by se dle mého názo-

Až příliš často zaznamenáváme, že reakcí na různé při-
pomínky či stížnosti občanů je „nedoslýchavost“ úředníků 
MěÚ a nedostatky pak zůstávají dlouhou dobu neřešeny. 
Obyvatelé našeho bytového domu na ulici Východní však 
mají opačnou zkušenost. 

Před nedávnem, zřejmě v důsledku zimního počasí, 
se v blízkosti domu propadla část chodníku. Poškozený 
chodník představoval riziko úrazu. Je až neuvěřitel-
né, že od oznámení této skutečnosti na OSMI MěÚ do 
opravy, kterou provedli pracovníci TSmV, neuplynul 
ani týden a chodník je opět v naprostém pořádku. 

Občané domu oceňují vstřícnost odpovědných pra-
covníků i rychlost, s jakou byl chodník opraven. Tak by 
tomu mělo být vždy.                                       Dr. Miloslav Hoch 

TAK BY TOMU MĚLO BÝT VŽDY

INZERCE

Tak já ti nevím, Karle! 
Chtějí mi tou tabulí něco 
říct a nebo mne chtějí totál-
ně zblbnout? „Integrovaný 
systém opatření pro využití 
a ochranu vod v Krušnoho-
ří a Šluknovském výběžku 
v závislosti na výsledcích 
hydrogeologické syntézy.“ 
To kdyby tam napsali: 
„Vývojová studie populace 
anglických hasičů v zá-
vislosti na procentu pecek 
v třešních,“ tak jsem z toho 
zrovna tak jelen, ale alespoň 
se zasměji. Jenže tohle?

A ještě něco, Karle! Je 
Varnsdorf součástí Šluk-
novska nebo ne? Nikde ho 
tu nevidím. O čem ta tabule 
vlastně je? Něco mi uniklo? 
Ne, nenechte se mýlit, tahle 
vývěsní skříňka s absolutně 
nesrozumitelným textem se 
ve Varnsdorfu skutečně na-
lézá. Najdete ji na cestě pro 
pěší, která vede okolo bazé-
nu. Zkuste někdo odhalit 
její význam. Třeba to bude 
zajímat i ostatní čtenáře.                       

-mk-

ru měli na tyto práce využít. 
Pokud jako každý pracující 
v tomto státě platím daně, 
ze kterých si stát bere 1 % 
na fond zaměstnanosti, 

tak ať si 
město část 
těchto pro-
středků vy-
může zpět 
a financuje 
z nich úklid 
veřejných 
prostran-
ství, ulic a 
chodníků. 

Pokud se někdo vymlouvá, 
že nemůže pracovat v určité 
profesi, že nemá kvalifika-
ci, tak se domnívám, že na 
koště a pytel na odpadky 
ji nepotřebuje. Možná se 
potom nebudeme muset 
denně dívat na pozůstatky 
ledničky a pneumatiky na 
ulici 5. května (leží zde již 
rok), na nepořádek na síd-
lištích, v parcích a všude 
tam, kam se dostanou lidé 
s prasečím syndromem.

Potom, jak napsal pan 
starosta v prvním letošním 
čísle, se lidé možná budou 
více snažit udržovat si pro-
středí, v jakém žijí, a celé 
město bude vypadat čistě a 
usměvavě.

Buďme optimisty, možná 
se někdo probudí a začne se 
lépe koukat kolem sebe.

J. Kňourek
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VARNSDORFSKÝ MASOPUST 2008

Ve zdraví a v plné síle
přišla zase naše chvíle.
Staří, mladí, velcí, malí 
masopust tu přivítali.

Pak už jenom 
v krátké chvilce

robě malé - 
skoro v plínce -

řeklo všem, 
co se sem vešli,

pozdrav zvláštní: 
„Ahoj sešlí!“

Však nehledíc na ostudu,
žbrďol piva v pěkném sudu

hned se vezl jako pán
všemi vítán, všemi zván.

Ať si gadžo valí oči,
v čardáši 

se cigán točí.
Chlapi rudnou 

rychlým pulsem
s cigánčiným 

romským kursem.

Po silnici, po chodníku
medvěd tahal harmoniku.

S úsměvem a s trochou štěstí
přivedl nás na náměstí.

Na náměstí byly hody,
připravily hrozné svody:

Jelítka a jitrničky, prasátko se vrtí.
Nebýt vegan, jím až k smrti!

Čarodějka s kouzelníkem,
mušketýr i s novým trikem,

tak myšák s paní smrtí
s hudbou výskli, zadkem vrtí.

Masopustem, 
když se žije,

někdo jí 
a někdo pije!

Nejeden rád hrdlo smočí, 
starosta když pivo točí.

S díky zazní ze všech úst:
AŤ ŽIJE NÁŠ MASOPUST!
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V předloňském roce oslavila firma 70 let od svého vzni-
ku, resp. od data, kdy Grémium elektrotechniků udělilo na 
základě koncese Viktoru Nejtkovi oprávnění „instalovati 
neonové trubice a příslušné k tomu elektrické vedení“. Tuto 
činnost úspěšně prováděla až do doby  svého znárodnění a 
zákazu činnosti. Poté se Viktor Nejtek odstěhoval na sever 
Čech do Šluknovského výběžku a s sebou si přivezl rozebrané 
části neonářské dílny a projektor z kina REPUBLIKA, který 
mu s dalšími věcmi věnoval František Čvančara - tehdejší 
provozovatel kin a distributor filmů. Po přestěhování se 
V. Nejtkovi narodili v Rumburku synové. Nejmladší Pavel 
si začíná v letech 1985-1987 pohrávat s neonovými trubi-
cemi, tehdy ještě jako nepoužitelným koníčkem. V té době 
byl zaměstnán v Československé televizi jako mechanik ve 
filmových projekcích a ve vedlejším zaměstnání jako promí-
tač v pražských kinech. Ve státním podniku OZAP si tehdy 
ještě pamatují doby a jméno firmy Elektroneon, a tak se po 
revoluci stává pan Mikeš prvním zaměstnancem nové firmy. 
Znovuzprovoznění firmy Elektro Neon Nejtek a prvních za-
kázek se dožil i zakladatel firmy Viktor Nejtek, který zemřel 
v roce 1994. První zakázka, obnovení reklamního poutače 
Bílá labuť, rozbíhá řadu zajímavých a důležitých projektů, 
které vrcholí v posledních letech designem firem jako je 
LG, Hypernova a další. V roce 2006 již firma požívá takové 
důvěry, že získává zakázku na změny v 9 z 15 nákupních 
středisek Carefour na Tesco, což je zatím nejvyšší pracovní 
ocenění firmy a zároveň její úspěch. Nový majitel však kromě 
elektrooboru od mládí inklinuje k příbuznému oboru – kine-
matografii. V roce 2000 se začíná zajímat o zakoupení polo-
rozpadlého promítacího zařízení místního kina Panorama 
a nakonec ho včetně budov za jednu korunu kupuje. Po 35 
letech od kolaudace v roce 1971 a více jak desetileté odstávce 
má 35 mm kino dnes za sebou již 3 roky úspěšného provo-
zu. V současné době se dokončuje rekonstrukce původních 
70 mm promítaček pro účely promítání archivních a klubo-
vých představení. Firma rozšiřuje svoji činnost o provozová-
ní kulturních zařízení a restaurační služby; je zdravá a plná 
života. Zaměstnává v současné době vrámci svých provozů 
18 zaměstnanců a rozhodně neztrácí dech pro další aktivi-
ty - ať již v oblasti neonových reklam nebo rozšiřování na-
bídky v oblasti kulturních služeb ve Varnsdorfu. 

Konečně rodina Nejtků měla vždy ke kultuře blízko. Dě-
deček současného majitele firmy František byl hudebním 
skladatelem a v jeho šlépějích pokračuje vnuk Viktor, který 
hraje ve Varnsdorfské filharmonii. Úspěch firmy zaujal před 
dvěma lety i německé filmaře natáčející vrámci trojzemí 
nejúspěšnější porevoluční podnikatele v nových zemích EU. 
Film odvysílali v televizi MDR. Nám nezbývá než firmě 
Elektro Neon Nejtek popřát do dalších let mnoho úspěchů. 
(www.elektroneon.com; www.centrumpanorama.cz)      JS

„Zlatá múza severu“ 
bude předána na plesu

  
Oblastní akademie pracovníků v kultuře již podruhé ocení 

nejpozoruhodnější počin ve prospěch kultury a kulturnosti 
ve šluknovském regionu za uplynulý rok. K vyhlášení to-
hoto významného ocenění a k předání „Zlaté múzy severu“ 
dojde 15. března v Kulturním domě ve Starých Křečanech 
na putovním III. společenském plesu, na jehož přípravě se 
spolupodílejí významná kulturní zařízení celého Šluknov-
ska. Za aktivity v roce 2007 byly pověřeným výborem na 
ocenění nominovány: 

Klub českých turistů Krásná Lípa - za přípravu a 
vydání knihy „Pohledy do minulosti“. České Švýcarsko, 
o.p.s. Krásná Lípa - za expozici  „České Švýcarsko - život, 
tajemství, inspirace“. Taneční skupina Stars Varnsdorf - 
za zisk titulů mistrů ČR v cheerlaedingu a skvělou reprezen-
taci regionu. Rumburský komorní orchestr - za činnost 
v roce 2007 a trvale nabízené hudební hodnoty posluchačům 
v regionu. Vilémovský chrámový sbor - za nastudování 
České mše vánoční J.J. Ryby. Základní umělecká škola 
Varnsdorf - za realizaci 9. ročníku celostátní festivalové 
přehlídky scénického tance „Tanambourrée 2007“. Diva-
delní soubor DK Rumburk - za nastudování divadelní 
komedie „1 + 1 = 3“.                                     Martin Louka

VIZITKA FIRMY
Elektro Neon Nejtek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA náměstí E. Beneše 469, 407 47 Varnsdorf
pořádá 

VÝUKU NA PC
(internet, kanc. balík Office, dle indiv. potřeb)

začátek 10. 3. 2008 v 15.00 hodin v učebně informatiky
Následně každé podnělí: 15.00 - 17.00 hodin

Rozsah: 10 hodin - Cena: 1.200 Kč, pro rodiče žáků školy 1.000 Kč
Lektor: Mgr. Jan Škoda

Informace a přihlášky: zemler@zs-namesti.cz. Telefon: 737 236 953

V souvislosti se vstu-
pem České republiky do 
schengenského prostoru 
a oslavami s tím v na-
šem městě spojenými byl 
v prvním letošním čísle 
Hlasu severu zveřejněn 
článek pod názvem „Hrani-
ce definitivně odstraněny“. 
Tato informace však nevy-
jadřuje objektivní a reálnou 
skutečnost. Státní hranice 
naší republiky  jako jeden 
z nejdůležitějších znaků 
existence každého státu 
odstraněny nebyly a na-
dále zůstávají beze změny 
zachovány. Česká republi-
ka tak stále existuje jako 
suverénní stát. Vzhledem 
k dotazům týkajících se 
otázek existence státních 
hranic a dalších skuteč-
ností se pokusíme problém 
šířeji vysvětlit. 

Co podstatného se 
vlastně  21. prosince 2007 
změnilo? Především došlo 
k rozšíření schengenské-
ho prostoru. K původním 
třinácti státům EU a dále 
Norsku a Islandu (V. Britá-
nie a Irsko, jako členové EU 
do Schengenu nevstoupily) 
přibylo devět států z de-
seti, které byly přijaty do 
EU v roce 2004. (Desátý 
Kypr požádal o odklad.) Z 
příslušných dohod a úmluv 
pak vyplynulo, že tímto 
dnem byly zrušeny kontro-
ly na společných vnitřních 
hranicích celkem 24 států 
včetně ČR. Hranice je 
možné od této doby překra-
čovat na kterémkoli místě. 
(Tato skutečnost přirozeně 
vzbuzuje pozornost a zájem 
občanů našeho města.) Hra-
niční kontroly na letištích 
přestanou existovat pro lety 
uvnitř Schengenu dnem 
30. března 2008.

Volnost pohybu osob přes 
vnitřní hranice schengen-
ského prostoru ale není 
absolutní. Je třeba dbát na 
dodržování všech pravidel 

Počty obyvatel, lépe ře-
čeno občanů České repub-
liky, se za poslední roky ve 
Šluknovském výběžku nijak 
výrazně nemění. Při posled-

SAMOTNÉ HRANICE ODSTRANĚNY NEBYLY
vyplývajících z předpisů 
daného státu. Například 
se nijak nemění místní 
omezení vyplývající z pra-
videl silničního provozu, 
ochrany přírody či soukro-

mého majteku. Na území 
daného státu platí povin-
nost prokázat se platným 
cestovním dokladem. Tím 
může být cestovní pas nebo 
občanský průkaz.   

K ř ízení motorového 
vozidla je třeba český, pří-
padně mezinárodní řidič-
ský průkaz. U zapůjčeného 
vozidla je třeba mít u sebe 
notářsky ověřený zápis 
o zapůjčení vozidla opat-
řený překladem. Určitá 
omezení se týkají i převozu 
tabákových a alkoholických 
výrobků, cestování se zví-
řaty i převážení zbraní. 
Při zachování hranic všech 
států představuje rozšíře-
ní schengenského prostoru 
bezesporu novou kvalitu 
vzájemného soužití obyva-
tel Evropy. Nejenže ulehčí 
cestování po Evropě, ale 
v mnoha směrech podstatně 
ovlivní život lidí, zejména 
v příhraničních oblastech. 
Pro náš region i pro naše 
město z toho vyplývá aktu-
ální požadavek - dovedně 
využít všech možností, 
které z této skutečnosti 
plynou pro náš další vše-
stranný rozvoj.

Dr. Miloslav Hoch

Ve Šluknovském výběžku přibývá cizinců

Občané ČR trvale žijící na Šluknovsku

                                    k 1. 1. 2008   k 1. 1. 2007
                                    Muži    Ženy  Celkem     Muži    Ženy   Celkem  

Varnsdorf                    7.593    8.004   15.597    7.595    7.983 15.578 
Mikroregion Sever                               33.121         33.089 
Mikroregion Tolštejn                        20.320                           20.356
Šluknovský výběžek  26.373  27.068   53.441    26.367  27.078  53.445

Cizinci trvale žijící na Šluknovsku
                                  Občané EU    Cizinci celkem     Občané EU   Cizinci celkem 

                                    k 1. 1. 2008   k 1. 1. 2007
Varnsdorf                       141      510          137      483
Rumburk                          70       466           70      346
Šluknovský výběžek       451    1.197          438   1.765 

ním statistickém přepočtu 
žije k 1. lednu tohoto roku 
v celém regionu Šluknovska 
53.441 obyvatel, což je pouze 
o čtyři osoby méně než v loň-

ském roce. Ze statistiky ale 
vyplývá, že severní část 
Šluknovska se rozrůstá, i 
když jen o třicet dvě osoby 
za poslední rok, narozdíl od 
Mikroregionu Tolštejn, kde 
stejný počet osob, tedy tři-
cet dva chybí. Cizinci mají 
o bydlení ve Šluknovském 
výběžku stále větší zájem. 
Jen za rok 2007 se jich na 
Šluknovsko přistěhovalo a 
k trvalému pobytu přihlá-
silo o 232 více než v roce 
předešlém. Na začátku to-
hoto roku zde tedy bylo evi-
dováno celkem 1.997 trvale 
žijících cizinců, z nichž pou-
ze 451 jsou občany Evropské 
unie.                            gdo





Centrum regenerace 
hledá spolupracovníky se 
zájmem o obor kondice a 
péče o vzhled. HPČ i VPČ. 
Rekvalif ikace zajištěna. 
Volejte 775 375 065.

Pronajmu ihned ne-
zařízenou garsoniéru 
ve Varnsdorfu, ul. Čelako-
vická. Cena vč. poplatku 
4.500 Kč. Tel. 731 190 461.

Přijme se kuchař, ku-
chařka. Tel. 774 098 444.

Pronajmu byt 1+1+L 
v Rumburku Podhájí, kon-
takt 607 563 450.
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ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ
Rozvoz j ídel organizacím i jednotl ivcům do obědníčků

CENA 42,00 Kč včetně dopravy a DPH

Kontakt 777 118 041
RESTAURACE ZELENÝ STROM - RUMBURK

20-300 tis. Kč, i pro důchodce do 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!!!

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Salon pro psy - koupání, 
stříhání, trimování, drápky, 
čištění uší. Možnost úpravy 
také u vás doma.  Matouš-
ková, Jiříkovská 99, Rum-
burk. Tel. 412 333 365, 604 
854 748.

Pomohu a poradím 
s hubnutím. Nenásilně a 
zdravě. Tel. 607 755 026.

Nová restaurace do 
pronájmu. Tel. 774 098 444.

Kadeřnictví U Ka-
pustičky stále otevřené 
za původní ceny. Na vaši 
návštěvu se těší kadeřnice 
Jana. Tel. 728 510 962.

Koupím byt do osobní-
ho vlastnictví na ul. Legií. 
Platím hotově. Tel. 720 465 
745.

Hubnutí a kondice. 
Tipy - rady - informace na 
www.vasstyl.com.

Svatební a společenská 
móda pro dámy a pány. Půj-
čovna - prodej - zakázkové 
krejčovství - ruční výroba 
doplňků - opravy a úpravy 
oděvů. Út - Pá 14.00 - 18.00, 
mimo otv. dobu dle domluvy. 
Kontakt: Varnsdorf, Elišky 
Krásnohorské 1549, tel. 728 
764 809, j.zarnack@email.cz, 
www.svatebni-moda.cz. Při-
pravili jsme pro vás novou 
kolekci svatebních šatů na 
rok 2008. Rádi pokračujeme 
v naší tradici a pro každou 
nevěstu máme připraven 
dárek!

Prodám zahradu v os. 
vl., 630 m2, el. 220 V, 380 V, 
studna, skleník, WC, nová 
chatka, parková úprava. 
Cena: 340.000 Kč. Tel. 603 
541 773.

Pronajmu hezký byt 
1+1 s balkonem ve Varns- 
dorfu, ul. Karolíny Světlé. 
Cena dohodou. Tel. 736 
767 517.





VZPOMÍNKA
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§

PODĚKOVÁNÍ

25. února uplyne 15 let ode dne, kdy 
navždy odešel Eda Vébr.

Vzpomínají manželka Hana, děti Lukáš 
a Janina.

§

Děkuji všem zastupitelům města za hlasování 
o prodeji nemovitosti č.p. 1326 v ulici B. Němcové, které 
se uskutečnilo dne 24. 1. 2008 ve Studentském centru 
Střelnice. „Hlasování bylo velmi férové a svědčí o tom, že 
zastupitelům města záleží opravdu na všech občanech naše-
ho města.“ Díky a věřím tomu, že i nadále budou vaše roz-
hodnutí a následná hlasování správná tak, jako tomu bylo 
doposud. Je vidět, že se za několik let vůbec nic nezměnilo, 
a je to horší než před rokem 1989.                    M. Rejman

25. února 2008 by oslavil 94. narozeni-
ny Miroslav Blaha, náš dobrý a spraved-
livý tchán, dědeček a pradědeček.

Stále vzpomínají snacha Marie a vnuč-
ka Vladimíra s rodinou.

23. února 2008 by oslavil 68. narozeni-
ny Miroslav Blaha, náš milující a dobrý 
manžel, tatínek, tchán a dědeček.

Stále vzpomínají manželka Marie a 
dcera Vladimíra s rodinou.

16. února uplynulo 7 let, co nás opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček 
Vladislav Štěrba. Kdo jste ho znali a 
měli rádi, vzpomeňte.

S láskou vzpomínají manželka Anna, 
dcera Slávka s rodinou a vnuk Jaroslav. 

Všechno se změní, jen vzpomínky zů-
stanou.

22. února tomu bude 20 let, co nás 
navždy opustil náš drahý syn, bratr a 
tatínek Zbyněk Minarčík. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají rodiče a sourozenci.

§

§

Ladislav Gergely       71 let
Zdenka Martincová   64 let
Mária Čechová          82 let
Zdeňka Slavíková      86 let
Josef Vajs                   75 let
Miloslav Čížek           72 let
Vladimír Mikšl          74 let
Vratislav Slánský      79 let
Věra Voráčová           72 let

ODEŠLI NAVŽDY
leden 2008

§

2. března to budou 4 roky, co odešel 
navždy Petr Maibaum. Děkujeme všem, 
kdo si vzpomenou s námi.

S láskou vzpomínají maminka, man-
želka a dcery s rodinami.

16. února uplynulo 10 let, co navždy 
utichlo srdce naší milované maminky, 
babičky a prababičky Elišky Horynové. 
Vzpomeňte s námi, kdo jste ji znali.

Syn Jiří a dcera Zdenka s rodinami

§

VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

Dne 23. února 2008 
se koná na zimním sta-
dionu Varnsdorf Memo-
riál k 20. výročí úmrtí 
Jaroslava Čecha , 
který byl zakladatelem 
varnsdorfského hokejové-
ho oddílu.

VE STRUČNOSTI
Volejbal - Úspěšné vstoupila do odvetných částí soutěží 

družstva mužů i žen Slovanu. Muži nejprve zdolali TJ So-
kol Tesla Stráž nad Nisou A 3:2 a 3:1. S dalším soupeřem, 
kterým byla TJ Vysoké nad Jizerou A, prohráli 3:1 a druhý 
zápas dovedli do vítězného konce 2:3. Ženy hrály v Litomě-
řicích a porazily VK Ervěnice i CENTRO Teplice shodně 
2:0. Stejným výsledkem poté neuspěly s domácím Sokolem. 
Další turnaj je čeká 8. 3. v Rumburku a 22. 3. je na pořadu 
turnaj domácí.  

Stolní tenis - výsledky: Sokol Filipov C (12. místo) - 
Slovan A (6.) 6:12. Za hosty Strnad a Miško po 3,5 bodech, 
Krejčí a Suchý po 2,5 bodech. Slovan A - SKST Děčín D (3.) 
14:4 - Suchý 4,5, Krejčí 3,5, Miško a Fuchsig po 3 bodech.  

Odložený zápas Slovan B (5. místo) - SKST Česká Kame-
nice C (11.) 15:3. Body Šimek 4,5, Chlan, L. Žítek st. a Exnar 
po 3,5. Slovan B - SKST Děčín C (2.)  6:12. Bodovali Chlan 
2,5, L. Žítek st. 1,5,  Exner a Šimonek po 1.  SKST Děčín E 
(10.) - Slovan B  6:12. 

Po 17. kole soutěže z celkových dvaadvaceti je béčko 
Slovanu stále o bod před áčkem. Tento nepatrný náskok 
drží již pět kol od vzájemného zápasu, který skončil 
8:10.                                                                             ZdS

Fotbalový turnaj BENTELER
V první únorový víkend proběhl turnaj v sálové kopané 

firmy Benteler. Zúčastnilo se deset týmů z jeho závodů 
v Chrastavě, Stráži nad Nisou, Jablonci a pochopitelně 
domácí výběry několika provozů, v jejichž řadách nastou-
pilo mnoho bývalých, či dosud příležitostných fotbalistů 
klubů okolního regionu i z Varnsdorfu. Po bojích ve sku-
pinách po pěti týmech (postupovaly 4) a dále zápasech 
play-off vzešlo následující pořadí nejlepších celků: 1. SAAB 
Chrastava (výhra ve finále 2:0), 2. Projekťáci Rumburk, 
3. Lisaři Rumburk, 4. Nástrojárna Rumburk. Ceny nejlepším 
předával na závěr turnaje bývalý ligový kanonýr a nyní hráč 
SK Slovan Varnsdorf Josef Obajdin.                           ZdS

POZVÁNKA NA 
MEMORIÁL

INZERCEPŘIJĎTE SI 
PRO NÁS

Máte zájem o pejska? 
Zatoulal se váš čtyřnohý 
přítel  a nevíte, kde hledat? 
Přijďte navštívit záchytné 
kotce pro opuštěná a toulavá 
zvířata v Rumburku. Může-
te si vybrat ze dvou desítek 
opuštěných psů a stát se tak 
dobrým pěstounem. A kde že 
kotce najdete? V areálu bý-
valých kasáren v Královské 
ulici v Rumburku. Hodiny 
pro veřejnost: 
Po - Pá  9 - 11, 16 - 18 hod.
So - Ne  8 - 10, 14 - 16 hod.

Z nabídky záchytných 
kotců města Rumburk si 
můžete vybrat i na strán-
kách www.varnsdorf.cz. 

Více informací na tel. 
603 153 118 pí Michalů 
nebo 737 882 083 pí Mi-
hulková.
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VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

HLAS SEVERU - čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 27. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2500 ks. IČ 00261718. Šéfredaktorka 
Romana Macová (telefon 412 372 241, linka 143), MěÚ, Nám. E. Beneše 470. Zástupce šéfredaktorky Robert Dausch. Příspěvky a inzerci přijímá re-
dakce, e-mail: hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Vychází 
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VYHRÁLI JEN KADETI 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 
FOTBALISTŮ SK SLOVAN

Soupeř z Turnova byl posledním v této sezóně pro muže 
HC Varnsdorf. Doma jej porazili 6:2 a venku prohráli 5:2. 
O postupu ovšem nerozhodovalo lepší skóre. Při rovnosti 
bodů se hrálo prodloužení a v něm inkasovali rozhodující 
gól. Nejlepším hráčem obou zápasů byl Ondřej Havlíček, 
autor čtyř branek a tří asistencí. Varnsdorfští hokejisté tak 
skončili v Libereckém krajském přeboru na 3. místě a stop 
jim vystavilo až semifinále play-off.

Liga neregistrovaných hráčů doznala po dalších zápasech 
změny v tabulce. Odehrány byly 2/3 soutěže a průběžné po-
řadí je následující: 1. KOVO KRAUS 15 bodů, 2. MPK 14, 
3. VARTA Česká Lípa 10, 4. TOS 9, 5. GEZ 4 body. 

Pozvánka na Memoriál Jaroslava Čecha  - zítra, tj. 
v sobotu 23. 2. se od časných dopoledních hodin koná na 
zimním stadionu ve Varnsdorfu hokejový turnaj u příležitosti 
20. výročí úmrtí Jaroslava Čecha, který byl zakladatelem 
zdejšího hokejového oddílu. Zúčastnit by se měly čtyři
varnsdorfské týmy a dále po jednom z Prahy a Jablonce. 

 Další turnaj, a to mezinárodní proběhne v sobotu 
1. března pro družstva žáků 1. a 2. tříd. Na obě akce 
jste srdečně zváni.                                                    J.H.

Hokejoví muži mají po sezoně

PĚT MEDAILÍ ATLETŮ 
NA HALOVÉM KP

V jablonecké hale se na přeborech Libereckého kraje 
dařilo varnsdorfským borcům. Podle očekávání nejlépe 
obstál juniorský sprintér D. Dejsun ziskem dvou medailí, 
a to bronzové v běhu na 60 m časem 7.35 sek. a stříbrem na 
200 m za 24.24 sek. Dalším výborným výkonem přispěl mílař 
J. Podrazil, který v premiéře za muže získal bronz v běhu na 
1500 m kvalitním časem 4:19.87 min. Obstál, byť ve slabší 
dorostenecké konkurenci i mílař J. Kalivoda třetím místem 
na 1500 m a osobním rekordem 5:03.49. Poslední a pátou 
medaili dovezla B. Pagáčová, když obsadila druhé místo na 
čtyřstovce časem 71.44 sek.                     Ladislav Kubíček

Muži vyhráli venku 
s druholigovými Bohe-
mians (bývalý Střížkov) 
1:2 (0:1) góly Fikejze z 8. a 
Křemena ze 72. minuty. 
Domácí snížili až před kon-
cem z trestného kopu. Dále 
porazili divizní Nový Bor 
5:0 (4:0). V 9. a 21. minutě 
skóroval Broschinský (posi-
la z Liberce), ve 41. Rezek, 
44. R. Mach a v 54. přišel 
vlastní gól hostů. Venku 
podlehli ligovým Teplicím 
těsně 2:1 (1:0). 

Branky: 23. minuta Sabou, 
85. Vidlička - 76. Grubhoffer. 
Slovan opět zmítán střevní 
chřipkou (bez Svojtky, Pat-
ky, Obajdina, zraněného 
Fikejze) potrápil ligový tým 
a prohrál gólem z TK ze 30 
metrů, kdy míč tečovaný ve 
zdi zaplachtil do šibenice 
branky Dolečka. Sestava: 
Macháček (46. Doleček) - 
Čapek, Rezek, Vavroušek, 
Sháněl - Vaško (87. Pácha), 
Broschinský, M. Novák, Kře-
men - Jordák (64. Grubhof-
fer), Holeček (80. Budský). 
Trenér Václav Rys.

Starší dorost prohrál 
na hřišti druholigového do-
rostu FK Jablonec 3:1 (1:1). 
Gól Mauder v 10. minutě na 
0:1. S druhým celkem ČLSD 
to byl poučný zápas. Sesta-
va: Hadar - Jelen, Schmidt, 
Stehlík, Kruml - Pácha, Volf 
(46. M.Novák), Havel, Mau-
der - Budský (60. Zadina), 
Chlan (75. Šťastný). Trenér 
Josef Hloušek. V Mimoni 
remizoval v tamním zimním 
turnaji s domácími muži 
3:3 (0:0). Bandas snižoval 
na 2:1, Budský dával na 
2:2 a 2:3, domácí 10 minut 
před koncem upravili na 
konečný stav. 

Mladší dorost plichtil na 
Junioru Děčín 1:1 (0:1). Ve 
20. minutě se trefil Chlan a 
domácí divizní dorost pak 
vyrovnal z penalty. Dále 
porazil dorostence Velkého 
Šenova 5:2 (2:1). Na 1:1 
vyrovnával Zadina, na 
2:1 dal Dančo, na 3:1 Luňák 

a na 4:2 a 5:2 Budský. Ten 
měl 3 další tutovky. Sesta-
va: Šedivý - Láliš, Boštík, 
Schmidt, Kolár - Bajan, 
Šťastný, Nagy, Zadina - No-
vák, Budský, střídali Hejl, 
Havel, Chlan a Volf. Trenér 
František Dužár.

Ženy prohrály s Tepli-
cemi 1:3 (1:1). Gól Slovanu 
dala Řezáčová. Stejným 
poměrem prohrály s pr-
voligovou Starou Lysou 
a na 1:3 upravila Voglová. 

Starší žáci třikrát remi-
zovali. S Motorletem Pra-
ha 0:0, s Horním Podlužím 
1:1 a s mladšími žáky Rum-
burku 2:2. V tomto střet-
nutí skórovali R. Kramer 
a Žatečka.  

Mladší žáci prohráli 
s Rumburkem 1:3 a na 
halovém turnaji RAPID 
CUP skončili v Liberci 
třetí. Jejich výsledky ve 
skupině: Slovan - Rapid A 
1:0, - Nová Ves 6:0, - BKS 
(Polsko) 2:1. Dále deklaso-
vali Rapid B 5:0 a prohráli 
s MKS Granica (Polsko) 
1:2. V utkání o 3. místo 
porazili Hrádek nad Nisou 

2:1. Finále bylo záležitostí 
polských týmů a vyhrál BKS. 
Nejlepším střelcem turnaje 
se stal Adam Ondráček se 
6 góly.                                 

Mladší přípravka 
absolvovala halový turnaj 
v Litvínově, který pořádal 
Junior Teplice. Její výsled-
ky: Slovan - Teplice II 2:13, 
- Bílina 3:3, - Teplice I 4:2, 
- FK Most 2:4, - FŠ Most 
8:1. 17x se trefil O. Kramer, 
1x Rybář a Lisý. Turnaj 
vyhrály Teplice II před FK 
Most a Bílinou, naše na-
děje skončily čtvrté. Doma 
se dále střetly s Novým 
Borem. Konečný výsledek 
zněl 2:2 a branky obstarali 
Rybář a O. Kramer. Béčko 
mladší přípravky porazilo 
FAŠV (Fotbalová akademie 
šluknovského výběžku) 
8:0 po třech brankách 
Berana, dvou Linharta 
a dále Vejrostka, Kolínského 
a Černého. První tým mlad-
ší přípravky poté vyhrál nad 
Novým Borem 7:4. Po třech 
gólech dali O. Kramer a Ry-
bář, jeden přidal Lisý.  

 

Mladší přípravka je nejlepší ve své kategorii v okrese. 
Zcela vzadu zleva trenér M. Machan, asistentka tre-
nérů I. Lisá, trenér a vedoucí Z. Kramer. Stojící zleva 
M. Rybář, O. Kramer, L. Biháry, D. Vejrostek, D. Lin-
hart a J. Kolka. Dole zleva P. Knitl, T. Černý, L. Lisý, 
J. Kolínský a L. Burda. Vpředu gólman A. Kopecký.                                                                                            

              Text a foto ZdS   

M u ž i 
prohráli na palubovce 
Slavoje Litoměřice B 
99:87, když v polovině zápa-
su vedli těsně 45:46. Nejvíce 
bodů dosáhli Zázvorka 31, 
Voráček 23, Činka 17 a No-
votný 8. Do 36. minuty to byl 
vyrovnaný zápas, ale chyby 
na rozehrávce je připravily 
o lepší výsledek. Závěr 
vyšel střelecky domácím, 
poslední čtvrtinu vyhráli 
34:19 a poslední 4 minuty 
dokonce 18:6.

Junioři (kategorie U 18) 
odešli poraženi doma 
s BK Česká Lípa 38:89 
(18:43). Z hodnocení trenéra 
Ing. Stroleného vybíráme: 
„Soupeř nás předčil ve 
všech činnostech už od 
úvodních minut a vlastně 
až do konce zápasu. Opa-
kujícími se nezdary naši 
rozladění hráči pak zapomí-
nali na bojovnost i souhru 
alespoň v obraně. Darované 
příležitosti v podobě trest-
ných hodů po faulech hostí 

navíc jako již poněkolikáté 
trestuhodně promarňovali. 
Body: Eichler 11, Janoušek 
7 (1x3), Sucharda 6, Horá-
ček 5 (1x3), Vorel 3, Šimák 
J. 3, Špiroch 2 a Smrčka 1. 

Kadeti (kategorie 16) 
uspěli u BK Chomutov vý-
hrou 46:84 (16:44) po jasné 
převaze od úvodu utkání. 
Nejvíce bodovali Smrčka 
25, Šimák a Blažek po 16.   

Ing. Z. Strolený, 
Ing. M. Novotný

Taky si chceme hrát – nohejbal
V průběhu pondělního odpoledne se dne 11. února sešli 

zaměstnanci jednotlivých škol na ZŠ Edisonova, aby turna-
jovým způsobem bojovali v nohejbale trojic. Nejlepším tý-
mem se stalo hostitelské družstvo ZŠ Edisonova ve složení 
Mgr. I. Poláčková, Ing. Z. Šťastný, K. Bujárek a K. Knitl. Za 
nimi následovalo pořadí: VOŠ a SPŠ, ZŠ náměstí, SŠT, SŠS 
a CR, ZŠ Bratislavská, Gymnázium+ZŠ Seifertova. V prů-
běžném pořadí vede ZŠ Edisonova, do konce všech soutěží 
zbývá odehrát tři turnaje a tím nejbližším bude florbalový.                                                                        

V.Z.

 Halová atletická sezona je v plném proudu a o závodech na 
dráze pod širým nebem si atleti ještě nějaký čas budou muset 
nechat zdát.                                                    Foto ZdS

Maškary doprovázely povoz s tradičním heslem a sta-
rostenským sudem od ZUŠ až na náměstí.          Foto rm

VARNSDORFSKÝ MASOPUST 2008
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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY                                                                                                           CENA 6 Kč

Fotoseriál
masopustu
od Rómky
s verši od
Mimase
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K zápisu do 
varnsdorf-
ských škol 
dorazilo 
154 dětí

Slavnostní
křest 
Slavných vil 
Ústeckého 
kraje

INZERCE

V autobusu
vás sveze
řidička
Míša

(str. 6)

Město Varnsdorf a Měst-
ské divadlo Varnsdorf, coby 
organizátoři masopustních 
akcí v našem městě, si na 
letošní sobotní dopoledne 
2. února objednaly pře-
krásné počasí. To umocnilo 
příjemnou sluníčkovou ná-
ladu všech příchozích oby-
vatel města i okolí, kteří se 
v hojném počtu přestrojení i 
nepřestrojení o deváté ran-
ní sešli na nádvoří základní 
umělecké školy. Nádvoří se 
zaplnilo maskami různých 
pohádkových bytostí, zvířá-
tek, knížat a dalších, kteří se 
chopili dobré nálady a spo-
lečně tančili a pěli. Slavný 
mušketýr rozdával zázrač-
ný tekutý mok zletilým a 
roztomilé a přerostlé batole 
zase sladkosti pro maličké a 
nezletilé. Ani vůně teplého 
a ochuceného čaje se nedala 
přehlédnout a čoud z cikán-
ského ohně umocnil kouzel-
nou atmosféru. 

I přistoupilo mezi tančící 
dav batole ala Mimas, po-

zdravilo a uvítalo všechny 
přítomné. Vyzvalo maška-
ry, aby se vydaly s povozem 
k doprovodu starostenského 
sudu, jenž naražen až na 

konečné zastávce měl býti 
samotným rychtářem. Což 
byla výzva nemalá. Cestou  
však učiněny byly zastávky 
nutné k posílení těla i ducha. 
Někteří se posilnili mokem, 

jiní zase chutnými koblížky. 
Z rukou příslušníka Veřejné 
bezpečnosti určitě chutnalo 
všem. Cikáni pak cestou 
rozdávali letáčky s rychlo-
kurzem romštiny a cikánky 
věštily z ruky. Průvod dora-
zil i k muzeu, kde všechny 
čekal tradiční dáreček 
v podobě varnsdofského 
masopustního perníčku. Leč 
loupat ze střechy ho nikdo 
nemusel. Sám příslušník se 
opět chopil práce a rozdával: 
„Je libo červený, modrý nebo 
růžový?“ Poslední zastávkou 
před cílem byla ochutnávka 
koláčků makových, povid-
lových i tvarohových. A ty 
zmizely jakoby mávnutím 
kouzelného proutku. 

A průvod se již blížil 
k náměstí. Tam se selátka 
točila nad ohněm, aby vo-

něla pod nosem všem, a sud 
starostenský naražen byl, 
neb jak starosta slíbil, tak 
učinil. Pivo teklo proudem, 
hudba zněla všude kolem. 
Veselí bylo dosti až do mor-
ku kosti.

Čí byl masopust? Náš!
rm

Cikáni cestou rozdávali letáčky s rychlokurzem romštiny. 
Foto rm

Ve Vzdělávacím středis-
ku SŠS a CR ve Varnsdorfu 
se 8. února konala letošní 
první schůzka starostů 
měst a obcí Šluknovského 
výběžku. Úvod schůze byl 
věnován informaci o mož-
nosti čerpání dotace z Euro-
regionu Nisa na nákup nové 
hasičské techniky v hodnotě 
23,5 mil. pro Šluknovsko. 
Podle ředitele ÚO Hasič-
ského záchranného sboru 
ÚK Otakara Jirků, je stav 
současné hasičské techniky 
na Šluknovsku dobrý. Je 
však nezbytné pořídit do 
regionu nový automobilový 
žebřík s dostupnou výškou 
40 metrů, který lze vzhle-
dem k jeho pořizovací ceně 
téměř 20 mil. pořídit pouze 
v případě získání dotace 
z evropských fondů a měl 
by se stát jasnou prioritou 
obcí a měst Šluknovského 
výběžku. Umístěn by byl u 
hasičů v Rumburku a  slou-
žil by pro potřeby výběžku
i pro okolní německá města. 
Plukovník Jirků také staros-
tům obcí přislíbil pomoc při 
pořizování starší hasičské 
techniky. Velitel JSDH 
Jiří Sucharda se zmínil 
o možnosti získávat starší, 
ale funkční techniku od 

UZÁVĚRKA GRANTŮ SE BLÍŽÍ
V souvislosti s blížícím se termínem uzávěrky žádostí Gran-

tového programu města Varnsdorf pro rok 2008, kterým je 
29. únor  2008, upozorňujeme všechny žadatele, aby ode-
vzdávání žádostí nenechávali na poslední chvíli. Žadatelé 
mají možnost při konzultaci na Odboru školství, kultury 
a tělovýchovy odstranit případné nedostatky, které mohou 
způsobit nepřijetí žádostí do výběrového řízení. Žádosti se 
přijímají na podatelně MěÚ Varnsdorf v obálce označené 
„Grantový program města Varnsdorf pro rok 2008“ nebo je 
lze zaslat poštou. 

 Odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ

STAROSTOVÉ ZASEDALI 
německých hasičů. Návrh 
také podpořil a vysvětlil 
starostům, že návrh pro Eu-
roregion je určen na pořízení 
techniky, která je určena pro 
zabezpečení požární ochrany 
celého regionu. Ze zbytku 
peněz z dotace by se proto 
pořídila speciální terénní 
technika pro boj s lesními 
požáry. Starostové návrh 
hasičů podpořili a dali tak 
zelenou k jednání s Euro-
regionem Nisa o více jak 
dvacetimilionové dotaci.

Dalším bodem jednání 
byla kontrola hospodaření 
SPRŠ za minulý rok a ná-
vrh rozpočtu na rok 2008. 
Starostové obcí schválili 
zrušení členství Sdružení 
pro rozvoj Šluknovska ve 
Svazu cestovního ruchu 
Deliteus, které pro region 
Šluknovska nebylo přínos-
né a ani nesplnilo očekávání. 
Se zájmem starostové přijali 
informaci o kandidátech ze 
Šluknovského výběžku, kteří 
budou v tomto roce usilovat 
o křeslo v Senátu ČR. Mezi 
nimi by neměl chybět sou-
časný senátor Josef Zoser, 
děčínský primátor Vladislav 
Raška, rumburský starosta 
Jaroslav Sykáček nebo ředi-
telka Agentury Pondělí Mo-
nika Lampová. Hovořilo se 
i o kandidátech do krajských 
voleb, kteří by od podzimu 
měli zastupovat Šluknovsko 
v krajském zastupitelstvu.

Téměř na konec jednání 
se dostavil krajský radní 
Robert Šatník, aby alespoň 
v krátkosti poreferoval 
o posledním jednání zastupi-
telstva kraje.            gdo/js

Městský úřad Varnsdorf na základě žádosti Finančního 
úřadu v Rumburku poskytl prostory v souvislosti s podá-
váním daňového přiznání fyzických osob za rok 2007. Pra-
covníky Finančního úřadu v Rumburku najdete v hlavní 
budově Městského úřadu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470 
v zasedací místnosti č. dveří 25, v čase od 13.00 do 16.30 hod., 
a to ve dnech: 17. 3., 19. 3., 26. 3., 31. 3. 2008.              -r-

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ NA MěÚ 


