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REKONSTRUKCE ČISTIČKY ZAČALA
V průběhu letošního roku bude probíhat rekonstrukce 

čističky odpadních vod v Žitavské ulici.  Za tímto účelem 
byla určena trasa odvozu výkopu ulicemi Žitavská - Národ-
ní - Husova - Západní - Kmochova - Mariánská - Čs. mládeže.  
Práce byly zahájeny 3. 3. 2008 a celková kubatura odvážené 
zeminy bude 10 tisíc m3. Odvoz bude rozdělen do časového 
intervalu od 3. 3. 2008 do 30. 6. 2009. Největší hustota pro-
vozu se předpokládá od března do května 2008.

Firma provádějící rekonstrukci se zároveň zavázala 
k odstranění způsobených nečistot a jiných poškození.   -r-

Hlídka PČR přemístěna 
S platností od 1. února 2008 zřídilo Okresní ředitelství 

Policie České republiky Děčín ve Varnsdorfu nové samo-
statné oddělení hlídkové služby PČR. Do té doby ve městě 
fungovalo detašované pracoviště hlídkové služby PČR Děčín. 
Nové pracoviště sídlí od 1. března v budově bývalého oddělení 
Pohraniční policie v Myslivecké ulici 2410 (u VASPEDu).

Projednáváním a schvá-
lením rozpočtu na rok 2008 
byla na únorovém zasedání 
zastupitelstva otevřena ces-
ta k finančnímu hospodaření 
města pro letošní rok. Předpo-
kládané příjmy jsou vyčísleny 
na 268 379 000 Kč, výdaje pak 
ve výši 320 729 000 Kč. Roz-
díl bude kryt finančními pro-
středky města z minulých let. 
Při projednávání rozpočtu 
měli zastupitelé připomínky 
k celkové částce na dokon-
čení přestavby bývalé školy 
na knihovnu v Otáhalově 
ulici, která je financována 
zatím jen z městských peněz 
včetně úvěru (podrobněji 
o rozpočtu na str. 2).

Rozpočtový výhled na ob-
dobí 2009 a 2010 byl dalším 
bodem jednání, před jehož 
schválením zaznělo několik 
připomínek. Někteří členo-
vé zastupitelstva kritizova-
li stav připravenosti města 
v oblasti dotačních progra-
mů a vyjadřovali obavu, 
že Varnsdorf nezíská tolik 
potřebné dotace na pláno-
vané investiční akce. Ty 
jsou pro nejbližší dva roky 
navrženy v celkové výši 
200 mil. korun, z toho jsou 
dotace zajištěny jen ve výši 
30 mil. Kč. Ve výhledu in-
vestičních akcí je mj. dokon-
čení rekonstrukce Hrádku - 
12 mil., oprava muzea - 
14 mil., vybavení knihovny 
a multikulturního cen-
tra - 6 mil., oprava městského 
divadla - 6 mil., přestavba 
suterénu nemocnice a nová 
kuchyň - 35 mil., oprava poli-
kliniky - 5,5 mil., dokončení 
rekonstrukce budovy MěÚ 
v ulici T. G. Masaryka - 
16 mil., vodovod a kanaliza-
ce v oblasti Hrádku a Pěnkav-
čího vrchu - 20 mil. , oprava 
a čištění rybníku „Mašíňák“-  
10 mil. a opravy komunikací 
a chodníků za 11 mil. Kč.

Zpráva o činnosti městské 
policie za uplynulý rok pou-
kázala na nárust počtu osob 
předvedených pro krádeže 
v obchodech a protispolečen-
ské chování. Z kamerového 
systému bylo zaznamenáno 

105 událostí, které MP 
řešila spolu s Policií ČR. 
V minulém roce byl zazna-
menán rovněž nárůst van-
dalizmu, zejména v časech 
po ukončení zábav v pátek 
a sobotu noci. Počet strážní-
ků byl zvýšen o jednoho čle-
na na 14. V diskuzi zazněla 
připomínka, aby se městská 
policie více věnovala záleži-
tostem kolem pořádku ve 
městě a pokuty nevybírala 
jen za dopravní přestupky.

Zastupitelstvo schváli-

ZASTUPITELÉ MĚSTA SCHVÁLILI ROZPOČET
lo Dohodu o partnerství 
města s Nadačním fon-
dem Hrádek Burgsberg. 
Dohoda kromě jiného 
určuje další průběh a fi-
nancování rekonstrukce 
objektu a způsob jeho uží-
vání po dobu příštích 6 let. 
V diskuzní části, která celé 
jednání zahajovala, byly 
zastupitelům promítnuty 
záběry z těch lokalit města, 
kde jsou delší dobu černé 
skládky.                          
                                       rd

Rada města na svém úno-
rovém zasedání rozhodla na 
základě doporučení Kulturní 
komise o názvu nové ulice 
spojující ulici Kollárovu 
s ulicí Komenského (resp. 
Pardubickou). Pojmenovala 
je Pod Špičákem. Způsob vý-
běru názvu je ale neobvyklý 
a podle našich informací 
patří v České republice mezi 
průlomové. Název ulice si 
totiž občané zvolili sami 
v soutěži, ve které je radní 
města požádali o návrhy. 
Těch splňujících vyhlášené 
podmínky se nakonec sešlo 
téměř 50, a tak devítičlenná 
porota, sestavená z členů 
Kulturní komise, měla ne-
lehký úkol. Každý člen poroty 
vybral svých deset favoritů, 
z tohoto užšího výběru ko-
mise předložila radě města 
5 návrhů s nejvyšším počtem 
hlasů. Doporučen byl návrhu, 
který jako jediný získal všech 
9 hlasů. A jakéže byly pod-
mínky pro výběr nejlepšího 
návrhu? Především byly vy-
řazeny návrhy se jmény 
žijících osob, dále návrhy, 

O NÁZVU ULICE ROZHODLI 
OBČANÉ MĚSTA

jejichž názvy již ve městě 
jsou, nebo se jim podobají, 
a byly by pro doručování 
apod. zavádějící (např. 
Masarykova, když existuje 
T. G. Masaryka). Pokud se 
jednalo o návrhy se jmény 
osob, dbala komise na to, aby 
byl jmenovaný významným 
způsobem spojen se životem 
ve městě, případně pro měs-
to něco významného učinil, 
a zejména na to, aby se ne-
jednalo o osobu kontroverz-
ní, politicky angažovanou, 
aby se ulice do budoucna 
nemusela přejmenovávat. 
V neposlední řadě musel být 
návrh jasný, srozumitelný 
a také se dobře vyslovovat. 
Jelikož se tento způsob od-
povídající principu Zdravého 
města osvědčil, předpoklá-
dáme, že se podobným způ-
sobem upraví a doplní názvy 
dalších ulic v našem městě. 
Autorem vítězného návrhu se 
stala Anna Svobodová a Jaro-
slav Beránek, kterým předá 
starosta města drobné dárky.           

Text a foto JS



Z deníku městské policie

5/2008                                                                                                    strana 2

KRÁTCE

Malý turista
V ranních hodinách jednoho slunečného dne bylo na 

služebnu MP oznámeno nalezení asi dvouletého chlapce 
v bačkůrkách a spoře oblečeného. Vyslaná hlídka MP na 
místě zjistila, že se chlapec jmenuje Kája. Ve služebním 
vozidle chlapec celkem přesně navigoval hlídku MP směrem 
k jeho domovu. Před domem již matka chlapce hledala. Kája 
byl vpořádku předán matce s upozorněním, aby na něho 
dávala větší pozor.

Za pomoci kamerového systému
V brzkých ranních hodinách byla na městském kamero-

vém dohlížecím systému zjištěna větší skupinka mladíků. 
Dva z nich začali kopat do odpadkového koše, poškozený  
pohodili do vozovky. Na místo byly vyslány hlídky MP a 
PČR. O několik metrů dále byla skupinka zadržena. Celá 
záležitost byla předána PČR k dalšímu šetření.

Všímaví spoluobčané 
Na služebnu MP se dostavil občan města s tím, že na ul. 

Legií stojí zaparkované vozidlo, které je otevřené a klíčky má 
v zapalování. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila 
registrační značku vozidla. Přes Policii ČR byl zjištěn majitel 
vozidla, hlídkou MP vyhledán v místě bydliště a informace 
o otevřeném vozidle mu byla předána. Zapomnětlivost by se 
v tomto případě mohla hodně prodražit. Vřelý dík patří muži, 
který upozornil městskou policii, a tím zřejmě zabránil krádeži 
osobního vozidla.       Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Odcizení dodávkového vozidla
Ve Varnsdorfu neznámý pachatel nezjištěným způsobem 

odcizil zaparkované dodávkové vozidlo značky Mercedes 
Benz v hodnotě sto šedesát tisíc korun. Po vozidle bylo 
vyhlášeno pátrání. Pachatel se dopustil trestného činu 
neoprávněné užívání cizí věci, za který mu hrozí trest 
odnětí svobody až na dva roky.

Poškozování cizích práv
Žena z Varnsdorfu se dostavila na služebnu Policie 

ČR, kde oznámila zneužití jejích osobních dat. Neznámý 
pachatel na její osobní data uzavřel smlouvu o provozu 
mobilních telefonů se společností T-Mobile a Vodafone. 
Poškozené ženě jsou nyní na její adresu  zasílány faktury 
k zaplacení. Zatím dle předběžného šetření bylo zjištěno, 
že pachatel způsobil škodu ve výši přes čtyři tisíce korun. 
Pachatel může počítat s trestem odnětí svobody až na dva 
roky.

Přesekl kabel vysokého napětí
Jeden ze zaměstnanců firmy Uga, s.r.o. prováděl ve 

Varnsdorfu v ulici Kollárova výkopové práce, při kterých 
poškodil kabel vysokého napětí společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. Škoda společností ČEZ je předběžně vyčíslena na 
částku 50.000 Kč. Vzhledem k tomu, že  došlo k ohrožení 
provozu obecně prospěšného zařízení, hrozí zaměstnanci 
firmy UGA, peněžitý trest nebo odnětí svobody až na šest 
měsíců.

Požár bytu a podezření na drogy
Policisté obvodního oddělení Varnsdorf byli přivoláni 

na ulici Edisonova k požáru jednoho z bytů, který musel 
být z důvodu požáru násilím otevřen. Po lokalizaci požáru 
a ohledáním požářiště bylo nalezeno několik balíčků 
neznámé látky s podezřením na drogy. Policisté látku 
zajistili a látka byla následně odeslána na expertizu, kde 
se určí její přesný obsah. Policisté dál provádějí ve věci 
šetření.                   Vrchní inspektor nprap. Cvik Ladislav,

 tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Ze zápisníku PČR

• Ministerstvo kultury se 
odvolalo ve věci Červeného 
kostela. Z odvolání je zřejmé, 
že Ministerstvo kultury ČR 
nezpochybňuje, že vlast-
níkem je Česká republika, 
zpochybňuje však, že vlast-
níkem je ČR - Ministerstvo 
kultury ČR. Organizační 
složkou bude zřejmě Úřad 
pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. 

• Úřad vlády ČR vydal 
informační brožuru a DVD, 
kde se občané dozvědí infor-
mace související s případným 
umístěním radarové stanice 
systému protiraketové 
obrany na území ČR. 
Tyto materiály si můžete 
vyžádat na jeho adrese 
(nábřeží E. Beneše 4, Praha 
118 01) nebo poslat SMS ve 
tvaru: jméno, ulice, PSČ, 
město, DVD (nebo Brožura) 
na č. 720 002 345 nebo na 
protiraketam@vlada.cz. Více 
na www.protiraketam.cz. 

• Český statistický úřad 
organizuje v roce 2008 vý-
běrové šetření o životních 
podmínkách domácností 
v ČR, jehož smyslem je  
získání reprezentativních 
údajů o ekonomickém a so- 
ciálním postavení domác-
ností.  Probíhá po celé ČR 
v době od 23. 2. do 11. 5. Pra-
covníci-tazatelé se prokazují 
pověřením k výkonu funkce 
nebo průkazem zaměstnance 
ČSÚ.                              rm

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky
RM rozhodla:
• Souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa 
pro M. K. na ul. Západní u domu č. p. 2738 ve Varnsdorfu 
s tím, že žadatelka uhradí 50 % nákladů spojených se 
zřízením vyhrazeného parkovacího místa. • Souhlasit 
s vybudováním datových rozvodů a rádiové přípojky 
občanským sdružením GAVANET Varnsdorf v bytovém 
domě č. p. 3307 ve Varnsdorfu za účelem přístupu do 
internetové sítě pro nájemníky domu. • Pojmenovat ulici 
ve Varnsdorfu ulicí Pod Špičákem.
RM rozhodla pověřit:
• Starostu města uzavřením smlouvy na zhotovení projektu 
rekonstrukce mostu v ul. Husova ve Varnsdorfu s firmou 
VANER, s.r.o. Liberec s cenou díla 424.830 Kč. • Starostu 
města k vypovězení smlouvy na dodávky el. energie s ČEZ 
Distribuce, a.s. • Starostu města uzavřením smlouvy na 
dodávky el. energie s CENTROPOL ENERGY, a.s. Ústí 
nad Labem. • Starostu města uzavřením smlouvy o dílo dle 
nabídky Ing. Arch. Fr. Jeřábka na zpracování urbanistické 
studie prostranství okolí „věžičky“.
RM rozhodla odvolat:
• Evu Hamplovou z funkce předsedy Komise pro cestovní 
ruch a přeshraniční spolupráci na vlastní žádost.
RM rozhodla schválit:
• Cenu tepla pro druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2008 
dle návrhu společnosti Teplárna Varnsdorf, a.s.
RM rozhodla uložit:
OSMI vypracování projektové dokumentace na rozšíření 
CZT v ulici Národní.

Na svém únorovém jed-
nání zastupitelstvo města 
schválilo rozpočet na rok 
2008. Na přípravě tohoto 
důležitého dokumentu se 
vždy dlouhodobě podílejí 
jak pracovníci jednotlivých 
odborů MěÚ, tak představi-
telé samosprávy. 

K nejdůležitějším údajům 
v rozpočtu města patří cel-
kové příjmy a výdaje. Cel-
kové příjmy jsou pro letošní 
rok rozpočtovány ve výši 
268,4 milionu korun, celkové 
výdaje ve výši 320,7 milio-
nu korun. Schodek rozpočtu 
činí 52,3 milionu a bude 
kryt finančními prostředky 
uspořenými v minulých le-
tech, které jsou k dispozici 
na běžných účtech města.

Při porovnání příjmů 
v rozpočtu loňského a letoš-
ního roku zaznamenáváme 
několik změn. V daňových 
příjmech je očekáván 
vyšší výnos daní a poplat-
ků do rozpočtu města o 
6,8 milionu, nedaňové pří-
jmy jsou očekávány nižší o 
3,5 milionů korun, na čemž 
se bude podílet nižší příjem 
z pronájmů pozemků a dal-
ších nemovitostí v majetku 
města, a kapitálové příjmy 
z prodeje dlouhodobého ma-
jetku jsou očekávány nižší o 
půl milionu korun. Dotace 
jsou rozpočtovány o 18 mi-
lionů korun nižší než v loň-
ském roce, což je způsobeno 
jednak dopadem nové právní 
úpravy na snížení dotací ze 
státního rozpočtu na sociální 
dávky a jednak zařazováním 

ROZPOČET MĚSTA SCHVÁLEN
investičních dotací do roz-
počtu až v průběhu roku. 
Ke dni schválení rozpočtu 
je podána řada projektů na 
získání dotací z evropských 
fondů, státního rozpočtu a 
jiných zdrojů. 

Z oblasti běžných vý-
dajů vybíráme některé 
položky. Na celoplošné opra-
vy komunikací, chodníků, 
běžnou údržbu a čištění je 
rozpočtováno 17,3 milionu 
korun. Mírně vzrostou běž-
né výdaje na místní školství 
a vzdělávání, které dosáh-
nou 18,7 milionu korun, 
na tělovýchovu a zájmovou 
činnost je rozpočtováno 
8,4 milionu korun, na 
veřejné osvětlení je v běž-
ných výdajích rozpočtováno 
více než 5 milionů korun, 
vzrostou výdaje na činnost 
městské policie na téměř 
6 milionů korun, výdaje za 
sběr a svoz komunálních 
a ostatních odpadů na 
13 milionů korun, na veřej-
nou zeleň je rozpočtováno 
2,4 milionu korun. V soci-
ální oblasti je rozpočtováno 
47,5 milionu korun na vý-
platy dávek hmotné nouze 
a pro zdravotně postižené 
a příspěvků na péči, na 
činnost organizační složky 
Pečovatelská služba a Cen-
trum-ubytovna a sociální 
služby jsou rozpočtovány 
4 miliony korun. Rozpočet 
Grantového fondu pro žada-
tele příspěvků byl navýšen 
na 600 tisíc korun.

V oblasti investic je nej-
větší rozpočtovanou polož-

kou dokončení rekonstruk-
ce Multikulturního centra 
č.p. 1260 (bývalá strojní 
průmyslovka), které je roz-
počtováno ve výši 25,6 milio-
nu korun, realizace 1. etapy 
zastřešení zimního stadionu 
ve výši 16,8 milionu korun, 
investice do kanalizací v ob-
lastech Pěnkavčí vrch, Hrá-
dek, Plzeňská ve výši 12,8 
milionu korun, rekonstrukce 
mostu na ul. Husova ve výši 
3,9 milionu korun, pokra-
čovat bude rekonstrukce 
budovy MěÚ v ul. T.G. Ma-
saryka ve výši 9,5 milionu 
korun,  rekonstrukce Hrád-
ku ve výši 3,9 milionu korun, 
rekonstrukce ZŠ Edisonova, 
rekonstrukce veřejného 
osvětlení a další.

V rozpočtu se počítá 
i s řadou dalších výdajů. 
Jejich smyslem je zajistit 
standardní fungování všech 
součástí města a vytváření 
podmínek pro zlepšování 
života obyvatel v dalším 
období. Schválený rozpočet 
je občanům k dispozici na 
webových stránkách města. 

MH

Kdo přijel poslední dobou k budově Městského úřa-
du Varnsdorf na náměstí, byl překvapen a zaskočen prázd-
nými parkovacími místy před budovou. Pokud přehlédnete 
světlo v oknech a otevřené dveře, získáte dojem, že je úřad 
uzavřen. Příjemné překvapení způsobila snaha vedení města 
umožnit občanům pohodlnější parkování při vyřizování zále-
žitostí. Prostor k parkování před budovou úřadu je vymezen 
pro klienty, zaměstnanci úřadu zde již neparkují.

Doufejme tedy, že se zlepšením parkování podobně jako 
u městského úřadu, základní umělecké školy a Komerční 
banky nakazí i další organizace a dočkáme se tak možnosti 
pohodlného zaparkování třeba u pošty.                          JS

Pohodlné parkování před úřadem
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140 let od vzniku 
města Varnsdorf

Významné události let 1909 – 1918
                                          1910  
- zahájena první osobní automobilová doprava mezi Varn-
sdorfem a Rumburkem
                                          1911 
- vybudováno fotbalové hřiště u nádraží fotbalovým klubem 
Deutsche Fußballclub Warnsdorf založeného roku 1907
                                          1912 
- dokončena stavba katolického kostela sv. Karla Boromej-
ského, z finančních důvodů nebyla dokončena hranolová 
věž
- postavena budova kina v dnešní ulici Generála Svobody
- vychází noviny Warnsdorfer Tagblatt
                                          1913 
- dokončena stavba nárožního domu č. p. 1954 v ulici Legií 
(lékárna)                                           
                                          1915 
- shořela druhá restaurace na Špičáku
                                          1916 
- odhalena dřevěná socha „Železného Wernara“, bájného 
poustevníka, podle jehož jména prý vznikl název našeho 
města
                                          1918 
- koncem roku se i Varnsdorf stal součástí nového českoslo-
venského státu                             (zdroj Palmeho kronika)
 

KÝHO
VÝRA

přijme 

KUCHAŘE  
hlavní prac. poměr

Tel. 487 870 530
602 330 880

Kdo chce, může to zkusit 
se mnou. Zajděte si před 
prodejnu pana Heidlera na 
ulici Národní (bývalý „Ba-
zar“) a vydejte se na cestu 
k lékárně na ulici Legií. 

Ale pozor! Dejte si pod-
mínku, že budete přísně 
dodržovat pravidla silnič-
ního provozu, že nepůjdete 
po stejné cestě dvakrát a že 
za každou cenu dojdete na 
konec zdraví a „po svých“. 
A další podmínka, že navští-
víte obě nákupní střediska, 
která leží na této trase. 
(Útrata není nutná!) Skoro 
mám chuť se s vámi vsadit, 

že nedojdete. Nejen že jsou 
cesty pro pěší náramně 
klikaté, ale v jednom místě 
prostě zjistíte, že dál to ne-
jde. Narazíte na úsek, kde 
cesta pro pěší prostě není. 
Úspěch vašeho dalšího puto-
vání záleží jen a jen na tole-
ranci řidičů, kteří najíždějí 
na parkoviště. Cesta pro 
pěší mezi středisky Hyper-
nova a Billa je prostě bez po-
rušení dopravních předpisů 
nemožná a nebezpečná. Váš 
osud je plně v rukách řidičů. 
A pokud se k Bille svezete 
taxíkem v naději, že jste 

Na společné schůzi ZO Strany zelených na Šluknovsku, 
která se uskutečnila 24. 2. 2008 na Vlčí Hoře, byli jako 
kandidáti do krajských voleb za Šluknovsko navrženi: Petr 
Koubek (z Krásné Lípy), Pavel Herout (z Varnsdorfu), 
Antonín Slejška (z Krásné Lípy). Na schůzi se představili 
následující hosté:  Monika Lampová, jíž byla deklarována 
podpora pro její kandidaturu do Senátu ČR, Pavel Sukdol 
(předseda ZO v Děčíně), který získal podporu zelených na 
Šluknovsku jako jednička pro krajské volby za okres Děčín, 
a Vladimír Buřt (místostarosta z Horního Jiřetína), který 
byl navržen na pozici leadera pro krajské volby.

Další informace na http://sluknovsko.zeleni.cz.
Miroslav Řebíček, předseda ZO SZ

STRANA ZELENÝCH 
DO KRAJE

nebezpečí unikli, na cestě 
od ní k rybníčku si stejně 
zlámete nohu. 

Co tento obchod stojí, 
všichni svorně a bez rozdí-
lu riskujeme při zdolávání 
terénní překážky, která je 
mezi cestou pro zásobovací 
vozy této prodejny a parko-

vištěm před ní. Pamatoval 
někdy někdo na to, že do 
Billy jezdí také vozíčkáři? 
Zkusil si někdy někdo v zi-
mě a o francouzských holích 
zdolat tuto překážku? Klo-
bouk dolů před tím, komu 
se to povedlo bez úrazu. (Le-
tecký snímek této překážky 
otištěný na titulní straně je 
z roku 2002, tedy více než 
pět roků starý! A mezička 
stále odolává.)

Takže, vážení spoluobča-
né, svačinu do tašky a hurá 
na cesty. Sportem ku zdraví!                     

-mk-

PRVNÍ METEOROLOGICKÉ 
HODNOTY ZE ŠPIČÁKU

Je to již více jak 6 měsíců, 
co společnost M3V Praha, 
a.s., na louce pod Špičákem 
instalovala 50 m vysoký 
meteorolog. stožár na mě-
ření větrných poměrů. Na-
měřené hodnoty rychlosti 
větru budou použity pro 
zpracování ekonomické ná-
vratnosti záměru výstavby 
větrných elektráren na této 
lokalitě. Naměřené hodnoty 
průměrné rychlosti větru 
na loukách pod Špičákem 
potvrzují, že se jedná 
o dostatečně větrnou loka-
litu na vybudování malého 
parku větrných elektráren, 
a pokud by větrné elekt-
rárny byly v provozu již 
po dobu měření, každá by 
vyrobila 3 156 000 kWh 
elektrické energie. Čidla 
na měření rychlosti a smě-
ru větru jsou na stožáru 
instalována ve výšce 30 m, 
40 m a 50 m a ve výšce 5 m 
je umístěno čidlo na měře-
ní teploty. Koncem září byla 
na stožár instalována čidla 
na měření slunečního svitu, 
vlhkosti vzduchu, baro-
metrického tlaku a množ-
ství srážek. Veškeré namě-
řené hodnoty jsou zpracová-
ny programem, jehož výstu-

pem jsou přehledné tabul-
ky, které jsou zveřejněny na 
stránkách firmy M3V, a.s. 
(http: //www.m3v.pps.cz /
meteorudaje.php) nebo 
v článku na webu města 
Varnsdorf. 

Zeptali jsme se proto 
zástupce společnosti , 
pana Černého, jaké dal-
ší kroky společnost ve 
Varnsdorfu připravuje?

 V současné době naše 
společnost připravuje zalo-
žení společnosti Větrníky 
Varnsdorf, a.s., která bude 
mít sídlo ve Varnsdorfu. 
Tato společnost převezme 
veškeré činnosti spojené
s přípravou projektu 

výstavby větrných elek-
tráren na lokalitě Varns-
dorf - Špičák. Do této zalo-
žené společnosti budou moci 
kapitálově vstoupit občané 
Varnsdorfu formou úpisu 
prioritních akcií. Dalšími 
kroky, které v nejbližší 
době bude společnost Větr-
níky Varnsdorf, a.s. činit, je 
prezentace záměru výstav-
by větrných elektráren ve 
Varnsdorfu a spoluúčasti 
občanů Varnsdorfu v pro-
jektu „První občanská 
větrná elektrárna v ČR“ 
(duben 2008). Současně 
chceme ještě zjistit počet 
potenciálních zájemců 
o úpis prioritních akcií 
a informovat o počtu 
uzavřených smluv o smlou-
vě budoucí o úpisu priorit-
ních akcií.

Výstavbou meteostožá-
ru a organizací exkurze 
do Jindřichovic pod 
Smrkem jste dali jas-
ně najevo, že se i přes 
dosavadní rozhodnutí 
zastupitelstva zatím 
nehodláte vzdát svého 
záměru. Připravujete 
tedy výstavbu?

Z hlediska plánované 
výstavby bychom chtěli 
v květnu letošního roku 
předložit zastupitelům 
města žádost o souhlas 
k výstavbě větrných elek-
tráren a zadat zpracování 
studie vlivu na životní 
prostředí EIA. V září by 
měla být hotová projektová 
dokumentace k územnímu 
řízení a v prosinci projekto-
vá dokumentace ke staveb-
nímu řízení tak, abychom 
mohli v příštím roce po 
vydání stavebního povole-
ní provést úpis a vydání 
prioritních akcií. Následně 
bychom objednali technolo-
gii a zahájili výstavbu.

Je možné údaje ze sto-
žáru využít prakticky?

Samozřejmě, výsledky 
podružných měření jsou 
zajímavými údaji o počasí 
ve městě, které doplňují 
oficiální výsledky měření 
ČHMÚ. Jsme také ochot-
ni v případě zájmu škol 
poskytnout studentům pro 
studijní účely podrobnější 
údaje.                            JS

Výsledky naměřených hodnot za období 
červenec 2007 až leden 2008

Měsíc                    prům. tepl.      min. tepl.       max. tepl.   prům. rychl. větru 
Srpen 2007     17,46°C       5,9°C        28,8°C       4,11 m/s
Září 2007         11,82°C       4,2°C        21,9°C       6,05 m/s
Říjen 2007        7,46°C      -2,7°C        20,7°C       4,48 m/s
Listopad 2007   1,41°C      -5,6°C        10,8°C       6,43 m/s
Prosinec 2007  -0,58°C      -7,9°C        10,2°C       5,33 m/s
Leden 2008       1,66°C      -7,1°C        10,2°C       7,57 m/s
Průměr             6,54°C      -2,2°C        17,1°C       5,71 m/s

Chata LUŽ
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1. Veronika Dvořáková 2. Kateřina Barcalová 3. Karolína Pokorná

5. Marie Cviková4. Radka Holubová 6. Nikol Dojčánová

7. Šárka Nová 8. Natálie Nádvorníková 9. Daniela Nováková

10. Terezie Cviková 12. Lucie Kazberuková11. Nikola Březanová

10. ročník Miss Dost Dobrá Dívka 
O titul Miss 3D se v Městském divadle Varnsdorf bude opět ucházet 12 finalistek ve věku 
8 – 12 let z celého Šluknovského výběžku při  jubilejním desátém ročníku soutěže. Tradič-
ním pořadatelem celé show, která se uskuteční 5. dubna od 14 hodin, je tradičně Agentura 
Líba.   Hlasovat pro Miss Internet můžete i vy, a to na www.cheerstars.cz. Více naleznete 
i na http://www.lide.cz/miss3D.
Novinkou je i hlasování formou SMS na telefon 606 908 084, kde hlasující uvede číslo dív-
ky nebo jméno, a to nejpozději do 31. 3. 2008. Své favoritky mohou diváci podpořit přímo 
v divadle hlasováním o udělení titulu Miss Sympatie.                                                    rm

VARNSDORFŠTÍ PLETAŘI – 11. ČÁST 
aneb Na houpačce paní Módy

Nelze si nevšimnout, že 
móda se vrací. Je to s ní, 
jako se vším ostatním v ži-
votě lidí. Něco přijde, zazáří, 
pohasne, ale za pár let se to 
objeví v lepší kvalitě znovu. 
Říká se tomu vývoj po spi-
rále. Zavzpomínejte, kolikrát 
tu již byly ty či ony fazony, 
kolikrát tu již byly ty či 
ony délky sukní. Nejinak 
je tomu i v módě punčocho-
vých výrobků. Ta, jak víme, 
se do jisté míry také řídí 
tím, zda zrovna „frčí“ sukně 
až po paty nebo sukně kon-
čící hned pod krkem. Mini 
vládnou módě i dnes. Nosí 
se přes kalhoty, k dlouhým 
svetrům nebo v délkách 
mikro. Mini jsou hit. Před 
pár lety se k nim nosily 
korzety, dnes spíš tlusté 
podkolenky nebo dlouhé sve-
try, pod nimiž nejsou sukně 
skoro vidět. Vedle toho po-
tkáte ženy se sukněmi, které 
před vámi ukryjí i to, jaké 
má právě na nohách boty. 
Vrátila se i móda krátkých 
kalhot, šortek. A každá žena 
chce právě takové punčochy, 
které se hodí, které jsou mo-
derní a které pomohou zvý-
raznit (nebo naopak potlačit) 
vzhled jejích nohou.

Díky této vrtkavosti, díky 
stále kratším intervalům 
mezi jednotlivými módními 
trendy jsou nuceni i návrháři 
firmy ELITE  sledovat dění 
na světových přehlídkových 
molech a neustále vymýšlet 
a vyvíjet nové a nové druhy 
a vzory punčochových vý-
robků. Do jisté míry je je-
jich fantazie usměrňována 
možnostmi pletacích strojů. 
V současné době firma plete 
na strojích zn. LONATI, 
MERZ a R850. Posledními 
nově pořizovanými stroji 
jsou pletací stroje EDIS 
nejnovější řady od firmy 
UNIPLET Třebíč. Některé 

typy strojů jsou vybaveny 
počítačovými jednotkami, 
takže takřka neexistuje 
druh úpletu a vzoru, který 
by pletárny nedokázaly 
vyrobit. V nabízeném sorti-
mentu tak najdete všechny 
typy punčochových výrobků. 
Šlapky, ponožky, podkolen-
ky, punčochy podvazkové 
i samonosné (se svěrnými 
lemy zdobenými krajkou) 
a punčochové kalhoty. Vše 
v různých provedeních 
(fixované i nefixované) 
a barvách, hladké, ale i 
s různými vzory. Svůj sor-
timent ELITE rozšířila i o 
bezešvé spodní prádlo. 

A jak je to s používaným 
materiálem? Klasika. Poly-
amid 6 a 6.6, v menší míře 
polyester a polypropylen. 
Jediným přírodním mate-
riálem, který se přidává 
k materiálu umělému, je 
bavlna. Aby byly punčochy 
pružnější, přidává se do nich 
elastanové vlákno (LYCRA, 
DORLASTAN apod.).

V současné době se firma 
se svými výrobky pohybuje 
ve velmi silném konkurenč-
ním prostředí. V materiálu 
využívá všech vhodných 
a dostupných druhů, ve způ-
sobu zpracování drží krok se 
světovým trendem. Aby se 

svými výrobky na trhu ob-
stála i nadále, vylepšuje  je 
i různými nadstandardními 
úpravami. Hitem poslední 
doby je například přidávání 

různých kosmetických pří-
pravků přímo do barvících 
lázní nebo do avivážních 
roztoků, kterými punčochy 
procházejí po barvení. Jsou 

to například výtažky z Aloe 
vera nebo antibakteriální 
přípravky. Na některé dru-
hy výrobků je ale také nově 
aplikován tzv. ultrafil. Pří-
pravek způsobuje, že tělesná 
vlhkost je odváděna na vnější 
stranu úpletu, čímž  reguluje 
povrchovou teplotu pokožky 
a vyvolává chladivý efekt. 
(Vzpomínáte? Obdobný 
efekt byl popsán u výrobků 
s označením Climatex. Tam 
však šlo o zvláštní vlastnosti 
použitého materiálu.)

Zbývá už jen dodat, že 
díky šikovnosti modelářů 
a schopnostem moderní 
techniky může dnes firma 
nabídnout desítky nových 
vzorů v různých provede-
ních. Jen si vybrat.

Milan Kopecký

STŘÍPKY Z MIKROREGIONU
• V Krásné Lípě, sídelním městě správy Národního 

parku České Švýcarsko, stojí na náměstí nové informační 
a vzdělávací středisko nazvané jednoduše Dům Českého 
Švýcarska. Tato nejnovější chlouba města vyrostla zásluhou 
místní radnice, které se podařilo na její výstavbu sehnat 
finance z fondů Evropské unie. V domě naleznou návštěvníci 
regionu moderní informační středisko s kompletní nabídkou 
služeb pro turisty a expozici věnovanou přírodě a historii 
Českého Švýcarska.

• Vrámci vyhlášení sbírky na opravu rozhledny na Stu-
denci město Chřibská uhradilo částku 5.000 Kč za jeden 
schod na této rozhledně. Již v minulosti město poskytlo 
stejnou částku na opravu rozhledny.

• V lednu 2008 se v Brně konal 17. mezinárodní veletrh 
Regiontour 2008. Nechyběla ani expozice Ústeckého kra-
je, jejíž součástí byla i prezentace Tolštejnského panství. 
Zájem o turistické cíle a krásy severních Čech byl velký. 
Tolštejnskému panství byla věnována také půlhodinka 
v živém vysílání Českého rozhlasu Sever.

Regionální tisk
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Dražebník Ing. Marie Dvořáková, 
č. koncese 350210-10625
vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné 
podle zákona č.26/2000 Sb.
 
datum konání dražby:   13. 3. 2008
místo konání dražby:     Kubelíkova 1372/2,  504 01 Děčín
předmět dražby:             Soubor věcí nemovitých úpadce KERNEL, a.s.
                                            IČ 00081299 a to: 
                                          administrativní budova č.p. 2894, Šafaříkova ul.   
                                           na parcele č. 2317/1, parcela č. 2317/1 a parcela                                                
                                          č. 2320 v k.ú. Varnsdorf a soubor věcí movitých
nejnižší podání:              2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých)
informace na tel.:           731 085 794
e-mail:                             dvorakova.drazby@seznam.cz  

Svatební a společenská móda pro dámy a pány. Půj-
čovna - prodej - zakázkové krejčovství - ruční výroba doplň-
ků - 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-mo-
da.cz. Připravili jsme pro vás novou kolekci svatebních šatů na 
rok 2008. Rádi pokračujeme v naší tradici a pro každou nevěstu 
máme připraven dárek!

ØÁDKOVÁ INZERCE

Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování, dráp-
ky, čištění uší. Možnost úpravy také u vás doma. Ma-
toušková, Jiříkovská 99, Rumburk. Tel. 412 333 365, 
604 854 748.

Centrum regenerace hledá spolupracovníky se zá-
jmem o obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ. Rekva-
lifikace zajištěna. Volejte 775 375 065.

Prodám dům ve Varnsdorfu na rekonstrukci v ulici 
Ostrovní. Cena 170.000 Kč. Tel. 721 148 694.

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.

Kadeřnictví U Kapustičky stále otevřené za původní 
ceny. Na vaši návštěvu se těší kadeřnice Jana. Telefon 
728 510 962.

Hubnutí a kondice. Tipy - rady - informace na www.vas-
styl.com.

Pronajmu byt 1+1+L v Rumburku Podhájí, kontakt 
607 563 450.

Přijmeme číšníka/servírku se znalostí NJ. Telefon 
776 114 966.

Hledáme společnice do nočního klubu v Německu. 
Cesty hrazeny, ubytování  zdarma. Tel. 605 888 158.

Banka vám nepůjčí, my ano. Půjčky od 6.000 - 166.000 Kč 
rychle bez komplikací a poplatku. Najdete nás v Poštovní ul. 
za Babetou. Info na tel. 605 278 698 nebo 728 155 476.  

Přivýdělek. www.zmena-zivotniho-stylu.cz. Tel. 775 
375 065.

Půjčky, hypotéky i exekuce. Tel. 721 141 719.

Prodej rodinného domu ve Varnsdorfu. Objekt v probí-
hající rekonstrukci - kompletně nová střecha, komíny, izolace. 
Pozemek: 267 m2 + další v pronájmu. Prodejní cena: 790.000 
Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Prodej rodinného domu v Jiříkově. Započata rekon-
strukce domu. Výměra: 1.605 m2. Prodejní cena: 970.000 Kč. 
Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Prodej rodinného domu v Lobendavě - Severní. Nová 
střecha, nová okna, nová elektrika (nedokončena). Prodej-
ní cena: 1,8 mil. Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404. 

Prodej rodinného domu v Brtníkách. Vhodný k trva-
lému bydlení i rekreaci. Pozemek celkem: 1.869 m2. Prodejní 
cena: 2.300.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Pronajmu řadovou garáž v centru Varnsdorfu, nedaleko 
Hypernovy. Mobil 777 232 038.

Internet se v posledních 
letech stává stále větší 
samozřejmostí a počet ro-
din, kde najdete počítač s 
internetem, velmi rychle 
roste. Naše škola chce na 
tuto situaci reagovat a ne-
zůstávat pozadu. 

V průběhu měsíce břez-
na proto bude v naší škole 
zprovozněna elektronická 
žákovská knížka. Před-
cházelo tomu kompletní 
přeinstalování softwaru 
Bakaláři a zpřístupnění 
nových modulů pro rodiče. 
Ing. Zdena Botková se po-
starala o kompletní zápis 
matriky a skvělé proškole-
ní učitelů, Mgr. Jan Škoda 
zajistil technickou část. 
Přes webové stránky školy 
(www.zs-namesti.cz) budou 
mít žáci a jejich zákonní 
zástupci, pomocí vlastního 
uživatelského jména a 
hesla, přístup k žákovské 
knížce. Rodiče získají infor-
mace o pololetní klasifikaci 
a okamžitém stavu prů-
běžné klasifikace ve všech 

Nová služba v informačním středisku
Od měsíce března tohoto roku rozšiřuje Městské informač-

ní středisko REGIA, a.s. Varnsdorf nabídku svých služeb 
pro veřejnost o předprodej vstupenek na vybrané akce Domu 
kultury Střelnice v Rumburku a rovněž jsou zde k dostání 
veškeré propagační materiály na různé programy tohoto 
kulturního zařízení. Předprodej vstupenek se týká dvou 
cyklů pořadů - „Umělecké legendy“ (zpěváci) a „Ve zname-
ní Thálie“ (divadla). Lístky lze zakoupit vždy s předstihem, 
a to od 15. dne každého měsíce předcházejícího měsíci, kdy 
se vybraná akce koná.

Městské informační středisko REGIA, a.s. Varnsdorf

El. žákovská knížka na ZŠ náměstí
předmětech (každá známka 
má svou váhu, vážený bude 
i průměrný prospěch). A co 
nový systém přinese žákům 
a učitelům? Žáci si mohou 
kontrolovat udělené znám-
ky a neutají špatné známky 
a prohřešky před rodiči. Uči-
telům přibude práce s pra-
videlným zápisem známek 
do systému a rozhodně se 
zlepší informovanost rodičů. 
Doufáme, že se elektronic-
ká žákovská knížka osvědčí 
a že ji za čas bude následovat 
i elektronická třídní kniha.                                                                   

JŠ a VZ

Městský architekt 
poradí

Městský architekt Vlas- 
tislav Kaut bude opět 
poskytovat konzultace pro 
veřejnost. Příští konzultace 
se koná 12. března 2008 
od 14.00 do 17.00 hod. 
v budově MěÚ na náměstí 
ve Varnsdorfu v zasedací 
místnosti č. 25. Současně žá-
dáme zájemce o konzultace, 
aby se zapsali do seznamu, 
který je k dispozici v kan-
celáři č. 45 a který zároveň 
poslouží jako časový rozvrh.
Odbor správy majetku 

a investic
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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

Požadujeme:
- znalost sortimentu 
  v oboru sanita - nutné
- praxe v oboru výhodou
- znalost práce s PC
- řidičský průkaz sk. B
- znalost NJ výhodou

Firma RICHTER + FRANZEL s.r.o. hledá 
odborného prodejce

pro nové koupelnové studio ve Varnsdorfu

Nabízíme:
- dobré platové podmínky
- možnost vzdělávání
- ostatní zaměstnanecké výhody

Nástup od 1. 6. 2008
Kontakt: 
Ing. Josef Peterka, 
tel. 728 396 797, e-mail:josef.peterka@r-f.cz

Hledám dobrého truh-
láře, nejlépe důchodce, pro 
občasnou výpomoc v mé 
dílně z okolí RBK, VDF, Kr. 
Lípy. Tel. 731 522 998 po 
19. hodině.

Hledám provozní 
místnosti 90 - 150 m2 na 
ul. Národní nebo Legií ve 
Varnsdorfu. Tel. 412 371 
636.

Prodám žehlící stroj- 
mandl, vhodný k podniká-
ní. Cena dohodou. Tel. 722 
534 305.

Přenechám oplocenou 
zahrádku na městském 
pozemku 600 m2. Zahradní 
chatka s pergolou, WC, stud-
na, chatka na nářadí. Cena 
dohodou. Tel. 774 194 778.

ØÁDKOVÁ INZERCE

Profesionální masér působící jako fyzioterapeut 
a masér v nejvyšší basketbalové soutěži ČR nabízí masérské 
služby ve svém privátním zařízení v Jiřetíně pod Jedlovou. 
Pouze po tel. dohodě v odpoledních a večerních hodinách, 
po dohodě případně zajedu i do vašeho privátu. Daniel 
Nedvídek, tel. 603 534 737.

,
,
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VZPOMÍNKA

§

6. března 2008 jsme vzpomněli již 
10. výročí úmrtí Václava Zavadila. Dě-
kujeme za tichou vzpomínku všem, kdož 
jste ho znali.

Manželka Danuše a synové Václav 
a Ivan s rodinami

§
8. března 2008 by oslavila své 30. na-

rozeniny dcera, maminka a sestra Olga 
Slabá. 

Nikdy nezapomene dcera Jana, ma-
minka Olga, sourozenci Milan, Marcela, 
a celá rodina.

16. března tomu bude již 5 let, co nás 
navždy opustila naše drahá maminka 
Eva Černá.

Stále s láskou vzpomínají dcery Eva 
a Martina, maminka Helena Havelková 
a ostatní příbuzní.

Čas odešel a nevrátí, co vzal. Nám 
zůstala bolest v srdci a velký žal. 

12. března by se dožil Josef Zahrad-
ník 60 let.

Stále vzpomínají manželka Jiřina 
a synové Václav a Pavel s rodinami.

1. března uplynulo 14 smutných let 
od doby, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná maminka a babička Markéta 
Kubíková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

S láskou v srdci vzpomínají dcery 
Zdeňka, Markéta, Lenka a Jindřiška s 
rodinami a manžel Jindřich.

§

§

§

1. března 2008 by oslavil své 80. na-
rozeniny František Štork. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Dcery Olina, Jana, syn František 
s rodinami

11. března uplyne 20 let ode dne, 
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek 
a dědeček  Josef Mach. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

§

VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

Plavečtí dorostenci na MČR
Po dva dny hostilo Ústí n. L. mistrovství ČR v plavání 

dorostu. Prvním překvapením pro naši výpravu bylo probo-
jování se do finále Michala Šimáka v osobním rekordu na 
50 m prsa. Tam se mezi reprezentanty trochu roztřepal, ale 
čas z rozplaveb udržel a 8. místo je dosud jeho největším 
úspěchem. Nezaostal ani Martin Špička ve finále na 50 m 
znak a skončil rovněž 8. Navíc mu těsně unikly postupy do 
finále dvoustovek znak a polohovky. Třetí závodnicí byla 
Nikola Procházková. Ta se nyní dostala do útlumu, z kterého 
se ale musí dostat sama. Jako trenér věřím, že se jí to povede, 
protože zatnout zuby umí. Vystoupení našich plavců na MČR 
hodnotím za zdařilé a je reálná šance přivézt v budoucnu
i nějakou medaili.                                      Zbyněk Šimák

FUTSALISTÉ DOVEZLI ŠEST BODŮ 
Dvě výhry a jednu prohru přivezl z posledního turnaje 

základní části tým JK TRANS. Splnil tak úkol a postoupil 
do play-off, které se uskuteční 8. 3. v Libouchci, kde se pět 
mužstev popere o jedno postupové místo do kvalifikace 
o první ligu. Výsledky: JK TRANS - Bumiko 1:3 (gól Jírava); 
- Arsenál 3:1 (Fišer 2, Skotnica); - Bělá  2:1 (Skotnica, Fišer). 
Druhý varnsdorfský futsalový celek SPHERE CZECH se již 
rozkoukal, splatil určitou „daň nováčka“ ve 2. STAMA Děčín 
lize a přenechal s menším náskokem dvě poslední místa dě-
čínským klubům.                                                          ZdS

Krajské přebory atletického žactva
V půli února se Jablonci n. N. konaly KP staršího žactva. 

Jindra Škorňa si v běhu na 150 m si vytvořil osobní rekord 
za 20,34 sek. a získal bronz. V běhu na 60 m skončil 8. časem 
8,28 sek. Eliška Křížová výkonem 447 cm v dálce získala 
rovněž bronzovou medaili. Ve výšce dokázala skočit 145 cm, 
což stačilo na 5. místo. Prvně v této kategorii měřily síly 
T. Školoudová, J. Čiháčková a L. Košařová. Jejich výkony 
nedosáhly na cenný kov, ale věříme, že ještě o nich uslyšíme.                                                                  

Skalická

Sportovec děčínského regionu 2007
Ve velkém sále děčínského Kulturního domu Střelnice 

usedl na pomyslný trůn krále sportovců děčínského regi-
onu za rok 2007 opět basketbalista BK Děčín, tentokráte 
reprezentant Jakub Houška. Druhá byla Dáša Nešněrová 
(psí spřežení) a třetí kajakářka Lenka Hrochová, kandidát-
ka účasti na OH v Pekingu. Z varnsdorfských sportovců 
se nejvýše dostal brankař fotbalového SK Slovan Lukáš 
Macháček, který obsadil 9. místo. Jedním z hostů a předá-
vajícím cen byl varnsdorfský starosta Ing. Josef Poláček.                                                                        

ZdS

MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ FESTIVAL 

I takto se reprezentuje naše město! Duo E-XTREME 
CREW, Jakub a David Richterovi z tanečního kroužku 
breakdance při DDM, kteří se tomuto akrobatickému tanci 
věnují již 9 let, zazářilo jak ve semifinále mezinárodního 
festivalu tance v Teplicích, tak posléze i ve finále v Praze. 
Tam stanuli na místě nejvyšším a vybojovali si účast na 
mezinárodní soutěž do ukrajinské Oděsy. Přejeme hodně 
zdaru! Lze snad doufat, že se najde sponzor, který by rád 
chlapce podpořil. Ti si dosud veškeré náklady hradili ze svých 
vystoupení na společenských akcích ve Varnsdorfu i v okolí, 
kde mnozí mohli spatřit jejich umění. Kontakt na telefonu 
773 623 553. Děkujeme.                                             -mon-

VYZKOUŠEJTE SI PŘESNOU MUŠKU
Varnsdorf se zapojil do celorepublikového seriálu šipkových 

turnajů RADOPEX CUP 2008. Každou středu od 18 hodin se 
šipkový turnaj hraje v bowlingbaru Karlova 2701. Přijďte se 
také zúčastnit.                                                               -r-

26. února 2008 by se náš syn Pavel 
Šulc dožil 35 let. Ač mladý, hodně dob-
rého udělal. V našich srdcích místo máš 
napořád.

S láskou máma a táta.

24. února jsme vzpomněli již čtvrtého 
výročí úmrtí Vladimíra Branseho. 

Stále vzpomínají manželka a syn 
s rodinou.

7. března tomu bude již 
7 let, co nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček Helmut Pawlik.

Stále vzpomíná manželka 
Zdena, syn Roman a dcera 
Zdena s rodinami.

19. března si připomene-
me smutné dva roky, kdy 
nás navždy opustila Miluše 
Salfická.

Stále s láskou vzpomíná 
syn Ladislav s rodinou.

10. března tomu bude už 
10 let, co nás navždy opus-
tila Alžběta Zmítková. 
Vzpomeňte si na tuto vzác-
nou ženu společně s námi.

S bolestí v srdci vzpomíná 
rodina.

VZPOMÍNKA

§

§

§

§

BLAHOPŘÁNÍ

Klub Českého pohraničí 
přeje k Mezinárodnímu dni 
žen mnoho štěstí, životní 
pohody i lásky a nejvíce 
dobrého zdraví našim člen-
kám i všem ženám našeho 
města.

Za klub přeje Miloslav 
Hromek.

8. - 9. března 2008
MUDr. Oluše Voborská,

Myslbekova 404/23, Děčín
Tel. 412 519 624

15. - 16. března 2008
MUDr. Adolf Křemen, 

Teplická 270, Jílové
Tel. 412 550 343

ZUBNÍ 
POHOTOVOST
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ZIMNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ VRCHOLÍ
Muži pokračo-

vali ve slibných 
výsledcích pří-

pravných zápasů. V Nym-
burce remizovali s 1. FC 
Slovácko, vedoucím týmem 
II. ligy 2:2 (1:0) po brankách 
Patky v 39. a Grubhoffera 
v 90. minutě. V zimní lize 
porazili venku Liberec B 
1:2 (0:1) góly Obajdina z 32. 
a Fikejze z 85. minuty a na 
domácí umělé trávě první 
tým C-divize SK Hlavice 
3:2 (0:1) po dvou gólech 
Broschinského a jednom 
Rezka. V úvodním mis-
trovském utkání jara hostí 
v neděli 16. března Varn-
sdorf béčko Českých Budě-
jovic. V Kotlině je výkop ve 
14.30 a snad lze již doufat, 
že nenadálé rozmary počasí 
start ČFL neohrozí.

Dorostenci přehráli 
divizní vrstevníky z České 
Lípy 3:0 (2:0) brankami 
Páchy 2 a Budského. V mi-
moňském zimním turnaji 
měli za soupeře muže Doks, 
s kterými prohráli 1:4 (1:1) 
a vedli brankou Zadiny. 
Mladší dorost doplněný 
o několik starších stačil 
v Mimoni na muže Bělé 
pod Bezdězem jen půli 
a prohrál 2:7 (2:2). Ve-
doucí branky dali Havel 
a Budský z pok. kopu.

Stará garda Slovanu 
hostila celek Britské amba-

sády Praha. Věkově mladší 
hosté prohráli 3:2 (2:0) a 
domácí tým řádně prověřili 
hlavně ve druhé půli. Bran-
ky zaznamenali Šmidílek 2 
a Swadosch.  Sestava gardy: 
Hudec (46. J. Vít) – Brož, 
Knitl, Hanzalík, R. Vít (25. 

Před brankou staré gardy (v modrém) bylo i přes její 
výhru často rušno.

Babík) – Lisý (46. P. Šmíd), 
Swadosch, P. Šanda, J. Eliáš 
– Stehlík, Šmidílek. Vedoucí 
týmu Václav Charvát hos-
tům po dohodě vypomohl 
Václavem Kotišem, neboť 
přijeli jen s deseti hráči.                                                         

Text a foto ZdS

PLES  SPORTOVCŮ
TJ  Slovan Varnsdorf, oddíly plavání a házené Vás sr-

dečně zvou na PLES SPORTOVCŮ 15. března 2008 od 20 
hodin do Lidové zahrady. Vstupné 30 Kč, místenka 150 Kč. 
Slosovatelné vstupenky o ceny - výtěžek  bude použit na 
podporu mládežnického sportu. K tanci a poslechu hraje  
NEW  SESSION. Předprodej vstupenek v Informačním 
středisku Regie Varnsdorf na Národní ulici                Z.Š.

Memoriál Jaroslava 
Čecha, hokejový turnaj u 
příležitosti 20. výročí úmrtí 
zakladatele zdejšího hoke-
jového oddílu, vyhrál tým 
Rangers Zruč nad Sázavou. 
Druzí byli Empíci (MPK), 
třetí KOVO Kraus, čtvrtý 
TOS a pátý GEZ (Gerhát 
elektro-zámečnictví). Pro-
gram turnaje musel být 
kvůli teplému počasí a 
poněkud „uplavanému“ 

ledu trochu zkrácen, ale to 
nic neubralo na pohodové 
atmosféře celé akce. 

Klea Čechová: „Ráda bych 
poděkovala za příjemnou 
atmosféru na hokejovém 
Memoriálu Jaroslava Če-
cha a za velmi vydařený 
sportovní den. Především 
pak za sponzorské dary 
firmám: Design centrum, 
p. J. Müllerovi – fa. Retos, 
p. J. Štikovi – fa. Štika, 

MEMORIÁL VYHRÁLI RANGERS 
pí M. Vobrubové – Nábytek 
u Peršinků, pí Helze Mo-
ravcové, Řeznictví Vohnout, 
p. J. Hambálkovi a firmám 
Elite, Velveta, Samat, Mlé-
kárna a Vitana. Dále děkuji 
za účast a mluvené slovo 
na turnaji dceři Jaroslava 
Čecha Veronice Strolené 
a za organizaci Andrejce 
Koktové, Martinu Veroň-
kovi a samozřejmě i synovi 
Jaroslava Čecha Jaroslavu 
Čechovi ml., který se zúčast-
nil turnaje jako aktivní hráč. 
Díky patří všem hokejovým 
mužstvům: EMPÍCI, TOS, 
Kovo Kraus, RANGERS, 
GEZ.“

Zítra 8. března by ještě 
měl proběhnout mezinárodní 
turnaj starých gard za účasti 
týmů Liberce, výběru Šluk-
novského výběžku, hostů 
z Německa a domácího 
Varnsdorfu. Oba turnaje 
jsou také loučením se starým 
zimákem, neboť v příštích 
měsících začne budování 
nového zimního stadionu.                                                                                           

Text a foto ZdS

Manželka Jaroslava Čecha Klea a dcera Veronika 
s kapitánem Empíků Jardou Veselým, jediným bývalým 
spoluhráčem zesnulého na turnaji.

Muži porazili BK Juniorka Děčín 106:67 (61:29). Dobrý 
kolektivní výkon v útoku spolu s neprostupnou obranou 
vyzněl v jasnou záležitost a domácí ji zvládli excelentně. 
Převaha byla nejvýraznější ve druhé čtvrtině,  kdy např. po 
perfektních přihrávkách hodil „trojku“ před jen přihlížející-
mi hráči soupeře Míla Unger. Několika desítkám věrných 
diváků přinesl zápas jistě příjemný sportovní zážitek. Body 
Zázvorka 25, Novotný 19, Voráček 18, Buben 13. Jistotu 
play-off přinesla pak výhra v České Lípě 78:93 (38:45). Před 
posledním utkání s Liberecem doma 15. 3. je jen otázkou, 
zda Slovan půjde do dalších bojů z 2. či 3. místa.

Junioři (kategorie U 18) porazili VSK Slavia TU Liberec 
B 105:32 (28:5, 29:5, 21:14, 27:8). Nejvíce bodů Smrčka 17, 
Horáček 16 (1x3), Sucharda 16, Janoušek 15 (1x3), Šimák 
14, Golla 12, Eichler 10. S týmem VSK Slavia TU Libe-
rec A, (to byl jiný oříšek) prohráli 59:70 (22:13, 11:17, 8:16, 
18:24), přesto domácí odehráli pohledné a bojovné utkání. 
Nejvíce bodů Smrčka 16, Sucharda 15, Dubec 14. 

Kadeti (kategorie 16) vyhráli dvakrát doma. Nejprve si 
poradili s BK Ústí n. L. B 70:64 (30:27). Hosté nemohli vy-
užít svých pendlů z A-družstva, přijeli jen se sedmi hráči a 
i když dohrávali ve čtyřech, dokázali kadety potrápit. Body 
Smrčka 35, Homan 13, Blažek a Ondrejčík po 6. Ve druhém 
zápase přehráli BK Děčín 76:50 (39:34), tým z konce tabulky, 
který však zlobil a první čtvrtinu vyhrál o sedm bodů. Až 
přechod na zónu na soupeře platil. Body Šimák 26, Smrčka 
14, Homan 10, Lehroch 7. 

Minižáci zdolali dvakrát celek Kondoři Liberec. Nejprve 
64:26 (39:5), nejvíce bodů Sovák 12, Zamrzla a Lukeš po 10, 
Ticháček a Houngbendji po 8. Podruhé pak 73:25 (43:12), 
body Koktán 17, Sovák 15, Ticháček 13, Zamrzla 10. Hráči 
dokázali v zápasech s nejslabším týmem soutěže uplatnit lep-
ší techniku a střelbu, ovšem měli i slabší chvilky, kdy je sou-
peř začínal přehrávat.         Ing. M. Novotný,  Ing. Z. Strolený

BASKETBALOVÉ  
VÝSLEDKY

V turnaji čtyř škol ve florbale si bezkonkurenčně vedli 
žáci ZŠ náměstí (sestava týmu na obrázku). Další pořadí: 2. 
ZŠ Edisonova, 3. Gymnázium Varnsdorf, 4. ZŠ Seifertova.            

Text a foto V.Z.

Varnsdorfský DDM pořádal od října dlouhodobý šachový 
turnaj. Ten v únoru skončil a byli vyhodnoceni nejlepší 
účastníci. Devět vyznavačů tohoto sportu hrálo systémem 
každý s každým dvakrát a nejlépe si vedl Michal Jirásek, 
který ze šestnácti možných bodů uhrál patnáct. Druhý 
byl Václav Paulus s 11,5 a třetí David Šebor s 10,5 bodu.             

ZdS

ŠACHOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE

FLORBALOVÝ TURNAJ 


