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141 TISÍC KORUN ZE SBÍRKY 
POZVEDNĚTE SLABÉ

INZERCE

Výtěžek ze sbírky Pozvedněte slabé byl 17. března  za 
přítomnosti místostarosty města Varnsdorfu Františka Dlas-
ka předán místní organizaci Na Křižovace. Dva invalidní 
vozíky, které převzala Ing. Pavlína Šafusová, předsedkyně 
tohoto sdružení, byly pořízeny z výtěžku 5. ročníku sbírky. 
Výtěžek ve Varnsdorfu činil 17.900 korun a velkou záslu-
hu na něm měli dobrovolníci z řad Junáka, svazu skautů 
a skautek – středisko Lužan. Dalším, kdo do sbírky přispěl, 
bylo i město Varnsdorf, které ze svého rozpočtu na nákup 
vozíků uvolnilo částku 10.000 korun. Vozíky, které byly 

speciálně vyrobené ve dvou velikostech, poslouží starším 
těžce pohyblivým klientům v dopravě na různá rehabilitač-
ní cvičení, výlety. „Děkuji všem dárcům, kteří přispěli do 
této sbírky a pomohli nám tak  naplňovat projekt Slunce 
v duši seniora. Dar bude využit na nákup dvou chodítek 
a dvou mechanických vozíků pro staré, nemocné, postižené 
lidi. Pomůcky budou těmto lidem po dobu nezbytně nutnou 
organizací zapůjčovány tak, aby překonaly jejich akutní krizi 
a potřebu. Dále budou nakoupeny permanentky do divadla, 
na koncerty a na masáže vrámci rehabilitace s cílem elimino-
vat sociální vyloučení seniorů a zlepšit a obohatit jim jejich 
každodenní život, “ dodala Ing. Pavlína Šafusová.

Sbírka se ve Varnsdorfu konala již 4. rokem a za tu dobu 
se podařilo shromáždit a rozdělit 5-ti místním neziskovým 
organizacím celkem 86.000 korun, které z nich realizovaly již 
8 projektů na pomoc slabým, nemocným a opuštěným lidem.                                                                              

Jan Pelont

BŘEZNOVÉ 
JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA

Pokračování na str. 2

V areálu čistírny odpad-
ních vod ve Varnsdorfu došlo 
1. dubna 2008 ke slavnost-
nímu zahájení její celkové 
rekonstrukce,  která potrvá 
do 30. června 2009. Akce se 
zúčastnili zástupci investo-
ra - Severočeská vodárenská 
společnost, a. s., zhotovite-
le - SMP CZ, a. s., státní 
správy a další významní 
hosté. 

Rekonstrukce čistírny 
odpadních vod za téměř 210 
milionů korun sestává ze 
dvou samostatně připravo-
vaných částí – vodní linka 
a  kalové a plynové hos-
podářství. Pro financování 

se nepodařilo získat dotaci 
Spolkového ministerstva pro 
životní prostředí, ochranu 
přírody a reaktorů SRN, ač-
koliv vyčištěné odpadní vody 
z ČOV po metru opouštějí 
území České republiky a celý 
efekt čištění tak má dopad 
na kvalitu vody v Mandavě 
až na německé straně. 

Ing. Miroslav Harciník, 
generální ředitel SVS, dopl-
ňuje: „Rekonstrukce ČOV ve 
Varnsdorfu představuje po 
rozsáhlém projektu Lužická 
Nisa druhou nejvýznam-
nější investiční akci naší 
společnosti v tomto roce. 
Po dokončení nás přiblíží 

k naplnění strategických 
cílů definovaných v našem 
Podnikatelském záměru do 
roku 2010. Přestože se nám 
nepodařilo získat očekáva-
nou dotaci, díky velikosti 
společnosti a jejím dobrým 
hospodářským výsledkům 
jsme mohli k financování 
obou subprojektů zvolit 
úvěr.“ Starosta Varnsdorfu 
Ing. Josef Poláček dodává: 
„Město Varnsdorf vítá tuto 
investici, která významným 
způsobem přispěje ke zlepše-
ní kvality odpadních vod vy-
pouštěných do řeky Manda-
vy. Současně bude probíhat 
i dostavba kanalizačních sítí 
v Rumburku a Varnsdorfu, 
která je také investována 
SVS. Další etapou - opět 

Pokračování na str. 2

Zahájení březnového 
zasedání zastupitelstva 
patřilo kritice kamionové 
dopravy v ulici Čsl. letců, 
kde průjezd těžkých vozidel 
poškozuje okolní domy. Pro 
zlepšení současného stavu 
požadují občané bydlící 
podél komunikace snížení 
rychlosti kamionů na max. 
30 km/hod. Zastupitelé vzali 
na vědomí pravidelnou roč-
ní zprávu Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů za rok 
2007. Počet výjezdů byl cel-
kem 56, z toho 19 k pořárům 
(více v příštím HS).

Dalším bodem jednání 
byla zpráva o rozboru dluhů, 
dlužníků a dlužných částek 
na nájemném a službách 
v městských bytech za uply-
nulý rok. Ze zprávy vyply-
nulo, že přes různá opatření 
se nedaří snižovat celkovou 
dlužnou částku, která činí 
10,6 mil. Kč. Na této částce 
se podílí 677 dlužníků.

Zastupitelstvo souhlasilo 
s úhradou poměrné části



Z deníku městské policie
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Malý zloděj také zloděj

Hlídka městské policie byla zavolána na zahradu 
rodinného domu v našem městě s tím, že zde majitel za-
držel chlapce, který kradl železo. Po převzetí nezletilého 
a provedení nezbytných náležitostí byl tento předán jeho 
zákonnému zástupci a po vyčíslení napáchané škody byla 
celá záležitost předána Policii ČR k dalšímu šetření.

Počet krádeží v obchodech stoupá
Za poslední čtyři týdny zaznamenala městská policie 

celkem 24 případů, kdy byl v obchodech zadržen pachatel 
majetkové trestné činnosti. V drtivé většině případů se jed-
nalo o přestupek, který hlídky MP řešily blokovou pokutou. 
V několika případech bylo přistoupeno k předvedení osoby 
na OO PČR. Zarážející však je i to, že se zvyšuje počet 
krádeží spáchaných nezletilci. Ti jsou předáváni zákonným 
zástupcům a informace pracovnicím OSVZ.    

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Ze zápisníku PČR
Kradl, byl dopaden a putuje do vězení

Šestatřicetiletý muž z České Lípy byl na „lupu“ v České 
Kamenici, kde odcizil přívěsný vozík za vozidlo. Při svém 
jednání byl viděn majitelem vozíku, který přivolal policii. 
Policisté pronásledovali muže až do Varnsdorfu. Zde na něho 
již čekala další policejní hlídka, která v blízkosti firmy TOS 
Varnsdorf provedla zátaras. Muž se svým vozidlem zastavil 
a dal se na útěk. Myslel si, že se schová přímo v areálu fir-
my TOS. Zde byl policisty zadržen. Při lustraci osoby bylo 
zjištěno, že se jedná o recidivistu, který je celostátně hledán. 
Recidivista putuje přímo do vězení.
Neznámý pachatel vykradl kamion

Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý 
pachatel, který se ve Varnsdorfu na ulici Partyzánů na par-
kovišti před divadlem vloupal do návěsu nákladního vozidla. 
Rozřízl plachtu návěsu a následně odcizil náhradní díly na 
vozidla Seat v hodnotě 146.900 Kč. Za uvedený trestný čin 
může dostat trest odnětí svobody až na tři roky.
Mladík sražen vlakem

Dne 21. 3. 2008 došlo k úrazu v kolejišti na železniční 
trati ve Varnsdorfu nedaleko železničního přejezdu u re-
staurace Severní dráha. Po příjezdu hlídky na místo bylo 
zjištěno, že došlo ke střetu vlaku s člověkem uprostřed 
železničního viaduktu nad křižovatkou ulic Západní-Kar-
lova. Na místě se nacházel v kolejišti zraněný mladík, 
u kterého bylo zjevné poranění hlavy a pánve. RZS Rum-
burk zraněného ihned převezla k lékařskému ošetření 
do nemocnice a následně byl transportován na trauma-
tologii do Ústí nad Labem. Předběžně bylo zjištěno, že 
mladík si zkracoval cestu po kolejích, přitom poslouchal 
přes sluchátka hudbu z přehrávače a neslyšel houkající 
přijíždějící vlak. Ve věci je nadále vedeno šetření. 
Vypátrané odcizené  vozidlo

Policisté  z Varnsdorfu při své preventivní kontrolní čin-
nosti v obci  Jiřetín pod Jedlovou vypátrali odcizené vozidlo 
Peugeot 206,  které bylo v měsíci únoru odcizeno ve Cvikově. 
Vozidlo bylo po provedení všech potřebných úkonů předáno  
majiteli. V případě, že bude vypátrán i pachatel, který se 
dopustil  trestného  činu neoprávněné užívání cizí věci, může  
počítat s trestem odnětí svobody až na dva roky.

                 Cvik Ladislav, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Výzva vlastníkům památek 
Letos v únoru  rozhodlo Ministerstvo kultury ČR o založení 

nového dotačního programu ,,Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 
Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu 
památek, které se nalézají mimo památkově chráněná 
území a nejsou zároveň národními kulturními památkami. 
Podpora z nového programu má dosáhnout zejména tam, 
kde to dosud stejně účelným a efektivním způsobem neumož-
ňovaly jiné programy MK, a zároveň  má prostřednictvím 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností kompenzovat 
zvýšené náklady vlastníků na opravy a údržbu KP. Městu 
Varnsdorf byla pro rok 2008 přidělena finanční podpora ve 
výši 602 tis. Kč.

Program je realizován ve dvou kolech a město Varnsdorf 
přijímá žádosti o poskytnutí příspěvku do 30. 5. 2008. Žádost 
se podává na formuláři, který je k dispozici včetně Zásad 
pro  užití neinvestičních prostředků a seznamu povinných 
příloh na Odboru správy majetku a investic,  kancelář č. 44 
u  Milana Hanouska nebo též na podatelně MěÚ. Zároveň je 
možné všechny potřebné formuláře a informace o programu 
najít na www.varnsdorf.cz.                     Milan Hanousek 

V klubu důchodců Po-
hádka se 18. března konala 
pravidelná členská schůze ZO 
ČSBS, které se zúčastnilo 20 
členů organizace včetně sym-
patizantů a hostů z Děčína 
a České Kamenice. Pravidel-
ným hostem je člen OV Děčín 
a ÚV Ing. Miroslav Teršl 
a také místostarosta města 
František Dlask. Krátké 
a konstruktivní jednání 
se týkalo zejména příprav 
pravidelných oslav ve městě 
a okolí a také organizace 
zájezdů do koncentračního 
tábora Grabštejn u České 
Kamenice, případně Tere-
zínské tryzny nebo návštěv 
Lidic a Ležáků. V další 
části jednali členové ČSBS 
o svém časopisu Národní 

Zasedali bojovníci za svobodu

osvobození. Na závěr jedná-
ní se symbolicky rozloučili 
s nejstarším členem organi-
zace Antonínem Vojtíškem 
z Doubice, který letos ve 
věku 92 let zemřel. Na vlast-
ní kůži zažil pokusy „Andě-
la smrti“ dr. Mengeleho.

JS

Antonín Vojtíšek.        

Oblast Varnsdorfu, 
Rybniště a Chřibské

Na linkách 512401, 
512402 a 512407 dojde k za-
vedení vždy po jedné zastávce 
přes kterou autobusová linka 
vede, a proto nezastavení 
v nich způsobovalo spíše 
zmatky. Na linkách 512402, 
512403, 512407 a 512408 
dojde k drobným časovým 
posunům u některých spojů 
tak, aby byly lépe zajištěny 
přestupy nebo dodržování 
jizdních dob. Zavedení za-
stávky neproběhne 30. 3., 
ale později, jakmile bude 
zařazena do licence.

Oblast Rumburku
Dojde k drobné úpravě 
na lince 512409. Dojde 
k omezení spojů linky 512405 
v úseku Rumburk, Bytex 
01 - Rumburk, Horní Jin-
dřichov, Bytex 06 z důvodu 
mizivého vytížení. Z důvo-
du zavedení linky 510434 
Děčín - Hřensko - Mezní 
Louka - Jetřichovice - Chřib-
ská - Doubice - Krásná Lípa 
bude v období provozu této 
linky omezen provoz na lin-
ce 512405 v úseku Krásná 
Lípa - Doubice. Z důvodu 
minimálního využití jsou 
z Krásné Lípy do Doubice 
omezeny spoje v sedle pra-
covních dnů a o víkendech.

Oblast Vilémova, Miku-
lášovic a Šluknova

Z důvodu nepatrného 
využití koncových úseků 
linky 512411 bude omezen 
provoz na této lince mezi 
zastávkami Mikulášovice, 
střední-škola - Mikulášovi-
ce, hor. a Šluknov, zámek-
terminál Šluknov, Rožany, 
Bytex. Dále bude z důvodu 
prostorového a časového 
souběhu zrušena varianta 
trasy linky 512413 přes Vi-
lémov. Všechny spoje této 
linky budou vedeny přes 
Lipovou a Lobendavu. Vše 
s platností od 30. 3. 2008.

ZMĚNY 
JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Dokončení ze str. 1

REKONSTRUKCE ČISTIČKY ZAHÁJENA
za vydatného přispění vo-
dárenské společnosti - bude 
napojení stávající bytové 
zástavby.“ 

Ve Varnsdorfu je nyní 
mechanicko-biologická ČOV 
s kapacitou 50 000 ekviva-
lentních obyvatel, jež byla po 
zkušebním provozu uvedena 
v roce 1996 do trvalého pro-
vozu. Její technologie byla 
poté doplněna v letech 1997 
a 1999. Biologický stupeň 
čištění již neodpovídá dneš-
ním požadavkům na kvalitu 
vyčištěné odpadní vody, stá-
vající zařízení ČOV jsou za-
staralá, způsobují nadměrný 
hluk, vylučování aerosolů 
a jsou energeticky náročná. 

Na čistírnu jsou nyní při-
váděny odpadní vody jednak 
z území České republiky (z 
Varnsdorfu a části Rumbur-
ku), ale i z území SRN. Na 
kanalizační síť Varnsdorfu 
je připojen kanalizační 
sběrač vybudovaný podél 

Mandavy přes území SRN 
až do Rumburku. Na kme-
nový sběrač je připojeno 
splaškovou kanalizací cca 
5 600 obyvatel ze SRN. Na 
ČOV ve Varnsdorfu se nyní 
dostávají splaškové, dešťo-
vé a dokonce i průmyslové 
vody z textilní výroby jak 
ve Varnsdorfu, tak v Ně-
mecku. Vyčištěné odpadní 
vody z ČOV jsou vypouš-
těny do hraničního toku 
Mandavy. Rekonstrukce 
ČOV Varnsdorf je limitová-
na prostorovými možnostmi. 
Intenzifikací užitím moderní 
technologie čištění a dostav-
bami v čistírně a odpovídají-
cím strojním vybavením do-
jde ke stabilizaci a zlepšení 
výsledků čištění a ke zlep-
šení podmínek provozování. 
Zrekonstruovaná ČOV bude 
mít kapacitu 55 450 ekvi-
valentních obyvatel. Co se 
týče technologie, půjde o me- 
chanicko-biologickou ČOV 
s předřazenou denitrifikací, 

nitrifikací a regenerací kalu 
s jemnobublinnou aerací. 
Nepředčištěné průmyslové 
odpadní vody byly z kanali-
zační sítě vyloučeny (kartá-
čovna Velveta, Lautex SRN) 
a z přítoku na ČOV odpojeny 
(závod 6 Velveta).  

Rekonstrukce ČOV probí-
há za provozu. K 1. 4. 2008 
bylo vybudováno zařízení 
staveniště a byly zahájeny 
demontáže a první práce na 
některých objektech.

Dagmar Haltmarová,
tisková mluvčí SVS, a.s. 

Dokončení ze str. 1
nákladů na zpracování žádosti o dotaci na výstavbu vodo-
vodů a kanalizací podanou Sdružením pro zlepšení vodo-
hospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku. Dotace 
by ve Varnsdorfu posloužila k zahájení výstavby kanalizace 
a vodovodu v oblasti Hrádku a Pěnkavčího vrchu.

Zastupitelstvo převedlo 9 bytových jednotek do osobního 
vlastnictví v domě č.p. 1995 v Nymburské ulici, čímž byl 
dům zprivatizován. Dále byl schválen prodej domu č.p. 669 
v ulici Čsl. letců.                                                             rd

BŘEZNOVÉ JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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INZERCE

140 let od vzniku 
města Varnsdorf

Významné události let 1929 – 1938
                                          1930 
- postavena třetí restaurace na Špičáku. V roce 1933 byla 
zvětšena a doplněna vyhlídkovou věží.
- v prosinci se uskutečnilo sčítání lidu. Ve Varnsdorfu trvale 
žilo 22.621 osob, z toho 19.903 Němců.

                                          1933 
- na rohu ulice Karlova a Čs. letců postavena moderní 
lékárna
- komunální volby vyhráli němečtí soc. demokraté - DNS-
AP, druhá skončila Německá nacionální strana - DNP, třetí 
komunisté
- vládním rozhodnutím byla činnost DNSAP a DNP zaká-
zána, což způsobilo odstoupení varnsdorfského starosty 
Richtera (DNP)

                                          1935 
- nově vznikající politické hnutí SHF je tvořeno především 
příslušníky obou zakázaných německých stran. Základní 
organizace vznikly především na severu Čech. Varnsdorfská 
organizace SHF svými takřka 3.000 členy byla nejsilnější 
v celém sudetoněmeckém území. Téhož roku se z SHF stala 
Sudetoněmecká strana - SdP.

                                          1938 
- v 2. polovině měsíce docházelo ke vzpourám a demonstra-
cím německého obyvatelstva za podpory freikorpsu, ordne-
ru a henleinovců, které vyvrcholilo připojením k Německu
- 19. září bylo vyhlášeno českou vládou stanné právo
-  23.  září čsl. armáda za pomoci tanků opětovně obsadila 
Varnsdorf, který na základě Mnichova musela opustit ráno 
2. října                                                       (dobové materiály)

Nabízím své 
znalosti: 

němčina - velmi dobře 
(naučím konverzovat) 
angličtina - částečně 

práce na PC
 

Můj kontakt: 
masono@seznam.cz

Bakaláři ve VOŠ a SPŠ Varnsdorf
Dne 10. 3. 2008 bylo za-

vršeno pětileté úsilí vedení 
VOŠ a SPŠ ve Varnsdorfu 
a vedení UJEP Ústí nad 
Labem, týkající se vzniku 
vysokoškolského studia 
bakalářského typu ve 
Varnsdorfu. S děkanem 
přírodovědné fakulty Doc. 
RNDr. Stanislavem Nová-
kem,CSc. byla dohodnuta 
a slavnostně podepsána 
Smlouva o spolupráci při 
uskutečňování bakalářské-
ho studijního programu 
„Fyzika“. Při VOŠ a SPŠ ve 
Varnsdorfu vznikne detašo-
vané pracoviště zmíněné fa-
kulty. Dále bylo dohodnuto, 
že pod vedením katedry fy-
ziky resp. vedoucím RNDr. 
Zdeňkem Moravcem, Ph.D.  
bude od akademického 
roku 2008/2009 otevřen 
v první etapě studijní obor 
Počítačové modelování ve 
fyzice a technice ve formě 
kombinovaného studia 
(dříve dálkového). Absolven-
ti uvedeného oboru získají 
titul bakalář (Bc.). Jedná 
se o významnou událost 
v dějinách Šluknovského 
výběžku, která by měla při-
spět ke zvýšení vzdělanosti 
v oblasti terciálního vzdě-
lávání. V další etapě by šlo 
o obor Informační systémy. 
Pro zájemce o studium VOŠ 
se připravuje nový obor Po-
čítačová grafika v technic-
kých oborech.

VOŠ a SPŠ připravila 
možnost paralelního stu-
dia jak v tříletých oborech 
na VOŠ v denní i dálkové 
formě, tak i tříletého stu-
dia na VŠ v kombinované 
formě uvedeného studij-
ního oboru (obdoba studia 
v Chomutově). Pro zájemce 
to znamená, že za dobu tří 
let může vystudovat dvě 
školy a získat jak titul 
bakalář (Bc.), tak i titul 
diplomovaný specialista 
(DiS.). Absolventi bakalář-
ského studia mohou pokra-
čovat v navazujícím studiu 
magisterském na UJEP 
v Ústí nad Labem a získat 
tak titul magistr (Mgr.). 
Uplatnitelnost absolventů 
je široká - ve vědě a výzku-

mu, ve výrobě, tak i jako 
učitelé předmětu fyzika na 
ZŠ, SŠ nebo VOŠ. Nosnými 
předměty jsou matematika, 
fyzika a informační techno-
logie. Personálně budou 
zajišťovat výuku docenti 
a profesoři z university. Vý-
uka bude probíhat na UJEP 
Ústí nad Labem (doprava 
bude zajištěna zvláštním 

autobusem od VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf k UJEP Ústí 
nad Labem a zpět. Cvičení 
a laboratorní práce budou 
zajišťovat vybraní pedago-
gičtí pracovníci středních 
a vyšších odborných škol 
z regionu. Výuka bude 
probíhat na VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf.

Přijímací řízení bude 
probíhat v druhém kole 

a podmínkou je přihlášení 
nejméně 40-ti studentů. 
Bližší informace lze získat 
na www.physics.ujep.cz 
nebo na www.vosvdf.cz 
a budou zaslány jednotli-
vým SŠ.

Věřím, že za přispění 
university, kraje, obce, 
sponzorů a naší školy bu-
deme moci úspěšně realizo-

vat uvedený projekt a dále 
rozšiřovat nabídku o další 
studijní obory. Smyslem 
je vytvořit ve Varnsdorfu 
centrum vzdělanosti, kte-
ré by přispělo ke zvýšení 
vzdělání nejenom čerstvých 
absolventů SŠ, ale i občanů 
v produktivním věku.

Ing. Bc. Jan Hodničák,
ředitel VOŠ a SPŠ

Varnsdorf 

ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL
stanovují termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ 
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO OBDOBÍ OD 1. 9. 2008 DO 31. 8. 2009 
na

ČTVRTEK 24. DUBNA 2008
od 10 do 16 hodin

Žádosti se podávají ve všech mateřských školách. 
O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy.

Rodiče předloží spolu se žádostí rodný list dítěte.

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL 
VE VARNSDORFU:

MŠ Seifertova 2471, Poštovní 1428, Národní 1617, 
T. G. Masaryka 2180, Nezvalova 2024,  

Křižíkova 2757, Pražská 2812. 
Současně proběhne podávání žádostí o přijetí dětí 
se zdravotním postižením (vady řeči, smyslové, 
tělesné, mentální postižení, vývojové poruchy 

chování) do speciálních tříd 
MŠ Poštovní 1428 a MŠ Nezvalova 2024.

UPOZORNĚNÍ!
Vzhledem k tomu, že kapacita MŠ je omezena, 

je ve vlastním zájmu rodičů podat žádost 
v daném termínu.

Město Varnsdorf ve spolupráci 
s Kulturní komisí Rady města Varnsdorf

vyhlašuje u příležitosti 
140. výročí povýšení Varnsdorfu na město

1. ročník ankety

Varnsdorfák roku 2007
a  1. ročník ankety

Osobnost města 1998 - 2008
Od 4. dubna 2008 má veřejnost možnost navrhovat no-

minace do obou anket a to podle následujících kritérií:
Varnsdorfák roku – rok 2008 odstartuje novou tradici 

ankety o nej... občana města za uplynulý rok. Nominace 
není omezena kategoriemi ani věkem, nominován může 
být každý občan našeho města za přínos pro město, příp. 
významný čin v uplynulém roce. 

Osobnost města posledního desetiletí – nominován 
může být každý občan našeho města za přínos pro město, 
příp. významný čin za období posledních deseti let.

Anketa proběhne ve třech kolech: 

1. NÁVRH NOMINACÍ OD VEŘEJNOSTI - 
4. dubna až 9. května 2008

2. HLASOVÁNÍ - 
10. května až 13. června hlasování pomocí anketních 

lístků a on-line na internetu
3. VYHLÁŠENÍ A OCENĚNÍ - 

21. června na městských slavnostech.

Nominace můžete odevzdat v písemné podobě na poda-
telnách MěÚ nebo zaslat na adresu Městský úřad Varn-
sdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, obálku 
označte nápisem „Nominace ankety“ nebo v elektronické 
podobě na e-mailovou adresu oslavy2008@varnsdorf.cz. 
Anketní lístky na vlastní hlasování budou k dispozici na 
podatelnách MěÚ a v elektronické podobě na stránkách 
města.

http://physics.ujep.cz/CZ/msg_to_user.php?id_clena=4
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Vlastníci bytů se radili
Před několika dny se uskutečnilo konzultační setkání 

zástupců společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) 
a malých bytových družstev našeho města. Jeho hlavním 
smyslem bylo vzájemné osobní poznání, navázání kontaktů, 
výměna poznatků a zkušeností i perspektiva další vzájemné 
spolupráce.

Neformální a věcná diskuze se týkala problémů jako 
jsou: 

• správa společných částí domu a rozdílů v přístupech 
jednotlivých správců, kteří ve městě působí. Někteří vlast-
níci bytů upřednostňují správu výhradně prostřednictvím 
vlastního statutárního orgánu. Vidí ji jako efektivnější 
a levnější;

• problémy s neplatiči stanovených částek do fondu oprav 
a záloh na služby. Naštěstí jde spíše o výjimečné případy. 
I tak představují pro samosprávu práci navíc a vyžadují 
značné znalosti příslušných právních předpisů. Jednoznač-
ná shoda panovala v tom, že tou nejmírnější sankcí mají 
být penále z prodlení. V krajním případě pak vymáhání 
dluhů soudní cestou;

• výše příspěvků do fondu oprav. Ukázalo se, že existují 
značné rozdíly v jejich výši. Příspěvky některých SVJ se 
blíží odborníky vypočítané částce 24 Kč na metr čtvereční 
plochy bytu. U jiných činí podstatně méně. Zpravidla to sou-
visí s rozsahem zamýšlených investic či splácením úvěru;

• ustanovení obsažená ve stanovách jednotlivých SVJ, 
která jsou značně odlišná. Toto je možné. Stanovy však 
nesmí být v rozporu s příslušným zákonem. Obdobně to 
platí o domovním řádu. Ukázalo se, že některá SVJ do-
movní řád vůbec nemají. Potom je obtížné sankcionovat ty, 
kdo například řádně neuklízí společné prostory nebo jinak 
narušují soužití v domě.

Hovořilo se i o řadě další záležitostí jako je získávání 
úvěrů na rekonstrukce a opravy domu, šancích na získání 
dotací, odměňování členů statutárních orgánů, požárních 
směrnicích i o dalších problémech. Jistým nedostatkem byl 
poměrně malý počet zúčastněných zapříčiněný nedostateč-
nou informovaností o konání akce.

Účastníci setkání se shodli na potřebě pokračovat v těchto 
neformálních konzultacích a poradách. Další setkání by se 
mělo uskutečnit ještě letos na podzim.   Dr. Miloslav Hoch 

Unikátní dramatická 
performance, staro-novo 
tematizující kompozit jdoucí 
pohádkovou cestičkou, jakési 
synkretické haiku, to je pro-
dukce pražského divadelního 
souboru Demago. To v sobotu 
23. 2. ve varnsdorfském Kul-
turním domě Rozkrok ode-
hrálo svůj kus Sprajt macht 
fraj. Na první zamyšlení nic 
neříkající název v podstatě 
opravdu nic neříká. Neříká 
nic o obsahu hry, zato krás-
ně shrnuje formu. Nevídaná 
bezbřehá poskakující fanta-
zie protagonisty Jiřího Ma-
ryška se odráží v geniální 
one man improvizaci polože-
né pod i nad realitu, mizící 
a následně se šokantně  zno-
vu objevující uprostřed hlu-
boké protoreality. A nebere 
si servítky před ničím a před 
nikým. To vše by ovšem bylo 
o mnoho slabší, kdyby nebylo 
hudebního doprovodu Handy 
Witanta. 
A samozřejmě nádherně 
nízkorozpočtově, dalo by se 
říct bezrozpočtově, vytvoře-
nou scénu, která útočila na 
divákovu fantazii, osvítil 
Honza Morávek, který měl 
při skromných rekvizitách 
co dělat, aby ději tvořil to 
správné prostředí. 

Hra samotná nastolila 
hned z počátku hlavní nit 

CHVÍLI MĚLCE, CHVÍLI HLUBOKO
procházející mistrně po 
spektru různobarevnými 
látkami jednotlivých pří-
běhů a nastolila charakter 
teologického bádání. Přes 
vtipné účelně/náhodně zvo-
lené surrealismy jsme se 
dotkli ústřední a nejhlubší 
otázky: „Zda je člověk spíše 
anděl, anebo opice?“ Po dal-
ším fantaskním intermezzu, 
kdy se otázka zjevovala a 
náhle opět mizela v bílém 
kokainovém obláčku, byla 
podána adekvátní odpověď, 
která myslím uspokojila 
všechny. Pražský umělec 
ukázal, že mu varnsdorfský 
domov není cizí, že i do ma-
linkatého kulturáku rád na-
píše krásnou hru, když je to 
pro „rodinu“. Zároveň je tato 
domácí půda velmi příjemná 
a úrodná zejména v takovém 
žánru a autor může sršet lo-
kálním humorem a strhnout 
hru spíše v hospodskou roz-
pravu, což se v domácím 
prostředí setká samozřejmě 
s úspěchem. A tak byli divá-
ci rádi a Demago bylo určitě 
taky rádo. I když všeobecný 
ohlas byl poněkud vlažnější, 
nebyla to taková sranda jako 
jindy, ale, hrome, stále to 
byla kvalitní a zde rozhodně 
řídce vídaná záležitost! 

www.demagotheatre.org        
VoJ

VELIKONOČNÍ HARAŠENÍ
Základní umělecká škola ve Varnsdorfu pořádá každým 

rokem tradiční akci s názvem Velikonoční harašení. To le-
tošní připadlo na svátek všech Josefů. Přestože jsou dnes 
pomlázky dostupné ve všech obchodech, děti se je v tomto 
velikonočním čase mohly naučit uplést samy. A co teprve upé-
ci velikonoční perníček a nazdobit velikonoční vajíčka! Nebo 
zazpívat písničky, vytvořit beránka... I rodiče byli leckdy 
nápomocni, a s radostí! Prostě Velikonoční harašení bylo pro 
všechny přítomné příjemným odpoledním zpestřením.       rm

•  Veřejná diskuze na 
téma informačních médií ve 
městě, která proběhla vrám-
ci projektu Zdravých měst 
12. března, se nepyšnila 
velkou účastí. Přesto však 
vznikly náměty a návrhy, 
které následně bude projed-
návat Kulturní komise RM 
a jejich znění předá radě 
města.

• Od 25. března do 
31. prosince 2008 posky-
tuje Státní fond životního 
prostředí dotace fyzickým 
osobám na využívání obno-
vitelných zdrojů energie. 

• Poslanecká sněmovna 
schválila 19. března no-
velu zákona o cestovních 
dokladech,  kterou se mění 
některé zákony na úseku 
cestovních dokladů:

1. Odstraňuje kolizi 
v § 3 se směrnicí, která 
nám následně umožní 
cestovat v rámci vnitřního 
prostoru Evropské unie 
s použitím jakéhokoliv 
druhu občanského průkazu, 
což je uvolnění. 2. Reaguje 
na situaci, která nastala 
v souvislosti se zrušením 
vízové povinnosti s Kanadou, 
nicméně ta je podmíněna 
existencí strojově čitelných 
pasů, a v tomto smyslu návrh 
zákona umožňuje vydávání 
strojově čitelných pasů i pro 
děti mladší pěti let. 3. Návrh 
zákona také odkládá termín 
pro vydávání cestovních 
dokladů s údaji o otiscích 
prstů nikoliv z důvodu našich 
problémů, ale diskusí uvnitř 
Evropské unie. 

• Nadace Partnerství 
vyhlásila první jarní den 
celostátní anketu Strom 
roku 2008. Návrh může 
zaslat  každý - jednotlivci, 
rodiny, obce, školy, firmy 
nebo jakákoli další orga-
nizace, či instituce - stačí 
ho do 30. května 2008 
doručit na adresu Nadace 
Partnerství, nebo e-mailem 
na strom.zivota@nap.cz.  
Nominace by měla obsaho-
vat příběh stromu, uvedení 
lokality, kde strom roste  
(včetně GPS souřadnice), 
informace o druhu, výšce, 
stáří a obvodu stromu 
a jeho fotografii.

• K využití Radonového 
programu ČR, který je 
zaměřen na vyhledávání 
objektů se zvýšenou úrovní 
přírodního záření, vyzývá 
obyvatele Krajský úřad 
ÚK. Mezi rizikové lokality 
patří i Šluknovský výběžek. 
Více informací podá Odbor 
životního prostředí ÚK.

rm

KRÁTCE
Ten, kdo si chce koupit novou knihu, mapu nebo třeba cé-

déčko a zavítá na ulici Národní č.p. 517,  je na správné adrese. 
V knihkupectví Jiřího Kalivody - DISK  je totiž tento artikl, 
a  mnohý další, v tak širokém sortimentu, že může uspoko-
jit potřeby i velmi náročného zákazníka. Historie firmy se 
začíná rokem 1991. Na samém začátku byly šikovné ruce, 
dobré nápady a odvaha podnikat. Knihkupectví vystřídalo 
tři prodejní prostory na různých místech ve městě. Až v roce 
1998 získala firma koupí současný objekt. Ten byl v roce 
2002 částečně rekonstruován a  opraven. Byla vyměněna 
okna, dveře a výlohy, opravena fasáda domu. Současně byl 
modernizován prodej  a nákup sortimentu, který si již nikdo 
nedovede představit bez počítače a internetu.

Prodejna se specializuje na prodej beletrie, naučné a od-
borné literatury, učebnic aj. K dostání je zde literatura pro 
děti, mapy, autoatlasy, globusy, obrazové reprodukce, CD, 
DVD, VK a další sortiment zboží.

Již několik let se daří udržet v nabídce kolem 14 tisíc 
titulů knih, z nichž některé jsou často i ve větších městech 
obtížně dostupné. Toto oceňují zejména návštěvníci města, 
chalupáři a turisté, kteří zde mohou navíc dostat razítko do  
vandrovního pasu Tolštejnského panství. Ke koupi je i Hlas 
severu. Podle doslovného vyjádření majitele knihkupectví 
J. Kalivody chce firma:  „... podporovat literaturu, která má 
určitý vztah k našemu regionu.“

Knihkupectví spolupracuje s mnoha významnými na-
kladateli a velkými distributory knih a hudebních nosičů. 
Literaturu, která není dostupná u distribučních firem, si 
sami dováží přímo od nakladatelů. Právě  tuto službu si 
zákazníci velice cení.

K významné změně v rozvoji firmy DISK došlo v loň-
ském roce, kdy byla otevřena ve  vlastním objektu nová 
prodejna (se stejným sortimentem) v Rumburku na třídě 
9. května. Spolu s majiteli pracují nyní ve firmě již další tři 
zaměstnanci. Snaha zajišťovat kvalitní služby v této oblasti 
pro obyvatele našeho města a okolí tak přináší své ovoce. 
Ukazuje se, že přes bouřlivý rozmach nejrůznějších médií 
má kniha nadále svou nezastupitelnou úlohu i budoucnost.                                                                            

MH

VIZITKA FIREM 
Knihkupectví Jiří Kalivoda - DISK

Nadační fond Rozum a Cit 
pořádá 17. dubna již tradičně 
svoji celorepublikovou sbír-
ku na podporu opuštěných 
dětí a pěstounských rodin. 
Do projektu Sluníčkový den 
se v letošním roce zapojí na 
1 400 studentů středních 
škol ze 70 měst České repub-
liky a přes 60 mateřských 
a základních škol. V uli-
cích se budete moci setkat 
s kovovými plackami nebo 
magnetkami nesoucími 
symbol naší sbírky - slu-
níčko. Cena předmětu je 
30 Kč. Výtěžek sbírky bude 
použit na nákup zdravot-
nických, rehabilitačních 
a výukových pomůcek pro 
děti vyrůstající v pěstoun-

SLUNÍČKOVÝ DEN
ských rodinách. Nadační 
fond dále pravidelně podpo-
ruje služby odborné pomoci 
při výchově dětí v pěstoun-
ské péči a aktivity sloužící 
k rozvoji náhradní rodinné 
péče. 

Více informací o na-
dačním fondu a náhradní 
rodinné péči naleznete na 
www.rozumacit.cz případně 
na www.pestounskapece.cz. 
Činnost fondu můžete pod-
pořit i zasláním dárcovské 
SMS ve tvaru: „DMS RO-
ZUMACIT“ na číslo 8777. 
Prosím, pomozte nám po-
máhat i vy!

Petra Sedláčková, 
Nadace Rozum a Cit
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INZERCE

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!

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 webových 
stránkách www.vasstyl.com.

Pronajmu nebytové prostory na Národní ulici ve 
Varnsdorfu. Tel. 731 585 917.

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.  

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

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

ØÁDKOVÁ INZERCE

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

Salon pro psy - koupání, stř íhání, trimování, 
drápky, čištění uší. Možnost úpravy také u vás doma. 
Matoušková, Jiříkovská 99, Rumburk. Tel. 412 333 365, 
604 854 748.

Půjčky, úvěry, hypotéky. Tel. 720 220 313, 603 962 
686.

Prodám solárium. Tel. 602 888 176.

Prodej nově zrekonstruované vilky ve velmi dob-
rém stavu v Rumburku. Nová fasáda s tepelnou izolací. 
Samostatně stojící garáž a sklad dřeva. Pěkná udržovaná 
zahrada. Výměra: cca 750 m2. Prodejní cena: 2,7 mil. Kč. 
Info Lužická R.K. Tel.: 412 333 281, 602 108 404.

Prodej stavebního pozemku určeného k rekreační 
výstavbě s torzem 2 staveb v Rybništi. Na pozemku pří-
vod el. energie, vodovodního řadu, septik, jezírko. Rozloha: 
3.846 m2. Prodejní cena: 380.000 Kč. Info Lužická R.K. 
Tel.: 412 333 281, 723 327 523.

Lužická realitní kancelář hledá pro své klienty 
rodinné domy a byty ve Šluknovském výběžku, zajistíme 
veškeré záruky a služby.

Agentura Líba, Vladařová Libuše - MISS 3D, 10. ročník                                                                       11 800    
Apoštolská církev sbor Varnsdorf - celoroční činnost mateřského centra Brouček                                7 900    
Apoštolská církev sbor Varnsdorf - NO COMMENT 6                                                                       12 900    
ČČK místní skup. Varnsdorf - celoroční kul. a vzdělávací programy pro děti a mládež                            2 100    
Dům dětí a mládeže Varnsdorf - celoroční činnost                                                                         4 700    
Dům dětí a mládeže Varnsdorf - Den dětské radosti, 29. ročník                                                   14 900    
Dům dětí a mládeže Varnsdorf - Odpoledne plné úsměvů, 1. ročník                                                     6 000    
Dům dětí a mládeže Varnsdorf - Turnaj varnsdorfských škol v košíkové, 1. ročník             2 900    
HC Varnsdorf, starší žáci - celoroční činnost                                                                              12 600    
HC Varnsdorf - Škola bruslení a hokejová přípravka - celoroční činnost                                                   11 700    
HC Varnsdorf, oddíl Panteři - celoroční činnost + vybavení                                                                        12 800    
HC Varnsdorf, oddíl Panteři - předsezonní příprava - celoroční činnost                                                  10 500    
HC Varnsdorf, oddíl Panteři - turnaj v minihokeji O pohár města Varnsdorfu                                 6 700    
HC Varnsdorf, oddíl Sršni - činnost hokejového oddílu                                                                        13 900    
Jan Novota - Varnsdorfský triatlon 2008, 3. ročník                                                                        12 300    
Jaromír Josef, Taneční škola STYL - Velká cena Varnsdorfu                                                      9 900    
Junák-svaz skautů a skautek - celoroční výchova mládeže                                                    14 600    
Kruh přátel muzea Varnsdorf - Dětská výtvarná soutěž, 13. ročník                                                      5 500    
Kruh přátel muzea Varnsdorf - Fotorok 2007                                                                          7 200    
Kruh přátel muzea Varnsdorf - kulturní, výchovná a vzdělávací celoroční činnost                               13 400    
Kruh přátel muzea Varnsdorf - vydání vlastivědného sborníku Mandava 2008                               14 200    
Kulturní dům Rozkrok - celoroční prezentace kulturních aktivit ve městě, regionu           12 900    
Kulturní dům Rozkrok - Mladí hrají svému městu - ke 140. výročí města                               12 900    
Lenka Doležalová - celoroční aktivity loutkového divadla pro děti                                                     3 200    
Mateřská škola Varnsdorf, T.G.Masaryka - „Jak si pohrát s pohádkou, celoroční činnost                     3 900    
Městské divadlo Varnsdorf - akce ke 140. výročí města „O poklad poustevníka Vernara“                        4 700    
Městské divadlo Varnsdorf - výstava ke 140. výročí města „ Žijeme tu“                                  1 400    
Miloš Kostlán - Hurá prázdniny (1. ročník)                                                                                              8 800    
Etuda Prima, občanské sdružení - Jazzový pátek 2008                                                                        14 300    
Etuda Prima, občanské sdružení - Koncert Varnsdorfské kom. filharmonie ke 140. výročí města       15 500    
Etuda Prima, občanské sdružení - Tanambourrée, 10. roč. celostát. festivalu scén. tance                    15 700    
SK Paintball Varnsdorf - 2. ročník Taneční soutěže Varnsdorf CUP                                              7 300    
SK Paintball Varnsdorf - 5. ročník Den matek                                                                          6 000    
SK Paintball Varnsdorf - 5. ročník Vánoční kometa                                                                          6 700    
SK Paintball Varnsdorf - činnost taneční skupiny Cheers                                                                       12 700    
SK Paintball Varnsdorf - O pohár města Varnsdorfu ke 140. výročí povýšení                                  8 300    
SK Paintball Varnsdorf - sportovní činnost florbalového oddílu                                                    13 600    
SK Paintball Varnsdorf - Varnsdorfský kilometr, 1. ročník                                                     3 800    
Speciální základní škola a Mateřská škola Varnsdorf - sportovní hry mládeže - okresní kolo            6 000    
Speciální základní škola a Mateřská škola Varnsdorf - XI. ročník výtvarné soutěže 
speciálních škol ÚK ke 140. výročí města                                                                                           10 000    
SŠS a CR Varnsdorf - Kadeřnické a kosmetické služby potřebným                                                     8 200    
SŠS a CR Varnsdorf - Varnsdorf - zahrady, parky a průmysl                                                   11 000    
Svaz důchodců, místní org Varnsdorf - kultura a poznávání, celoroční činnost                                 9 600    
Svaz tělesně postižených, místní organ. Varnsdorf - celoroční poznávací a tématické zájezdy                  8 900    
TJ Slovan Varnsdorf - činnost oddílu stolního tenisu                                                                        12 000    
TJ Slovan Varnsdorf - II. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu                                                      2 100    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl atletiky, Kdo uteče, vyhraje, 5. ročník                                                     3 300    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl atletiky, Velikonoční laťka, 12. ročník                                                     4 500    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu, akce k oslavám 140. výročí města                                 6 500    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu, celoroční činnost mládežnických družstev oddílu                     12 000    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu, Škola basketbalu, III. ročník                                                      6 400    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu, turnaj minižáků                                                                          3 100    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu, Vánoční turnaj v basketbalu                                                     3 800    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl házené, soustředění, soutěže, turnaje - celoroční činnost            13 100    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl házené, turnaj minižáků ke 140. výročí města Varnsdorf             6 600    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl juda, Mezinárodní turnaj Velké ceny Varnsdorfu                                 9 400    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl juda, soustředění, soutěže, turnaje - celoroční činnost                               13 600    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání, 1. ročník Varnsdorfské sprinty                                          4 500    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání, sportovní činnost                                                                         14 900    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání, Varnsdorfský kapřík                                                                         6 500    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání, Velká cena Varnsdorfu                                                            9 000    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl tenisu, Děti blíže světu, 3. ročník                                                     4 800    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl volejbalu,  Velikonoční turnaj, 4. ročník                                                     2 900    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl volejbalu, Poprázdninový turnaj, 9. ročník                                 2 100    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl volejbalu, soustředění, soutěžě, turnaje                                                     8 900    
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl volejbalu, Štěpánský turnaj, 12. ročník                                           6 800    
ZŠ Bratislavská Varnsdorf - 4. ročník florbalového turnaje pro 1. st. ZŠ                                 7 800    
ZŠ Bratislavská Varnsdorf - Všechno nej. k narozeninám - 3. ročník výt. soutěže ke 140. výročí města 6 300    
ZŠ Edisonova Varnsdorf - II. ročník „Edison cup“ - turnaj ve stolním tenisu                                 2 900    
ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf - atletika pro I. stupeň ZŠ, VII. ročník                                 5 500    
ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf - Podzimní hry, III. ročník                                                     6 800    
Podpořeno 71 projektů v celkové výši  600 000 Kč.                                                                                   

SCHVÁLENÉ GRANTY PRO ROK 2008

Náhoda zabránila hazardu
Téměř na konci plesové sezony se hasiči, kteří pravidelně 

zajišťují požární dozor na základě městské vyhlášky na 
plesech, setkali s něčím, co ještě za svoji kariéru nezažili 
a na co budou dlouho vzpomínat. Jedna ze tříd maturantů 
z rumburské obchodní školy, která měla maturitní ples v pá-
tek 21. března na sále restaurace Lidová zahrada, si teprve 
až ráno v den plesu vzpomněla na zajištění požární hlídky. 
Nakonec se ještě někteří rozhodli, že ples netradičně zpestří 
uvnitř sálu i venku zábavnou pyrotechnikou. Jen náhodou 
se o připravované akci dozvěděla hlídka varnsdorfských dob-
rovolných hasičů, kteří bleskově zareagovali a ve spolupráci 
s pedagogickým dozorem pyrotechniku druhé třídy zabavili 
a uschovali. Co by se stalo, kdyby pyrotechnika byla použita 
uvnitř objektu ještě za předpokladu, že požární hlídka byla na 
sále téměř náhodou, nechceme ani domyslet.                  JS
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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!!!

přijme 

KUCHAŘE
  

hlavní pracovní 
poměr

Tel. 487 870 530
602 330 880

Chata LUŽ

ČESKÝ 
ZAHRÁDKÁŘSKÝ 

SVAZ  
ve Varnsdorfu nabízí 
do osobního pronájmu 

zahrádky. Bližší 
informace na telefoním 

čísle 412 371 738.
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PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

§

6. dubna uplyne již 5 let, co nás navždy 
opustil náš manžel, tatínek, dědeček, 
bratr a švagr Rudolf Novák . Stále 
s láskou vzpomínáme. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Manželka Květa, dcera s manželem 
a vnoučaty a sestry s rodinami

§

25. března uplynul 1 rok ode dne, kdy nás navždy opustil 
Ladislav Legeza. Kdož jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Tereza a Jarka Legezovy.

§

§

§

 Díky sponzorům - FB 
automobil, s.r.o. a f irmě 
Kamberská Radka se po 
zkušebním provozu mohla 
plně rozeběhnout elektro-
nická žákovská knížka, 
která zajišťuje průběžnou 
informovanost rodičů dětí. 
Přes počáteční nedůvěru 
se škola setkává především 
s kladnou odezvou, a to ze 
strany pedagogů i rodičů. 
Děkujeme. 

V. Zemler, ředitel školy

VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

5. - 6. dubna 2008 - MUDr. Pavel Hladík,
Weberova 1537/7, Děčín VI - Letná. Tel. 412 539 298

12. - 13. dubna 2008 - MUDr. Jarmila Ivanovská, 
Myslbekova 404/23, Děčín. Tel. 412 519 622

ZUBNÍ  POHOTOVOST

Všem přátelům a zná-
mým, kteří se přišli rozloučit 
15. března 2008 s paní Frie-
dou Rybičkovou, děkuji za 
projevenou soustrast a květi-
nové dary. Poděkování patří 
i panu Fundovi a pohřeb-
nímu ústavu Kamélie za 
vstřícnost a ochotu. 

Za pozůstalé dcera Eva 
a syn Jiří.

15. dubna oslaví 80. na-
rozeniny naše maminka, 
babička, prababička paní 
Alena Rychetníková. Za 
její láskyplnou a nekonečnou 
starostlivost a péči o rodinu, 
zahrádku a hospodářstvíčko 
děkujeme a z celého srdce jí 
přejeme do dalších let hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Dcera Alena s Bořivojem, 
vnuk Martin s Bohdankou, 
vnučka Alenka s Petrem 
a pravnoučci Filípek a To-
mášek.

4. dubna slaví krásné 
88. narozeniny Feodosia 
Baierová. 

Za lásku a obětavost jí 
děkují a do dalších let přejí 
vše nejlepší manžel Karel, 
synové Karel a Josef, vnou-
čata a pravnoučata.

11. března tomu bylo 10 let, co nás 
navždy opustila naše milovaná babička 
a maminka Marie Bergerová. Vzpomeň-
me si na ni 14. dubna, kdy by se dožila 
81. narozenin.

Za celou rodinu vzpomíná vnučka 
Marta

31. března by oslavil své 63. narozeni-
ny František Havlas. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Manželka Marcela a děti s rodinami

3. dubna uplynulo 10 let ode dne, kdy 
nás navždy opustil manžel, tatínek 
a dědeček Petr Balcar. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají manželka Alena 
a synové Petr, Pavel a Roman s rodi-
nami.

31. března uplynuly již dva roky, co nás 
navždy opustila naše maminka, babička 
a prababička Marie Svobodová. Chybíš 
nám.

Vzpomínají dcera Dagmar s manželem, 
vnuci Petr a Miroslav, vnučka Ladislava 
s přítelem a pravnoučata Eliška a Kubík. 

Nezemřel jsi, stále žiješ v srdcích těch, 
kteří Tě milovali.

3. dubna to byly 2 roky, co odešel na-
vždy náš milovaný manžel a tatínek Jan 
Havlíček.

S láskou vzpomínají manželka Jiřina, 
dcery Zuzanka a Maruška.

§

Úspěchy přinesla sezona 2007-2008 žákovským týmům 
Sršňů a Panterů v Krajském přeboru minihokeje. Sršni 
(2. třídy) skončili čtvrtí a Panteři (3. třídy) dokonce na třetím 
místě. Ti nechali za sebou naděje i takových hokejových bašt 
jako jsou Ústí, Litoměřice, Louny nebo Děčín. 

Liga neregistrovaných hráčů rovněž dospěla do svého 
konce a po 16 kolech vykrystalizovalo toto pořadí: 1. KOVO 
KRAUS 29 bodů, 2. MPK 27, 3. TOS 11, 4. VARTA Česká 
Lípa 10, 5. GEZ 9 bodů.                                                     JH

Již 12. ročník veřejných závodů ve skoku vysokém pořádal 
AO TJ Slovan Varnsdorf ve varnsdorfské sportovní hale. 
V průběhu závodu se zranil Filip Holubář a na místě byl 
ošetřen zdravotnicí ČČK. Závodů se zúčastnilo 39 závodnic 
a závodníků, ale jistě by potěšila ještě větší účast mládeže 
z varnsdorfských škol. Ředitelem závodů byl Stanislav Ska-
lický, hlavním rozhodčím Ladislav Kubíček. Uvádíme vý-
sledky nejlepších. Dívky narozené v roce 1997 a mladší: 
1. I. Reicheltová - AC Č. Lípa 1,20 m. Mladší žákyně 
1995-96: 1. P. Dubská - Slovan Varnsdorf 1,30, 2. M. Mrázko-
vá - AC Č. Lípa 1,25, 3. A. Jará - BG Varnsdorf 1,20. Starší 
žákyně 1993-94: 1. I. Ježková - ZŠ Jablonné v P. 1,45, 
2. E. Křížová - Slovan 1,45, 3. D. Brožová - AC Č. Lípa 
1,35. Dorostenky 1991-92: 1. L. Kalousková - AC Č. Lípa 
1,50. Juniorky 1989-90: 1. T. Musilová - AC Č. Lípa 1,40, 
2. B. Pagáčová - Slovan 1,35. Ženy naroz. 1988 a dříve: 
1. K. Ajšmanová - AC Č. Lípa 1,55, 2. L. Pagáčová – Slovan 
1,45, 3. A. Svitáková - AC Č. Lípa 1,20. Chlapci narození 
v roce 1997 a mladší: 1. D. Čiháček – Slovan Varnsdorf 
1,20 m, 2. Š. Ježek - ZŠ Edisonova 1,10. Mladší žáci 
1995-96: 1. L. Souček - Česká Lípa 1,20, 2. F. Holubář - ZŠ 
Edisonova 1,20. Starší žáci 1993-94: 1. J. Brůček 1,60, 
2. M. Sviták jun. – oba AC Č. Lípa 1,55, 3. V. Le-
hroch - BG Varnsdorf 1,50. Dorostenci 1991-92: 
1. J. Holoubek - ZŠ Jablonné v P. 182, 2. Vu Vinh - ZŠ náměstí 
1,60, 3. K. Hromek - AC Č. Lípa 1,50. Junioři 1989-90: 
1. D. Dejsun – Slovan 1,70, 2. J. Nožička - Nový Bor 1,65. 
Muži nar. 1988 a dříve: 1. P. Souček 1,79, 2. P. Nejedlý 1,73, 
3. J. Hochmut – všichni AC Č. Lípa 1,60.              Skalický

Další díl her pro 
zaměstnance škol - florbal

Již páté pokračování měl projekt organizovaný ZŠ náměstí 
TAKY SI CHCEME HRÁT. Tentokrát se zaměstnanci všech 
varnsdorfských škol setkali na turnaji ve florbale. O sílící 
atraktivitě soutěží svědčí vysoká účast a mnohdy i kvalifi-
kační klání v rámci jednotlivých škol. Turnaj se uskutečnil 
v tělocvičně pod náměstím a měl vysokou sportovní úroveň. 
Byť je často proklamováno, že nejde o vítězství, všichni účast-
níci nechali na palubovce všechny své síly. Hrálo se ve dvou 
skupinách, celkovým vítězem se stala VOŠ a SPŠ Varnsdorf. 
Výsledky: 1. VOŠ a SPŠ, 2. SŠT, 3. Gymnázium a ZŠ Sei-
fertova, 4. ZŠ Edisonova, 5. ZŠ náměstí, 6. ZŠ Bratislavská, 
7. SŠS a CR. V průběžném pořadí první příčku drží VOŠ 
a SPŠ.                                                                          V.Z.

TJ Rumburk a Město Rumburk ve spolupráci s OÚ Ji-
řetín pod Jedlovou pořádá Český pohár v běhu do vrchu 
na trase Jiřetín pod Jedlovou – Jedlová  jako 12. ročník 
o cenu Tolštejnského panství v sobotu 19. dubna od 13 hodin. 
Prezentace od 11.00 hodin ve sportovním areálu v Jiřetíně. 
Více informací na tel. 412 384 222, Milan Kroupa.

Nejmenší hokejisté 
se neztratili 

VELIKONOCE NAD LAŤKOU

BĚH NA JEDLOVOU

Zdena Seidlová 
Pavel Saidl (Jiří)

Martina Boháčová 
Miloš Boháč (Miloš)

Zdeňka Németová 
Jaroslav Fučík  (Jaroslav)

NAROZENÍ

Eliška Michalinová 
Vít Michalina (Ondřej)

Jana Kosejková 
Zdeněk Kosejk (Zdeněk)

Jitka Navrkalová 
Vít Navrkal (Karel)



VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM
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TENTO PÁTEK PRVNÍ 
ZÁPAS PLAY-OFF

MUŽI I DOROSTENCI BODOVALI

Varnsdorfský Slovan A 
měl tři zápasy v řadě doma 
a postupně si připsal remí-
zu, porážku a výhru. Jeho 
výsledky: Slovan A - Slavoj 
Děčín A 9:9 (sety 31:32!). Do-
mácí prohrávali již 3:8, pak 
8:9 a remízu zajistil nakonec 
Miško v souboji hráčů, kteří 
předtím v zápase nebodova-
li. Slovan A - Malá Veleň A 
8:10. Slovan A - SKST Dě-
čín E 10:8. Až do stavu 5:5 
nesmírně vyrovnaný zápas. 
Pak domácí přidali čtyři 
výhry v řadě a bylo téměř 
rozhodnuto. Hosté ještě 
kontrovali dvěma body, ale 
rozhodující vybojoval Suchý. 
Poslední dvě utkání soutěže 
v České Kamenici s jejich 
D-týmem a na BOSCH 
CARS Děčín družstvo pro-
hrálo. První 11:7, druhý 
10:8. S deseti výhrami, jed-
nou remízou a jedenácti pro-
hrami áčko nasbíralo 43 bodů 
a skončilo sezonu na 6. místě 
(v minulé  na 5.). Oporami co 
do úspěšnosti byli především 

Muži Slovanu podlehli 
VSK Slavia TU Liberec 
83:91 (40:48), jak jsme již 
informovali v posledním 
čísle HS. Body Unger 23, 
Zázvorka 19, Buben 15 atd. 
Tradiční rival měl při výhře  
možnost sesadit Českou 
Lípu z vedení v tabulce díky 
její prohře v Roudnici n. L. 
a vybojovat si nejvýhodnější 
pozici v play-off. Domácím 
chyběli zranění podkošoví 
střelci Voráček s Novotným, 
což bylo znát, a náskok hos-
tů rychle narůstal. V druhé 
čtvrtině dostali příležitost 
další hráči a těm se kupodi-
vu podařilo skóre zkorigovat 
na přijatelný rozdíl. Ovšem 
třetí část vůbec nevyšla 
a soupeř zvýšil vedení až na 
27 bodů. Domácí začali být 
nervózní a rozhodčí udělili 

Áčku se prv-
ní mistrovský 

zápas jarní části soutěže 
doma nevyvedl. Bez tří 
vykartovaných hráčů pak 
odjíždělo v dalším kole do 
Letohradu. Ze tří utkání 
v minulých letech odtud 
dovezlo pouhý bod, podařilo 
se to i tentokráte za plichtu 
1:1. Branky 83. Stejskal - 85. 
Grubhoffer z PK. Na těžkém 
terénu vidělo deset hráčů ŽK 
(sedm domácích, tři hosté). 
Doma mělo možnost odčinit 
jarní premiérový neúspěch 
proti dalšímu ligovému béč-
ku, kterým je Liberec B. To 
se povedlo. Výhra 2:0, góly 
Sháněl a Grubhoffer.

 V neděli 13. dubna hostí 
áčko od 16.30 Jablonec B. 

Starší dorostenci hostili 
jeden z druholigových týmů 
stejně starých protihráčů 
z Dánska a remizovali 
2:2 (1:0). Po gólu Stehlíka 
z PK za faul hosté vyrov-
nali, ale zásluhou Jelena 
šli domácí opět do vedení 
a konečný stav určil PK 
hostů v závěru. Byl to po-
slední zápas trenéra Josefa 
Hlouška u dorostu, neboť 
přijal nabídku asistenta 
u ligové Mladé Boleslavi.         
V generálce na jarní odvety 
KP měli za soupeře divizní 
Jablonec B a utkání skonči-
lo hokejově 5:5 (1:1). Domá-
cí vedli, soupeř otočil až na 
1:4, když jednu z branek dal 
náš  odchovanec L. Zelinger. 
Dorost Slovanu pak dokázal  
po brankách Páchy 2, Jelena 
a Nagyho změnit skóre na 

Jan Novota si zkusil zimní triatlon
Mladšího bráchu letního triatlonu, zimní triatlon si tuto 

zimu prubnul varnsdorfský cyklista Jan Novota (jezdí za tým 
BigShock-Kolokrám). Závod se skládá postupně z běhu, MTB 
a běžeckého lyžování volnou technikou. Nakonec si nevedl 
vůbec špatně. Objel všechny tři závody Českého poháru 
s těmito výsledky: Lipno - 8., Jablonec - 5., Vimperk - 3., 
což znamenalo celkově velmi solidní 4. místo. 

5:4 a konečný stav rozhodl 
dobře provedený přímý 
kop hostů. Jarní premiéra 
v Trnovanech dopadla skvě-
le, výhra 0:6, góly Pácha 6.

V sobotu 5. dubna od 
10.15 hostí starší dorost 
celek Loun (mladší hraje od 
12.30 hod.).

Mladší dorostenci 
museli sehrát odložené 
podzimní utkání v Ka-
dani (neregulérní terén) 

BÉČKO STOLNÍCH TENISTŮ 
LETOS LEPŠÍ ÁČKA

Milan Fuchsig (53 zápasů, 31 
výher,  22 proher, úspěšnost 
58,49 %), Václav Strnad (43, 
25, 18, 58,14 %) a Antonín 
Krejčí (84, 44, 40, 52,38 %).

Slovan B čekala tři utká-
ní venku a přivezl z nich 
jednu prohru a dvě výhry. 
Výsledky: TJ Krásná Lí-
pa A - Slovan B 12:6, Čes-
ká Kamenice D - Slovan B 
6:12, Filipov C - Slovan B 
3:15, jednoznačná záležitost. 
Následovaly domácí vítězné 
zápasy s BOSCH CARS Dě-
čín 13:5 a závěrečné utkání 
sezony s SKST Děčín D 14:4. 
Se třinácti výhrami, jednou 
remízou a osmi prohrami 
(celkem 49 bodů) ukončilo 
béčko sezonu na 5. místě 
a proti loňsku si polepšilo 
o čtyři příčky. Nejúspěš-
nějšími hráči družstva 
byli Petr Žítek (54, 38, 16, 
70,37 %), Ladislav Žítek st. 
(76, 44, 32, 57,89 %) a Vla- 
dimír Chlán (83, 46, 37, 
55,42 %).                     ZdS   

Nedávno si navíc vyjel vyzkoušet, jak to vypadá „venku”, 
v Itálii. Tam se totiž konal nejstarší ZTT (zimní triatlon) 
v Evropě, kde skončil celkově 24. ze 70 startujících a jeho 
přítelkyně Kateřina Loubková dokonce 4. mezi 10 ženami. 
Na to, že se jednalo o Evropský pohár, panovala určitě 
spokojenost. Jan Novota závody okomentoval: „Pro příští 
zimu musím ještě vylepšit techniku lyžování a bude to 
dobrý. Chtěl bych ještě touto cestou ujistit všechny sportovní 
přátele, že Varnsdorfský triatlon opět bude, a to v neděli 
20. 7.“ Zbývá dodat, že na toto téma píše i svoji diplomovou 
práci.                                                                            ZdS

 Hromadný start běžecké části v Jablonci nad Nisou.

dvě technické chyby Činko-
vi a Ungerovi za reakce na 
některá svá diskutabilní roz-
hodnutí. V závěru se domá-
cí ještě snažili otočit skóre, 
když úřadoval hlavně Unger 
sedmi úspěšnými trojkami, 
ale Liberec si již výhru nedal 
vzít. Slovan (A4) hostí v 1. 
kole play-off družstvo Slu-
neta Ústí nad Labem (B1). 
Hrají se 2 utkání, v případě 
jednoho vítězství a jedné 
prohry rozhoduje skóre. 
Je-li počet zaznamenaných 
a obdržených bodů stejný, 
prodlužuje se druhé utkání 
do rozhodnutí. První zápas 
se hraje v pátek 4. dubna ve 
Varnsdorfu od 18.30 hod., 
odveta následující den na 
palubovce soupeře.

Kadeti ukončili sezonu 
výhrou se Slavojem BK Li-

toměřice 88:64 (26:17, 21:10, 
14:20, 27:17). Byl to souboj 
o konečné čtvrté místo 
v tabulce. Proti oslabeným 
a odevzdaným hostům jsme 
se v první čtvrtině prosazo-
vali hlavně zásluhou Smrčky 
a Mirka. V poločase na tabu-
li svítilo skóre 47:27, takže 
začala dostávat příležitost 
celá lavička. Třetí čtvrtina 
se nevyvedla, z toho těžili 
hosté a snížili na rozdíl 14 
bodů. Přestože se nic nedaři-
lo, zápas jsme dotáhli celkem 
přesvědčivě do vítězného 
konce a rozdíl skóre je pro 
Slavoj ještě hodně přijatel-
ným výsledkem. Body Smrč-
ka 37, Mirek 18, Blažek 11, 
Šimák 9, Ondrejčík 4, Holubář 
2, Pajma 2, Homan 2, Jiruš 1.            

Ing. Z. Strolený

a dovedli jej k výhře 0:4 
(0:2) góly Šťastného 2, Luňá-
ka a Šolce. Po odevzdaném 
výkonu v další přípravě, a to 
s Jabloncem B prohráli 
hladce 0:5 (0:3). V Trno-
vanech mladší dorostenci 
vyhráli 1:3 góly Šťast-
ného, Šolce a Luňáka.

Ženy měly na programu 
také odložený zápas podzi-

mu a prohrály v něm do-
ma s Viktorií Plzeň 0:2 
(0:2). Soupeř byl v I. půli ve 
všech směrech lepší, po změně 
stran se domácí tým zlepšil, 
ale přes šance nebyl schopný 
vstřelit jedinou branku. 

Stará garda hostila na 
umělé trávě pod reflektory 
Benteler Rumburk a vyhrá-
la 6:4 (3:2) po vývoji skóre 
0:2, 2:2, 4:2, 4:4, 6:4. Branky 
Lisý, Pe. Šanda, Swadosch, 

V. Kotiš, Sommerschuh, 
J. Eliáš - Savka 2, M. Eliáš, 
Kolka. Sestava domácích: 
Hudec - Mikolášek, Swa-
dosch, Knitl, Sommerschuh 
- Račuk, V. Kotiš, Pe. Šan-
da, Lisý - Šmidílek, J. Eliáš. 
Střídali Babík, P. Šmíd, 
Z. Váňa a Dřevikovský. 
Vedoucí týmu V. Charvát.                                                            

ZdS

Oba týmy dorostu vstoupily do jara z prvních míst KP. 
Oporami by měli být i Stehlík, Budský, Pácha (zleva ve 
žlutém).  






