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A co Vy? Přidejte se na správný břeh vzdělání!

Druhého kola přijímacího řízení na Střední škole 
služeb a cestovního ruchu Varnsdorf se zúčastnili 
bez přijímacích zkoušek. Na výběr měli z několika 
atraktivních studijních oborů zakončených 
maturitní zkouškou i dalších forem vzdělání.

Mnozí z vás postřehli 
v denním tisku a na ser-
verech se zpravodajstvím 
začátkem roku krátkou 
zprávičku o nejmladší slád-
kové v České republice, kte-
rá bude vařit pivo v našem 
městě. Tato zprávička byla 

Pátý aprílový den bylo nad 
varnsdorfským městským di-
vadlem cítit jakési napětí. Sál 
se v hodinu čtrnáctou zaplnil 
diváky a vše vypuklo. Rozjel 
se desátý ročník soutěže 
Dost Dobrá Dívka. Dvanáct 
finalistek ve věku 8 – 12 let 
bojovalo o titul MISS 3 D.

Tradiční moderátor Zby-
něk Šimák přivítal diváky, 
vzácné hosty i porotu a na 
pódium nastoupily soutěžící 
v kouzelném převlečení za 

10. ROČNÍK MISS 3 D 

PIVOVAR KOCOUR VARNSDORF

Pokračování na str. 3

senzační a výjimečně před-
stavila v médiích naše město 
v jiném, nekatastrofickém 
světle, přesto spatřila svět-
lo světa poněkud předčasně. 
Práce na pivovaru totiž tepr-
ve vrcholily a my se s majite-
lem dohodli, že budeme jako 
místní noviny první, které 
o této aktivitě v našem vý-
běžku napíší. A tak nyní po 
úspěšné kolaudaci plníme 

Jako stevard u ČSA jsem 
dálkově vystudoval potra-
vinářskou průmyslovku 
v oboru technologie vaření 
piva a pak jsem díky cesto-
vání poznal a ochutnal různé 
druhy a kategorie piva. Také 
jsem měl možnost mnoho 
věcí prokonzultovat přímo 
se sládky. Časem se z mého 
koníčku stal předmět mého 
podnikání. Provozuji nej-
obsáhlejší soukromý server 
o pivech s názvem Svět pi-
va.cz, pořádám degustační se-
mináře a také organizuji kur-
zy vaření piva pro veřejnost.

Odkud se znáte s panem 
Josefem Šustou, resp. jak 
souvisí nákladní doprava 
s pivem?

S panem Šustou jsem 
dlouholetý kamarád, sezná-
mili jsme se vlastně přes 
jeho práci, kdy pro mě přes 
spedici odvážel vzorky piva 
do anglického Manchesteru. 
Tedy dokonalé spojení piva 
a přepravy zboží. A nápad 
na pivovar? Několikrát už 
jsem si nechal vařit svoje 
pivo v minipivovarech, ale 
vždy byl problém s jeho 
odležením, prostory apod., 
a tak slovo dalo slovo, pan 
Šusta poskytl prostory 
v bývalé keramičce a v Ma-
ďarsku, kde je podobných 
minipivovarů hodně, jsme 
výhodně z druhé ruky za-
koupili celou technologii.

Jak dlouho vše trvalo?
Vše proběhlo poměrně 

rychle, od nákupu pivovaru 
v září roku 2007 bylo za-
potřebí technologii doplnit 
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svůj slib a přinášíme vám 
informace o aktivitě, která 
je v našem městě zcela 
nová. Ani ve dvou dílech 
slavné Palmeho kroniky, ani 
v jiných materiálech jsme 
totiž nenašli záznam o tom, 
že by se v našem městě, na 

rozdíl třeba od Krásné Lípy 
či Šluknova, vařilo pivo či 
dokonce bylo uděleno právo 
várečné. Byla zde stáčírna 
piva - firma Mai. Jak vůbec 
k nápadu vařit pivo v našem 
městě došlo, jsem se zeptal 
„spolupachatele“ pivovaru 
Jana Kočky.

Jak jste se dostal k pivu 
a k propagaci všeho, co 
s pivem souvisí?

INZERCE

gejši, které se osobně všem 
představily. A tak se porota 
dozvěděla zajímavé informa-
ce, že některé slečny přinesl 
čáp, jiné holub, některé se 
uvedly jako chytré blondýn-
ky nebo vysvětlily, jak je 
bezva mít dva tatínky. Ty 
odvážnější i veršovaly 
a vtipkovaly. První disciplínu 
tak měly za sebou. Poté na 
pódium nastoupil divadelní 
soubor Demago s unikátním 
a nezapomenutelným podá-
ním mandavské pohádky 
O šeredné kačeně, která se 
pomocí silikonu a botulinu 
proměnila v krásnou ka-
čenku. Ač mělo vyprávění 
tragický konec, příběh byl 
dobrým příkladem dnešní 
děsivé honby za krásou 
a náramně pobavil diváky. 
Poutavé bylo i vystoupení Ti-
nyho, který předvedl, jak lze  
ovládáním jazyka, tváří, krč-
ních svalů a kontroly dechu 
imitovat hudební nástroje.

K další volné disci-
plíně postupně vyzýval 
varnsdorfský Belmondo, 

Pokračování na str. 3
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Vandal polapen
Hlídka MP vyjela do ul. Kostelní , kde se měl pohybovat 

muž v maskáčích a převracet popelnice. Zjištěno bylo nejen 
několik převrácených popelnic, ale další projevy vandalismu. 
Podle podrobného popisu byl pachatel zadržen. 

Zřejmě mikrospánek
V pozdních odpoledních  hodinách došlo k dopravní nehodě 

na ul. Mariánská, kde zřejmě v důsledku mikrospánku na-
razila osobním vozidlem mladá řidička do sloupu veřejného 
osvětlení a přerazila jej. Hlídka MP zraněné poskytla do 
příjezdu sanitky první pomoc. 

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Ze zápisníku PČR

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

Policejní akce s názvem „Úklid“
O víkendu proběhla na Děčínsku policejní akce s názvem 

Úklid  zaměřená na osoby v celostátním pátrání. Do akce 
bylo zapojeno 61 policistů včetně kriminalistů, kteří od šesté 
hodiny ranní prováděli prověrky na předem vytipovaných 
místech a adresách. Zadrženo bylo 12 osob, které se vyhý-
bají nástupu trestu do vězeňského zařízení nebo trestnímu 
řízení. Před samotným spuštěním  akce probíhala celý tý-
den příprava, kde policisté prováděli samotné tipování osob 
a jejich pohybu. Již v této přípravě bylo zadrženo dalších 
7 osob v pátrání, u kterých převážně bylo podezření, že mů-
žou opustit Českou republiku, a proto byly zadrženy ihned. 
Ve Varnsdorfu byla zadržena i osoba, na kterou byl vydán 
mezinárodní zatykač.

             Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Byt od města jedině s kaucí
Vzhledem k opakujícím se problémům s dlužníky města 

rozhodla Rada města Varnsdorf na návrh bytové komise 
podpořený městskou právničkou vybírat při uzavírání no-
vých nájemních smluv na městské byty finanční prostřed-
ky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná 
v souvislosti s nájmem bytu. Tato kauce, resp. záloha bude 
složena ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného a zálohy 
na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 
bytu u všech nově uzavíraných smluv mimo chráněných 
podporovaných bytů v domě zvláštního určení a bytů jenom 
zvláštního určení včetně upravitelných bytů. V domě č.p. 
3307 nepřesáhne vratná záloha spojena s pronájmem bytu 
výši dvojnásobku měsíčního nájemného. V případě ukončení 
nájmu s bezdlužným průběhem bude kauce vrácena v plné 
výši, v případě dluhu, bude kromě ukončení nájmu z této 
částky kryt případný dluh na nájmu či službách. Rada 
města si od tohoto opatření, které je v bytech jiných vlast-
níků běžné, slibuje snížení částky celkového dluhu, resp. 
jeho nenarůstání.                                                           JS 

RM rozhodla: • Z titulu funkce zřizovatele souhlasit 
s pořízením investic příspěvkovou organizací Nemocnice 
Varnsdorf, povolit Nemocnici Varnsdorf prodej dvou 
vozidel a ponechání výnosu z prodeje. • Poskytnout 
Klubu cyklistiky Krásná Lípa příspěvek 15.000 Kč na 
XXI. ročník závodu „Tour de Feminin“. • Požadovat, 
aby při uzavírání nájemní smlouvy na byt nový nájemce 
složil finanční prostředky k zajištění nájemného (více 
v článku Byt od města jedině s kaucí). • Souhlasit se 
zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro O. D. na 
ul. Západní s tím, že žadatel uhradí 50 % nákladů spo-
jených se zřízením vyhrazeného parkovacího místa. • 
Doporučit ZM uvolnit částku 200.000 Kč MP Varnsdorf 
na městský kamerový dohlížecí systém. • Nepovolit pořá-
dání prodejních trhů ve městě Varnsdorf panu V. Ch. • 
Poskytnout TJ KČT Č. Lípa příspěvek ve výši 10.000 Kč 
na pořádání celostátního srazu turistů ve Varnsdorfu. 
• Souhlasit s přerušením činnosti školních družin ve 
Varnsdorfu v době školních prázdnin v případě, že se 
ze všech škol přihlásí méně než 10 dětí. • Poskytnout 
finanční příspěvky v rámci Grantového programu měs-
ta Varnsdorf pro rok 2008 dle předloženého návrhu. 

RM rozhodla jmenovat Ing. Ilonu Martinovskou do 
funkce ředitelky Městské knihovny Varnsdorf s účinností 
od 1. 4. 2008 nejdéle po dobu čerpání mateřské a rodičov-
ské dovolené stávající ředitelky Mgr. Veroniky Matysové 
s tím, že po jejím návratu se Ing. Ilona Martinovská 
vrátí do své původní funkce ekonomky výše jmenované 
organizace.

Nástěnky z Národní zmizí
RM Varnsdorf vzala na vědomí informaci Odboru správy 

majetku a investic o odstranění informačních skříněk na 
p.p.č. 2562 a 2564 z důvodu plánované výstavby multi-
funkčního domu na místě bývalé městské tržnice. Součas-
né skříňky, které město nechalo vyrobit a umístit na toto 
místo v červenci roku 2004, budou nabídnuty k bezplatnému 
převzetí současným nájemcům. Vzhledem k současným in-
formačním technologiím a také k chování některých nájemců 
město neuvažuje o dalším hromadném umístění skříněk na 
městských pozemcích. Definitivně tak končí etapa výběru 
vhodného místa, jeho chránění a hlavně neustálého upozor-
ňování nájemců na nutnost označení skříňky, její aktualizaci 
a případné opravy rozbitých skel.                                   JS

Vládní agentura pro 
sociální začleňování v rom-
ských lokalitách rozběhla od 
1. února projekt, jehož cílem 
je zkvalitnit život obyvatel 
v sociálně vyloučených loka-
litách, zastavit rozrůstání 
ghett a získat finance z Ev-
ropských fondů pro integraci 
romské komunity. Agentura 
se nejdříve zaměřila na dva-
náct měst v České republice, 
která tato problematika tíží 
nejvíce. Do této skupiny byl 
zařazen i Šluknovský výbě-
žek. Pro prvotní komunika-
ci byli osloveni starostové 
Varnsdorfu, Krásné Lípy 
a České Kamenice.

Garantem celého projek-
tu je ministryně Džamila 
Stehlíková, která má, podle 
svých slov, radost z toho, že 
se konečně přechází od slov 
k činům a že politici předali 
práci do rukou profesionálů 

Ministryně Džamila Stehlíková ve Varnsdorfu
a expertů. A právě proto 
zamířila do Varnsdorfu 
4. dubna přímo ministryně, 
aby představila starostovi 
Josefu Poláčkovi a také po-
zvaným starostům z Krás-
né Lípy a České Kamenice 
Zbyňku Linhartovi a Miro-
slavu Weisovi ředitele Agen-
tury pro sociální začleňová-
ní v romských lokalitách 
Marka Podlahu. Požádala 
přítomné starosty o spolu-
práci při působení vládní 
agentury na Šluknovsku.

Ředitel agentury nastínil 
cíle a představy o činnosti 
a spolupráci: „Chceme pomo-
cí vzájemné spolupráce měst 
a neziskových organizací 
a zástupců romských komu-
nit řešit nezaměstnanost, 
vzdělání a bydlení. Prvním 
krokem je detailní seznáme-
ní se s místní problematikou 
a vytvoření struktury a pra-

covního uskupení. Každá 
obec může nominovat toho, 
kdo chce skutečně spolu-
pracovat. Poté se stanoví 
pravidla vzájemné spolu-
práce a vytvoříme smlouvu 
o lokálním partnerství. 
V dalším kroku skupina de-
finuje způsob, jak zpomalit 
a případně v budoucnu i od-
stranit sociální vyloučení. 
Chceme vytvořit plán, kte-
rý budeme během pilotního 
programu realizovat pomocí 
projektů f inancovaných 
z ESF. Potřeby a požadavky 
budou definovány lokálním 
partnerstvím. Rádi bychom 
skloubili místní a centrální 
aktivity a vytvořili sou-
hrn požadavků, které by 
byly podkladem pro návrh 
změn v legislativě. Pouze 
v synergii vidím možný po-
zitivní dopad naší činnosti.“ 
Starosta Varnsdorfu Josef 
Poláček vysvětlil dosavadní 
zkušenosti města v dané 
problematice: „Ve městě 
máme tři ubytovny, kde je 
soustředěna romská komu-
nita. Varnsdorf na komunitu 
působí intenzivně již od roku 
2001, kdy město vstoupilo do 
řešení problémů i prevencí. 
Vytvořili jsme sociální 
služby, terénní program, 
vybudovali ubytovny, vy-
plácíme sociální dávky. 
Sociální pracovníci se za-
bívají předškolní i školní 
mládeží. Ale bohužel, vše 
bez, nebo s malou odezvou.“ 

Tento pilotní program 
schválený teprve 23. ledna 
má do konce června vytvořit 
první návrhy vládě. Staros-
tové doufají, že nevznikl 
nový úřad, ale skutečně 
fungující partnerství, že 
agentura najde systémové 
řešení. „Zásadní problémy 
nemáme, ale spokojenost 
není. Řešme systém, my 
víme, v čem je problém,“ 
uvedl starosta Miroslav 
Weis. Krásnolipský staros-
ta ocenil aktivity místního 
Komunitního centra, které 
pomáhá v rekvalifikaci, ale 
vyjádřil také nespokojenost 
s tím, že ač některé Romy 
naučili pracovat, nedostali 
v soukromém sektoru příle-
žitost pracovat dál. „ Město 
na jejich práci nemá finance. 
Základ je práce a finance!“ 
dodal Zbyněk Linhart.

Jestliže pracovníci agen-
tury chtějí opravdu pomoci, 
čeká je tady daleko více 
práce, než si možná dove-
dou představit. „Vrámci 
působení varnsdorfského 
Centra sociálních služeb 
a ubytoven máme jistě do-
statek podkladů a zkušenos-
tí pro vaši agenturu, velmi 
rádi budeme spolupracovat 
a věřit, že agentura najde 
řešení,“ uvedl vedoucí centra 
Karel Jiřišta.                 rm

HASIČI CVIČILI V GROSSSCHÖNAU
Na základě smlouvy o spolupráci připravili čeští a ně-

mečtí hasiči na 29. března taktické cvičení na objekt bývalé 
továrny v Grossschönau. Cvičení se zúčastnily jednotky FFW 
Grossschönau, Waltersdorf, Bertsdorf, Hornitz, Hainewalde 
a JSDH Varnsdorf, velitelem byl Dieter Neumann. Vzhledem 
k výšce budovy požádal velitel cvičení o automobilový žebřík 
HZS Varnsdorf. Cvičení mělo nejen prověřit možnou spolu-
práci při požáru rozsáhlého objektu, ale i prověřit činnost 
operačních středisek a vyřešit komunikační bariéry na obou 
stranách. 

Během cvičení byla prováděna evakuace zraněných 
a uvězněných osob za pomoci dýchací techniky, doplňování 
vody z říčky Mandavy, stabilní průzkum, práce s výškovou 
technikou a různé typy požárního útoku. Po ukončení 
cvičení bylo provedeno vyhodnocení. Cvičení se zúčastnilo 
65 hasičů a provázela jej celá řada problémů, které byly 
zčásti vyřešeny na místě, z části budou řešeny na dalších 
jednáních, a zejména při přípravě dalších akcí. Jako nej-
důležitější se jeví vyřešení systému povolávání jednotek 
přes hranice bez zpoždění, nemožnost samostatné spolu-
práce při zásahu z důvodu odlišných frekvencí na ručních 
i vozidlových radiostanicích, větší důraz na školení a výcvik 
strojníků a hasičů s důrazem na základní návyky nováčků 
v jednotce apod. Námětové cvičení však splnilo svůj účel. 
Poukázalo na řadu chyb a situací, které je nutné zajistit 
a zlepšit tak, aby k nim v případě skutečné události nemohlo 
dojít. Více informací najdete na stránkách www.varnsdorf.cz 
v sekci Z deníku hasičů a MP.

Jiří Sucharda, velitel JSDH Varnsdorf
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V nově otevíraném Pi-
vovaru Kocour Varnsdorf 
bude v pozici sládka pra-
covat 19letá slečna Nikol 
Krmenčíková. Využili jsme 
příležitost a zeptali se jí na 
pár zajímavostí. 

Odkud jste a jak jste 
se dostala k tak pro ženu 
zvláštnímu zaměření?

Pocházím z Náchoda, 
a protože byla porodnice 
jen kousek od pivovaru, 
asi mě to nějak ovlivnilo 
(smích). V dětství jsme se 
přestěhovali do Radotína, 

kde jsem chodila do základní školy, a protože mě nevzali 
na gymnázium, nastoupila jsem do Střední průmyslové školy 
potravinářské technologie v Praze, obor kvasná technolo-
gie, tedy vše, kde se používají biochemické pochody jako 
vinařství, drožďárenství, lihovarnictví a v první řadě také 
pivovarnictví. V roce 2007 jsem odmaturovala a nastoupila 
na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze - Dejvi-
cích, kde studuji prvním rokem.

Jak jste se stala nejmladší sládkovou v novém 
pivovaru?

Ve druhém ročníku jsme měli pod vedením profesora Ing. 
Kozy předmět „vaření piva“ ve školním pivovaru. Server 
Svět piva tehdy organizoval v našem pivovaru kurzy vaření 
piva pro veřejnost. Tam jsem se také seznámila s panem 
Kočkou, který akci pořádal. Slovo dalo slovo a od té doby 
jsem s ním spolupracovala na několika akcích a brigádách. 
Když mě oslovil s nabídkou na sládka, přijala jsem ji.

V České republice ani ve světě mnoho sládkových 
není. Co ta práce obnáší?

Nevím jak ve světě, ale v Čechách jsme celkem tři ženy 
sládkové. Sládek je zodpovědný za výrobu piva a v malém 
a velkém pivovaru se tato práce velmi liší. Zatímco ve vel-
kém pivovaru je sládek řídící, téměř manažerskou funkcí, 
na všechno má lidi a pouze je kontroluje, v malém pivovaru 
sládek dělá osobně téměř vše - tedy vaří, zchlazuje, přepouští 
a následně kontroluje další procesy. A protože se pivo během 
výroby dvakrát přepouští a jednou stáčí. Je se co ohánět!

Zaměstnání a vysoká škola, jak se to dá stíhat?
Vzhledem k technologii našeho pivovaru vychází vlastní 

vaření na víkendy a to se dá stíhat. Kdo by si však myslel, 
že přijedu, navařím a zmizím, je na omylu. Na naplnění 
jednoho tanku je zapotřebí dvakrát navařit, a jelikož každé 
vaření trvá 14 hodin, po které nemůžete prakticky odejít, 
máte po celý víkend o zábavu postaráno.

Když jsme u zábavy, zbývá vám ještě čas na nějaké 
koníčky?

Určitě, k osmnáctinám jsem dostala digitální foťák, 
a tak se snažím ve volném čase hodně fotit. Protože 
druhým koníčkem je pěší turistika, zejména v tu-
zemsku a na Slovensku, dá se obojí dobře skloubit. 
A zbytek času trávím na pivu (smích), tedy nejenom sezením 
po hospodách, ale zejména návštěvami pivovarských semi-
nářů, ochutnávek, veletrhů a všemu, co se piva týká. Zkrát-
ka pivo mi učarovalo a stalo se mojí prací i koníčkem.

Co k tomu dodat? Snad jen že děkujeme, přejeme 
hodně úspěchů v životě i v práci a že si příznivci zla-
tavého moku nemohli přát nic lepšího, než u výroby 
člověka s upřímnou láskou ke svému povolání.

Děkujeme za rozhovor.                          Text a foto JS 

o chladicí zařízení a staveb-
ní úpravy v připravovaných 
prostorách. Jelikož jsme 
nákup technologie konzul-
tovali s firmou, která později 
vše montovala, proběhlo až 

PIVOVAR KOCOUR VARNSDORF
a časem možná i v klasic-
kých dřevěných bedýnkách. 

Probrali jsme techno-
logii a vznik pivovaru 
a teď tedy to nejdůležitěj-
ší. Na jaká piva se mohou 
zákazníci těšit?

nakuřovaným sladem) a do 
třetice je to černý britský 
suchý (dry) Stout.

Sliboval jste také větší 
odvahu, v čem bude spo-
čívat?

Po základní kategorii 
piva Weizen se bude každý 
měsíc vařit speciální druh 
(DunkelWeizen, Weicenbock 
apod.). Jak jsem již uvedl, 
objemem várky u minipi-
vovarů je dána jejich větší 
odvaha. Zákazník musí být 
připraven, že si nekupuje sé-
riově vyráběné tuctové pivo, 
ale speciální druhy piva 
z téměř rukodělné výroby 
s menšími odlišnostmi chuti 
mezi jednotlivými várkami. 
Tato piva jsou požitková, 
nejsou upravena ani filtrací, 
ani pasterizací a vzhledem 
k malovýrobě se předpoklá-
dá také jejich vyšší cena. 
V naší zemi uznáváme 
dražší značkové archivní 
víno v malém balení, není 
však běžným zvykem dát 
při stejném obsahu alkoho-
lu i objemu stejné peníze za 
pivo. Málokdo si však uvě-
domí, že tato speciální piva 
například mikulášské nebo 
vánoční pivo se jeden rok na-
vaří a teprve druhý rok pije 
z malých skleniček, podobně 
jako koňak, po dobrém obědě 
s doutníkem u krbu.

Jak se tedy pivovar 
jmenuje a kdo bude piva 
vařit?

Z hlediska marketingu 
jsme se dohodli, že pivovar 
ponese název Pivovar Ko-
cour Varnsdorf. Co se týká 
vaření piva, klasický český 
typ piva bude vařit nej-
mladší sládková v Čechách 
19letá Nikol Krmenčíková 

10. ROČNÍK MISS 3 D 

dokončení ze str. 1

Nejmladší sládková 
v republice

na drobné výjimky vše po-
měrně hladce. Protože jsme 
splnili všechny stavební 
a hygienické požadavky, 
mohli jsme koncem března 
2008 kolaudovat. Posled-
ním krokem bylo jednání 
s celníky o spotřební dani 
a složení zálohy na ni. V této 
době je již pivovar v řádném 
provozu.

Když jsme u technolo-
gie, můžete nám ji trošku 
popsat? 

V Čechách je podle 
zákona minipivovar s pro-
dukcí do 10 000 hl piva. 
Navaření piva se provádí ve 
varnách 6,5 hl a následně 
se pivo zchladí, zakvasí 
a přepouští na zrání do šes-
ti ležáckých tanků o objemu 
13 hl. Protože minipivovary 
jsou vesměs odvážnější 
a vaří většinou speciální piva, 
bývá doba odležení různá od 3 
týdnů u základních druhů až 
po deset měsíců a v extrem-
ních případech i déle.

Jaká bude distribuce 
piva z nového pivovaru?

Po odležení v ležáckých 
tancích se pivo stočí do sudů, 
případně do lahví. My zatím 
připravujeme distribuci 
v sudech o objemu 50 a 30 
litrů a ultraspeciály budeme 
stáčet do 20litrových sudů. 
Pro maloodběratele, na za-
hradní slavnosti, grilování, 
ochutnávky nebo rauty 
budeme schopni připravit 
15litrové sudy s malou par-
ty pípou, případně zapůjčit 
výčepní zařízení, skleničky 
apod. Na ručním stroji zku-
síme vyrobit pro chataře 
a chalupáře na okamžitou 
spotřebu lahvová piva 
v litrové plastové lahvi, 
připravujeme také výrobu 
klasických lahví o objemu 
0,5 l nebo třetinky. Na ul-
traspeciály se naši zákazníci 
budou moci těšit i v lahvích 
s patentním uzávěrem 

Úvodem bych chtěl říci, 
že naše piva jsou spíše la-
bužnickou záležitostí, jsou 
to piva prožitková s před-
stavami tak, jak je známe 
u vín. Ve světě se vaří cca 90 
základních druhů piva, my 
máme v první fázi navařené 
čtyři druhy, a to základní 
český typ světlého ležáku 
o obsahu alkoholu zhruba 
12 stupňů, který bude naším 
stálým výrobkem. K tomu 
je druhá skupina piv, a to 
svrchně kvašený Weizen 
světlé (pšeničné pivo, kde 
se část ječmenného sla-
du nahradí pšeničným), 
Rauchweizen (světlé pivo, 
kde je část sladu nahrazena 

z Radotína. Speciální piva 
budou vařit spřátelení slád-
kové nejen z naší republiky, 
ale i ze zahraniční, takže se 
zákazníci mohou těšit na 
skutečné lahůdky.

Chcete říct něco na 
závěr?

Jak jste sami poznali, 
kategorizace piv je velmi 
složitá, proto připravuje-
me pravidelné degustace 
spojené s povídáním o pivu 
v praxi. Jednáme také 

s asociací kuchařů a cukrářů 
o zařazení piva v gastrono-
mii, kde zatím není. Na vaše 
čtenáře bych měl na závěr 
jednu žádost, aby nám po-
mohli vymyslet zajímavý 
název pro klasické stálé 
pivo, které budeme u nás 
vyrábět. Výherce obdrží zají-
mavou cenu. Vyhlásit vítěze 
bychom chtěli na městských 
slavnostech v červnu. 

                Text a foto JS

uvaděč Knedoš Svareš, nebo mandavští bezdomovci, 
kteří společně dotvářeli příjemnou kulisu mezi jednotlivý-
mi vstupy finalistek. Volná disciplína pak ukázala šikov-
nost, rozhled a nápad soutěžících. Střídal se zpěv, tanec, 
sport různých stylů i dramatická vystoupení.

 Po závěrečném společném tanci a poslední promená-
dě v bílém stejnokroji porota rozhodla. Druhou vicemiss 
3 D se stala Lucie Kazberuková z Rumburku, prv-
ní vicemiss 3 D Veronika Dvořáková z Varnsdorfu 
a titul MISS 3 D 2008 získala Karolína Pokorná
z Varnsdorfu.  U příležitosti jubilejního 10. ročníku sou-
těže byly rozdány i tituly Miss Press, Tanečnice, Úsměv 
i Rebelka a mnohé další.                              Text a foto rm
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• Exekutorský úřad ve Sládkově ulici 1 v Chebu oznámil, 
že se 29. dubna v 11.30 hod. koná dražební jednání. 
Předmětem dražby budou nemovitosti: - budova bez čp/če na 
parcele č. 2666/2, - pozemek parc.č. 2666/2 v k.ú. Varnsdorf 
(objekt ubytovny Panorama). Výsledná cena je 120 tis. Kč, 
nejnižší podání činí 80 tis. Kč.

• Nadace Euronisa vyhlásila veřejné kolo na projekty 
realizované od 1. 7. 2008 v oblastech sociální, zdravotní, 
kulturní, vzdělávací. Žádat mohou neziskové organizace 
působící v Euroregionu Nisa. Uzávěrka je 21. 4. do 
16 hodin. Více na www.euronisa.cz.

• Varnsdorfští zastupitelé byli Filozofickou fakultou 
UP v Olomouci vybráni ke spolupráci na mezinárodním 
výzkumu, který se zabývá problematikou zastupitelů ev-
ropských měst.

• Nový odkaz “Strategie, dotace, projekty” na adrese 
www.varnsdorf.cz bude přinášet informace o strategických 
dokumentech města, připravovaných i realizovaných pro-
jektech, o dotacích z fondů EU a jiné zajímavé odkazy či 
informace.

• Vrámci projektu revitalizace sídlišť chystá vedení radnice 
vypracování konkrétního projektu k podání žádosti o dotaci  
s předpokládaným termínem od 1. 10. do 1. 12. letošního 
roku. Cílem projektu bude zatraktivnění městských  sídlišť 
Pražská a Západní vytvořením odpočinkových a doplňkových 
zón, přizpůsobením infrastruktury starých sídlišť dnešním 
požadavkům, výstavba parkovišť a výsadba zeleně.

• Mediatel, spol. s r.o. vyhlásila v březnu soutěž Zlaté 
stránky hledají místního hrdinu. Soutěž je určena všem 
podnikatelům, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti 
s překonáváním nejrůznějších překážek na cestě za svým 
obchodním úspěchem. Soutěž trvá do 30. září 2008, více na 
www.mistnihrdina.cz.

• Vrámci projektu BEZ HRANIC, o jehož realizaci se 
zasloužila ZŠ Karlova v období 12. 2. - 31. 3., byli do pro-
jektu zařazeni žáci a pedagogové všech varnsdorfských škol 
a příhraničních škol v SRN. První část byla zaměřena na 
společný pobyt dětí v Hainewalde, kde se učitelé snažili pro-
budit v  žácích zájem o cizí jazyk, učili je  vnímat a napodo-
bovat melodii a rytmus jazyků a společně navazovali 
přátelství s dětmi z Německa. V druhé části byli naopak 
školeni učitelé obou zemí v programu Zoner 9, probíhaly 
metodické schůzky učitelů a výměna zkušeností v oblasti 
vzdělávání žáků, aby pro žáky bylo vyučování prostřednictvím 
učitele co nejzajímavější  a tvořivé, obohacené množstvím 
pomůcek a dalšího materiálu.

• Svazek obcí Tolštejn zasedal 4. dubna ve Varnsdorfu. 
Na programu jednání byly dotace na drobné sakrální 
stavby (křížky), daň z nemovitosti a cyklistický závod Tour 
de Feminin 2008.

• Obce vesnického charakteru do 5 250 obyvatel se do 
30. 4. mohou zúčastnit soutěže Vesnice roku 2008 na základě 
přihlášky na Regionální pracoviště MMR v Ústí nad Labem. 
                                                                                       rm

KRÁTCE

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Hasiči hodnotili uplynulý rok
Na březnovém jednání ZM přednesl velitel dobrovolných 

hasičů pravidelnou každoroční hodnotící zprávu JSDH za 
uplynulý rok. Součástí zprávy byla informace o výsledku 
inventury, čerpání rozpočtu, stavu objektu a techniky 
a v neposlední řadě činnosti jednotky v oblasti prevence 
a represe. Z hlediska hospodaření s financemi vyčerpala 
jednotka rozpočet na 98,82 % a  snaží se v letošním roce po 
deseti letech práce dosáhnout na první finanční prostředky 
z fondů EU, za které by byla pořízena do města speciální 
technika pro boj s lesními požáry v nepřístupném terénu 
pro celý Šluknovský výběžek. Prostředky pravidelně získává 
i z dotací od krajského úřadu a snaží se prosadit vznik stá-
lého požárního fondu v Ústeckém kraji. Získáním nového 
vozidla a vlastní rekonstrukcí stávajících vozidel v režii Mi-
lana Fialy se stabilizovala situace v oblasti vozového parku. 
Není tomu tak u vlastní budovy, kde je zapotřebí investovat 
nemalé prostředky do generální opravy elektrické instalace 
celé zbrojnice s plánovanými úspornými opatřeními. 

Zatímco se podařilo vyřešit systém svolávání odpovída-
jící začátku třetího tisíciletí (uvedeme v příštím čísle HS), 
dlouhodobě se nám nedaří vyřešit komunikaci s operačním 
střediskem pomocí analogových radiostanic. Provedena 
byla kontrola Českého radiotelekomunikačního úřadu na 
městský rozhlas (bez závad) a komplexní kontrola jednotky 
a dokumentace MěÚ pracovníky HZS. 

S hasiči se pravidelně setkáváte na městských akcích, 
v průběhu plesové sezony provádí pravidelné asistence podle 
vyhlášky č. 4 města a podle potřeb v městském divadle na 
vyžádání inspicienta.

Sbor slaví v letošním roce 145. výročí svého založení, které 
vyvrcholí programem na městských slavnostech. 

Jiří Sucharda, velitel JSDH města Varnsdorf

Na rybách 
nevyděláváme

Vážení spoluobčané, byl 
jsem vyzván zástupci města 
k objasnění situace okolo 
našich městských rybníků. 
Jako předseda místní orga-
nizace Českého rybářského 
svazu vám mohu upřímně 
říci, že na těchto revírech ni-
jak nevyděláváme a že ryby 
pěstujeme pouze pro potřebu 
sportovního rybolovu, nikoli 
na prodej. Díky tomu nám 
město vychází vstříc a nájmy 
jsou spíše symbolické.

Někteří občané se zajíma-
li, proč jsou naházené větve 
do chovných rybníků. Má to 
jen jediný důvod, a to jediný 
zákonný prostředek proti 
pytlákům, je to lepší než 
rybníky oplotit.

Na rekreačním rybníku 
neloví pouze Varnsdorfští, 
ale i rybáři z celé naší repub-
liky. Proto vás žádám spíše 
o pochopení než o kritiku.

               Erik Patzner, před-
seda MO ČRS Varnsdorf  

Výsledky, které grantová 
komise uveřejnila, nejsou 
objektivní, bohužel již 
schválené. Oblast podpory 
sportu  ve Varnsdorfu je 
opět cílena, zcela záměrně, 
a již po několikáté oddílům, 
kde rozhodují známosti 
a jiné zájmy. Osobně jsem 
toto prostřednictvím HS 
již v minulosti otevřeně 
kritizoval. Jestliže TJ Slo-
van Varnsdorf neustále 
vzkazuje všem oddílům, že 
finanční situace není dobrá 
(nebyl sníh na Jedlové), 
pak přece nemůže schválit 
výběr grantů na rok 2008. 
Jestliže předseda SR TJ 
Slovan Varnsdorf výsledky 
zná, měl by je zpochybnit, 
jelikož nejsou finance dány 
rovnoměrně do všech oddílů, 
pokud grant byl podán. Pod-
pora Města Varnsdorf spor-
tu je opět příkladná, avšak 
odvětví, kam peníze putují, 
jsou stále stejná. Plavání, 
házená, basketbal, SK paint-
ball... Je třeba se zamyslet, 
kdo tyto oddíly vede, kdo je 
předsedou, kdo za dané od-
větví lobuje.  Je mi velmi líto 
grantové komise, která opět 
nerozhodla dle zkušeností 
a znalostí nároků na jednot-
livá sportovní odvětví, akce. 
Navrhuji schůzku grantové 
komisi, kde osobně vysvět-
lím důvody podaných gran-
tů za tenisový oddíl v dalších 
obdobích. Nikdo z grantové 
komise tenisový oddíl ne-
navštívil a neseznámil se 

REAKCE NA VÝSLEDKY GRANTŮ 2008 
s jeho činností. Mezinárodní 
turnaj námi pořádaný je oje-
dinělý v celém Euroregionu 
NISA (účast je obrovská 

PLR, SRN, ČR). Jak poté 
může rozhodnout komise 
o přidělení financí od Města 
Varnsdorf, když nikdo z ko-
mise nebyl účasten minulých 
ročníků! Vrámci třídenního 
turnaje bylo propagováno 
naše město i region. Jako 

předseda tenisového oddílu 
jsem velice zklamán roz-
dělením grantů a doufám, 
že tenisté toto překousnou 
a sezona 2008 bude opět ve 
vysoké kvalitě  zajištěna po 
stránce závodní i rekreační. 
Nám tenistům jde přede-
vším o zachování tenisu ve 
Varnsdorfu. Jestliže i nadále 
někdo pochybuje o opráv-
něnosti mého příspěvku, 
o výsledcích závodních hrá-
čů, o zbytečnosti podpořit 
tenis, nechť mne kontak-
tuje na e-mailové adrese 
milanhindrak@seznam.cz, 
vše vysvětlím. Prosím, nepo-
sílejte své reakce přes HS. 

Ing. Milan Hindrák, 
předseda tenisového oddílu 

TJ Slovan Varnsdorf  

140 let od vzniku 
města Varnsdorf

Významné události let 1939 – 1948
                                          1942 
- propukl velký požár v zadní části budovy městského úřadu, 
celá budova lehla popelem

                                          1945 
- v únoru se konala za kostelem na náměstí veřejná poprava 
zednického mistra Rudolfa Posselta, který na podzim 1944 
dezertoval a skrýval se ve Varnsdorfu
- 8. května byl ve Varnsdorfu vytvořen Československý 
revoluční národní výbor, který převzal správu města
- 9. května dorazil oddíl Rudé armády a do města byl dosazen 
sovětský velitel
- v květnu žilo ve městě 16 485 Němců a 995 Čechů
- 20. června byly na základě rozkazu vojenského posádko-
vého velitele vyvěšeny plakáty se směrnicemi o vysídlení 
německého obyvatelstva
- první poválečná taneční zábava se konala v červenci 1945 
v hotelu Praha

                                          1946 
- v květnu bylo zahájeno vyučování v hudební škole, zapsáno 
bylo 83 žáků
- v září žilo ve městě už jen 3 913 Němců, Čechů bylo  
12 710
- vysídlení německého obyvatelstva z Varnsdorfu stálo 
4,5 mil. korun, na akci se podílelo 59 příslušníků SNB
- vznikla tzv. Varnsdorfská stávka - největší stávka po roce 
1945 - na protest proti navrácení firmy Eichler a syn majiteli 
Emilu Beerovi

                                          1947 
- založen pěvecký spolek J. B. Foerster s osobním povolením 
tohoto významného českého skladatele
                                          
                                          1948 
- vznikaly oddíly Lidové milice organizované komunistickou 
stranou. Ve Varnsdorfu byly dvě jednotky LM,  jedna v Elitce, 
druhá v TOSu, vyzbrojené samopaly a terénními vozy

dobové materiály 
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Prodám zahradu v osob- 
ním vlastnictví. Cena doho-
dou. Tel. 603 541 773.

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

Banka vám nepůjčí, my ano. 
Půjčky 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.  

Základní škola Brati-
slavská pořádá za spoluú-
časti Grantového programu 
města Varnsdorf 3. ročník 
výtvarného projektu na 
téma „Všechno nejlepší 
k narozeninám - Varnsdorf 
140 let“. Projekt je určen 
pro 1. stupeň základ. škol, 
technika a formát je libo-
volný. I trojrozměrné práce 
rádi přivítáme, vše  můžete 
odevzdávat do 6. 6. 2008.

Mezi 16. a 20. 6. proběh-
ne vernisáž s doprovodným 
programem pro vyhodnoce-
né děti. Termín vyhlášení 
bude upřesněn. Těšíme se 
na vaši účast. Výtvarným 
projektem prolíná „Sbě-
rový týden“ od 21. 4. do 
25. 4. 2008. Budeme sbí-
rat odpadky v širokém 

Namalujte „Všechno nejlepší k narozeninám“
Připojte se s námi k úklidu!

okolí školy. Navazujeme 
na mnohaletou tradici 
naší školy a vyrážíme na 
ekologické vycházky. Vy-
zýváme vás: „Připojte se 
k nám!“ V případě vašeho 
zájmu kontaktujte MěÚ 
Odbor životního prostředí 
Ing. Brzáka (tel. 412 372 
371, kl. 114) a požádejte 
o vydání sběrových pytlů. 
Upřesněte datum úklidu 
a trasu sběrného místa.

Mgr. H. Šmídová podá in-
formace - výtvarný projekt 
(tel. 412 372 371 ).   

Mgr. Jaroslava Beniačová, 
ředitelka školy

Turistický autobus pojede

KATASTR UVOLNIL MAPY
3. března 2008 byla na stránkách Českého úřadu země-

měřičského a katastrálního spuštěna verze 3.1 aplikace Na-
hlížení do katastru nemovitostí. Občan tedy na adrese http:
//nahlizenidokn.cuzk.cz již nenajde pouze textové informace 
o parcelách a stavbách,  ale bezplatně si může najít parcelu 
nebo objekt, zjistit jejich číslo a poté zjistit požadované infor-
mace o vlastníkovi. Na Czech Point našeho úřadu, Českou  
poštu nebo Katastrální úřad do Rumburku tak půjdeme pou-
ze v případě, kdy budeme potřebovat ověřený a okolkovaný 
výpis.                                                                             JS

I pro letošní rok pojede atraktivní turistická autobusová 
linka napříč Českým Švýcarskem. Počínaje 1. květnem 
začne jezdit 4x denně spoj mezi Krásnou Lípou a Děčínem 
podél hranice Národního parku ČŠ, v provozu bude do konce 
září. V květnu, červnu a září bude jezdit pouze o víkendech, 
o prázdninách denně. Je zajištěna i návaznost  pro cestující 
z Rumburku a Varnsdorfu, a to  vlakem do Rybniště, zde 
přestup na autobus směr Jetřichovice, Mezní Louka, Hřensko, 
Děčín. Platí i opačně. Více na www.ceskesvycarsko.cz.     -r-

Zmizela místní TV
Místní vysílání kabelové TV se v našem městě objevilo 

poprvé se vznikem sítě kabelové TV (1991-2) a mělo studio 
ve vysílacím pracovišti v ulici Karolíny Světlé. V roce 1996 
se hledal nový subjekt, který by se přípravy vysílání stu-
dia ujal. Vysílání převzala tehdejší elektrotechnická škola, 
kde se připravovalo až do poloviny loňského roku. Během 
doby se také v kabelové televizi několikrát změnil maji-
tel - z původní TES-média, přes Karneval až po dnešní UPC. 
Důvodem přerušení vysílání ze strany centrály korporátu 
UPC v Holandsku byla centralizace všech sítích. Opatření 
se však neprojevilo v sítí, které jsou propojeny optickým 
kabelem. Pro všechny samostatné hlavní stanice typu 
Varnsdorf a Rumburk, které vysílají pouze satelitem přene-
senou nabídku UPC, to však znamenalo konec.             JS 

DEN ZEMĚ
Svůj svátek oslaví Země 

22. 4. v historii už po devě-
tatřicáté. Také Varnsdorf se 
zapojuje do této kampaně. 
O ekologických aktivitách se 
dozvíte více na www strán-
kách města a v příštích čís-
lech HS.                       PeV 
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Svatební a společenská 
móda pro dámy a pány. Půj-
čovna - prodej - zakázkové 
krejčovství - ruční výroba 
doplňků - opravy a úpravy 
oděvů. Út - Pá 14.00 - 18.00, 
mimo otv. dobu dle domluvy. 
Kontakt: Varnsdorf, Elišky 
Krásnohorské 1549, tel. 728 
764 809, j.zarnack@email.cz, 
www.svatebni-moda.cz. Při-
pravili jsme pro vás novou 
kolekci svatebních šatů na 
rok 2008. Rádi pokračujeme 
v naší tradici a pro každou 
nevěstu máme připraven 
dárek!

Hledám práci i brigá-
du. Znalost Nj, práce na 
PC, řidičský průkaz, mám 
středoškolské vzdělání. Tel. 
775 181 121.

���������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������

�������������
��������������������

�����������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������

� �����������������������
� ��������������������������������������
� �������������������������������
� ����������������������������������������

������������������������������������������
� ��������������������������������������������

������������� ������ �������� ���� ������� ����������� ����� �������
���������� ��������� ������� ������ ������ �� �������� �����������
������������ �������� ���� ��� ����� ������ ���������� ����������� ���
���������������������������������������������������� �����������������
���������������������������������������������������� �����������������
�������� ��� �������������� �������������� ������ �������� ����� ���
��������� �������������� ����� ��� ����������� ���������� ������ ���� ������
������������������������������������������

�����������������

������������

���������������������������������������������

Pronájem kanceláří 
a skladovacích prostor 
od 20 m2 (celkem 3 000 m2) 
v průmyslové budově 
s možností využití nákladních 
výtahů, nákladních ramp 
a parkování v areálu. Vhodné 
rovněž jako obchodní zázemí 
firmy s možností showroomu. 
Tel. 774 715 215.  

Půjčky, hypotéky i exe-
kuce. Tel. 721 141 719.

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

Zavedená firma přijme
 

do pracovního poměru 
KLEMPÍŘE - POKRÝVAČE. 

Podmínkou praxe - 
nástup ihned. 

Dobré platové podmínky. 
Informace na 

tel. 602 371 867.

Prodám nové kolo pro 
seniory. Tel. 412 371 376.

Centrum regenerace 
hledá spolupracovníky 
se zájmem o obor kondice 
a péče o vzhled. HPČ i VPČ. 
Rekvalifikace zajištěna. Vo-
lejte 775 375 065.

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

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

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

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 zahradní chaty v zahrádkářské kolonii v Rum-
burku. Velmi dobrý stav. Prodejní cena: 96.000 Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Prodej zděného rodinného domu v Rumburku. Poze-
mek: 1.000 m2. Vhodné i ke komerčnímu využití. Prodejní 
cena: 1.190.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

ØÁDKOVÁ INZERCE
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Půjčky, úvěry, hypoté-
ky. Tel. 720 220 313, 603 
962 686.

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!!!

Prodám solárium. Tel. 
602 888 176.

Hledáme do restaurce 
Bohemia číšníka (servírku), 
kuchaře. Tel. 774 530 105.

Finanční servis nabízí 
nebankovní úvěry, od 10 000 
do 250 000 Kč. Dokládají se 
dva doklady. Také nabízíme 
možnost spolupráce. Tel. 
kontakt 602 859 635.

Brigáda - přivýdělek 
- práce! Tel. 723 882 808. 
www.parfemy-fm.euweb.cz. 

Oblastní muzeum v Děčíně, 
příspěvková organizace

Čs. mládeže 1/31, 450 02 Děčín
vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

dokumentátora sbírkového fondu 
pobočky muzea v Rumburku

Kvalifikační předpoklady:
• Úplné střední vzdělání
• Dobrá znalost němčiny
• Zájem o historii regionu
• Bezúhonnost
• Znalost práce na PC
• Odborná praxe v oblasti muzejnictví 
   či kultury vítána

Mzdové podmínky: 8. platová třída 
+ osobní hodnocení. 
Nástup: 1. července 2008, popř. dle dohody.

Byt v Rumburku není k dispozici.
Přihlášky včetně strukturovaného životopisu zasílejte 
na adresu Oblastního muzea v Děčíně v termínu 
do 31. května 2008.

P R O N Á J E M  
kanceláří a skladů 

ve Varnsdorfu 30 Kč/m2, 
tel. 774 715 215.

Kadeřnictví U Kapustič-
ky stále otevřené za původ-
ní ceny. Na vaši návštěvu 
se těší kadeřnice Jana. Tel. 
728 510 962.
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PODĚKOVÁNÍVZPOMÍNKA VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

§

V posledním utkání sezony 2007 - 2008 porazil ŠK 
Varnsdorf E družstvo Nového Boru 4,5:3,5, obsadil konečné 
2. místo regionálního přeboru a postoupil do KP I . třídy. 
V utkání vyhráli partie Wokurka, Zapletal, Černoš, Halba 
a Lassig remizoval. V devíti utkáních sezony reprezentovalo 
ŠK čtrnáct hráčů, nejlépe si vedli K. Wokurka (9 partií, zisk 
7 bodů), J. Blažej (9, 6) a V. Halba (5 a 4,5).                ZdS

BĚH NA JEDLOVOU 
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 a jako 12. ročník 
o cenu Tolštejnského panství v sobotu 19. dubna od 13 hodin. 
Prezentace od 11 hodin ve sportovním areálu v Jiřetíně. Více 
informací na tel. 412 384 222, Milan Krupka.

Běh „Kdo uteče ….vyhraje“ již po páté
Oddíl atletiky TJ Slovan a městské divadlo pořádají 

s požehnáním Vernarovy ligy 5. ročník běhu, pádění i úpr-
ku „KDO UTEČE …..VYHRAJE“ aneb od samého začátku  
do vítězného konce. Běží se v sobotu 19. dubna se startem 
a cílem u Městského divadla ve Varnsdorfu. Prezentace je na 
místě nejpozději 20 minut před startem příslušné kategorie. 
Startovné pro dorost, juniory a dospělé 30 Kč. Časový pořad: 
10.00 - žactvo, dorost, 11.00 – junioři a dospělí. Připraveny 
budou tratě čtyř délek od 420 m (centimaraton) pro elévy 
r.n. 1997 a mladší přes 840 m pro žactvo, 1 400 m pro mí-
lařky, mílaře až po 4 200 m (decimaraton) pro ženy, muže, 
veteránky (nad 35 let) a veterány (nad 50 a nad 60 let). 
Bližší informace podá Stanislav Skalický, tel. 412 374 222, 
e-mail: lkas.sky@volny.cz.

RODINNÁ MOTORALLY
Klub českých turistů pořádá 19. a 20. dubna akci pro 

motorizované rodinné kolektivy. Startuje se do 11.00, star-
tovné 25 Kč + vstupenka na zajímavosti (cca 100 Kč) za 
osobu. Ustanovení: 1. rodič řídí automobil, 2. rodič naviguje 
dle plánu, děti volí zajímavosti na trasách: z Jiřetína p. J., 
IC (informační centrum) - hrad Tolštejn, rozhledna Jedlová 
- Horní Podluží, kozí farma - Dymník, cukrárna - Rumburk, 
ranč u Matějíčků - Šluknov, zámek. Dále z Jiřetína p. J., IC - 
Křížová hora - Hrádek - Oybin - Jonsdorf, Motýlí farma, hrad 
- Filipov - Království, ranč - Šluknov, zámek. A dále z Miku-
lášovic - Tanečnice - Vlčí hora - Krásná Lípa, IC - Rumburk, 
ranč u Matějíčků - Šluknov, zámek. Dojezdy max. do 20.00. 
Informace podají: Helena Landová, kctsluknov@seznam.cz, 
tel. 731 064 028 a Miloslav Toman, lesni.panna@email.cz, 
tel. 721 445 296.

Rok rychle uběhl a už 
jsme opět slavili Den uči-
telů. Bylo milé popovídat si 
s bývalými kolegy. Za všech-
ny pozvané učitele v důchodu 
velmi děkuji vedení Speciál-
ní školy v ulici T.G.M. a Zá-
kladní školy Bratislavská 
ve Varnsdorfu, že na své dů-
chodce ani letos nezapomněli.             

Helena Dostálová

Střední škola služeb a ces-
tovního ruchu Bratislavská 
ul. Varnsdorf děkuje všem 
sponzorům, kteří poskytli 
dary při volbě MISS 2008:
pí Pachmanová, pí Pavlíčko-
vá, manželé Marschnerovi, 
p. Krajčovič, p. Buřič, p. 
Lászlo a p. Hozman. V nepo-
slední řadě patří poděkování 
orchestru Pavla Zelenky za 
hudební vystoupení v průbě-
hu celé soutěže.

Vychovatelky 
domova mládeže

Děkuji za perfektní 
lékařský servis MUDr. 
Fluskovi, MUDr. Liskovi 
a všem lékařům a sestrám 
ve varnsdorfské nemocnici 
za přístup.

Děkuji též sousedům 
v Hrnčířské ulici, kteří mi 
intenzivně pomáhali překo-
nat moji nemoc. 

Ludvík Šarkezi

Děkuji ošetřujícímu 
lékaři MUDr. Škodovi, ses-
třičkám, ošetřovatelkám 
i zř ízencům z oddělení 
LDN II. za vřelou péči o pa-
cientku Marii Polákovou. 

A. Kočišová

Děkuji všem účastní-
kům besedy „nad šálkem 
s kávou“ konané na výstavě 
KOLÁŽÍ v divadelní galerii 
„D“ Městského divadla ve 
Varnsdorfu, kteří zaplnili 
všechny prostory ve foyer 
divadla. Děkuji za projevená 
přání k mým třiaosmdesáti-
nám, za všechny věnované 
dárky a květiny, za přízeň 
a zájem o moji výtvarnou 
tvorbu, za vytrvalé přá-
telství za každého počasí, 
senátoru Josefu Zoserovi, 
pracovnicím OŠKT MěÚ, 
lékařům, kolegům výtvar-
níkům, řediteli Martinu 
Loukovi a jeho kolektivu za 
úpravu hezkého prostředí 
a vytvořenou pohodovou 
atmosféru podloženou hud-
bou, děkuji za přednesená 
úvodní slova malíře Vladi-
míra Pechara. Děkuji všem, 
kteří přišli nebo přijeli na 
výstavu. 

Josef Poláček, 
grafik - výtvarník

Neumřel jsi, neboť žiješ v srdcích nás, 
co jsme Tě milovali.

27. dubna to budou 4 roky, co zemřel náš 
syn Pavel Šulc, prosíme známé, věnujte 
mu vzpomínku.

Zarmoucení rodiče a sourozenci s ro-
dinami

17. dubna uplynulo osm let, kdy nás na-
vždy opustil pan Zdeněk Popelka.

Stále vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

22. dubna uplynou smutné 2 roky, co 
nás navždy opustila manželka, maminka 
a babička Helena Stružinská. 

S láskou stále vzpomínají manžel La-
dislav a synové Vladislav a Stanislav 
s rodinami.

28. dubna to bude 8 roků, co navždy 
odešel náš drahý manžel, tatínek, dě-
deček a pradědeček František Šrank. 
Nikdy nezapomeneme. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Manželka Joška s rodinou

19. dubna tomu bude rok, co nás navždy 
opustil manžel, tatínek, dědeček a švagr 
Helmut Hájek. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. 

Manželka Erika a celá rodina

30. dubna uplyne 10 smutných let od 
doby, kdy nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
pan Miloslav Valenta.

Stále vzpomínají manželka Růžena, děti 
Jana a Miloslav s rodinami.

16. dubna tomu bylo už 5 let, kdy mě 
opustil můj manžel Václav Soukal. 

Stále vzpomíná manželka Věra s rodinou 
a sestry Marie a Marcela s rodinou.

26. dubna 1994 odešel od všeho, co měl 
rád, manžel, dědeček, tchán a syn pan 
Miroslav Vorlíček.

Věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Manželka Emílie, matka a synové 

s rodinami

23. dubna uplyne již 20 let od doby, kdy 
odešel můj manžel Pavel Kocůrek. 

Vzpomíná manželka Marcela a děti Pa-
vel, Petr a Marcela s rodinami.

Varnsdorfská bowlingová liga
Druhý ročník se již přehoupl do druhé třetiny. Družstvo 

Spliťáků nadále vévodí tabulce a je vidět, že to s  obhajobou 
prvenství myslí skutečně vážně, když v odvetách získalo 
opět nejvíce bodů. I druzí Predátoři si polepšili, a tak zřejmě 
o prvních dvou týmech je rozhodnuto, ale ve sportu je možné 
vše. Podle očekávání se zlepšují týmy áčka TOS a NIC-MOC, 
dobré výkony stále předvádějí Bahňáci a Killers. Poněkud 
ztratil ReTOS, čímž vznikl mezi třetím až sedmým týmem 
rozdíl pouhých dvou bodů. V závěrečné třetině tedy nastane 
velký boj o třetí a o nelichotivé poslední místo. V dosavadní 
části soutěže bylo hodně vyrovnaných utkání, kde o vítězi 
rozhodovalo pár kuželek a nechyběl i jeden nerozhodný výsle-
dek. O ten se v derby postaraly týmy TOS A versus ReTOS. 
V soutěži jednotlivců nadále vede S. Mišková (Spliťáci), na 
druhé místo se vyhoupl Jan Vašut (New Predators) a třetí 
je M. Koral (Spliťáci). Průběžné pořadí: 1. SPLIŤÁCI 32 
bodů, 2. NEW PREDATORS 26, 3. BC TOS A  21, 4. NIC-
-MOC 20, 5. BAHŇÁCI 20, 6. KILLERS 20, 7. BK RETOS 19, 
8. VORWARTS VICTORIA 10, 9. RESTAURACE U LÍPY 6, 
10. BC TOS B 6 bodů.                                                  R.P.

Šachové střípky

§

§

§

§

§

§

§

24. dubna to budou 4 roky, co zemřel můj 
manžel Ivo Košťál. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou. 
Manželka Helena

29. dubna  tomu bude rok, co nás navždy 
opustila Olga Seitlová. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte a námi.

Za celou rodinu vzpomínají synové Josef, 
Zdenek a Milan.

§

§

16. dubna uplynuly již 3 smutné roky od doby, co nás 
opustil skvělý chlap a kamarád Hynek Jelínek.

Stále vzpomíná celá rodina.

§
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Pět bodů rozhodlo v neprospěch Slovanu

Sezimovo Ústí - SK SLOVAN 2:1 (0:1). Góly 28. Jordák 
0:1, 66. L. Mach 1:1, 79. Kočí 2:1. Sestava: Machá-
ček - Patka, Svojtka, Čapek - R. Mach (69. Vrabec), Vavrou-
šek,  Broschinský, Vaško (80. Rezek), Jordák (82. Fikejz), 
Křemen - Grubhoffer. Příští domácí zápas se hraje v neděli 
27. 4. od 17.00 hod. s Vyšehradem. ST. DOROST - Louny 
3:1 (1:1). Ve šlágru KP STD, kdy hrál 1. s 2., domácím vyšly 
dvě „standardky“ po půli. Góly 15. Pácha 1:0, 16. Kouba 
1:1, 61. Tomčík 2:1, 87. Stehlík 3:1. ML. DOROST - Louny 
3:0 (1:0). Favorizovaný lídr tabulky vyhrál díky třem tre-
fám Šťastného a další šance nevyužil. Dorosty hrají zítra 
19. 4. s Litvínovem (10.15, 12.30). ŽENY – Trstěnice 1:0 (0:0). 
Jediný a důležitý gól vstřelila až v 85. Voglová. Další domácí 
zápas žen je zítra 19.4. s Uhlířskými Janovicemi (15.00). 
ST.  ŽÁCI - Roudnice B 0:3 (0:0). Žáci se i přes šance proti týmu 
z popředí tabulky neprosadili.                                      ZdS

Zleva vpředu nejlepší hráč hostí Zajíc (14),  domácí Buben 
(9), Zázvorka (16) a vzadu Novotný (10). 

Muži Slova-
nu v prvním kole play-off 
(viz foto) porazili doma 
Slunetu Ústí 96:74 (37:11, 
23:24, 18:24, 18:15), tedy 
o 22 bodů. V odvetě u sou-
peře o den později podlehli 
91:64, když náskok ztratili 
prakticky po první čtvrti-
ně. Domácí hráli často za 
hranicí pravidel a ve druhé 
půli ústecký rozhodčí svými 
výroky  nepustil hosty pře-
houpnout se na postupové 
skóre. Pouhých pět bodů 
tak rozhodlo o vykročení 
soupeře do druhého kola.

Junioři prohráli v No-
vém Boru 87:68 (18:11, 
18:15, 31:18, 20:24), když 
zcela propadli v obranné 
aktivitě hlavně ve třetí čtvr-
tině. Oslabená sestava nepl-
nila zadané úkoly a to, čím 
tým v minulém zápase uměl 
tohoto soupeře přehrát, ne-
zafungovalo. Domácí tak 
přehráli Slovan bojovností. 
Podle předpokládaného 
vývoje v tabulce již junioři 
nemohou být lepší než pátí, 
právě za Novým Borem, 
a nemohou si ani pohoršit. 
Body Horáček 19, Smrčka 
13, Eichler 8, Janoušek 8, 
Golla 7, Dubec 6, Vorel 4, 
Šimák 3. Trestné hody: 21/9 
- 22/10. Trojky: 4:0, Fauly: 
19:15. Kadeti – zhodnocení 
sezóny. Při skutečnosti, že 
na první tři týmy tabulky 
- Kondory Liberec, BK 
Baník Most a béčko Ústí VELIKONOČNÍ TURNAJ 

VOLEJBALISTŮ VYHRÁLO BESICO
Akce se zúčastnilo pouze sedm družstev, což pořadatele 

nepotěšilo. Vítaná byla účast nových, která přijela „na 
zkušenou“ a osahat si prostředí i úroveň zdejšího volejbalu. 
Mají zájem prosadit se v našem největším turnaji o vánoč-
ních svátcích. Sedm týmů se tak utkalo  každý s každým 
na dva hrané sety, avšak pouze do 20 bodů. Diváci, kteří 
dorazili do sportovní haly, mohli vidět zajímavá utkání. Jako 
nejlepší se ukázalo družstvo BESICO složené ze tří hráčů 
rodiny Damašků z Varnsdorfu a tří hráčů z Prahy. Třetí byl 
nováček z Liberce družstvo HANKOOK, to podlehlo oběma 
týmům v tabulce před ním. O umístění na 4. až 7. místě 
rozhodoval lepší rozdíl míčů ze všech odehraných utkání. 
Konečné pořadí a body: 1. BESICO 12, 2. ŠLAMASTIKA 
10, 3. HANKOOK  8, 4. MLČECHVOSTY 6, 5. MÁNIČKY 2 
(rozdíl skóre -28), 6. PÍSKAŘI 2 (-58 ), 7. GUMÍDCI  2  (-85). 
Muži Slovanu prohráli v prostředí druhého týmu tabulky 
TJ Jiskra Tanvald A 3:2 (-20, -21, 16, 26, 9) a 3:1 (14, 18, 
-20,13). Byly to závěrečné zápasy soutěžní sezony a výsledky 
úvodních dvou setů prvního utkání dávaly naději na mož-
nou výhru. Volejbalisté těmito prohrami klesli na konečnou 
sedmou  předposlední příčku, čtyři body za vyrovnaný střed 
čtyř týmů tabulky a o tři body před poslední Janov. Ženy 
měly na programu domácí soutěžní turnaj, před kterým byly 
v tabulce třetí (25 bodů) před týmy Sportklub Rumburk (24) 
a Centro Teplice (21). Právě s nimi a suverénem soutěže So-
kolem Litoměřice (39) se v domácím prostředí utkaly. Teplice 
porazily 2:1, Rumburk 2:0 a s Litoměřicemi odešly poraženy 
0:2. Na posledním turnaji sezony v Teplicích si poradily 
s Ervěnicemi 2:1, Rumburkem 2:0 a prohrály s domácími 
0:2. Těmito výsledky tak potvrdily svoji konečnou třetí příčku 
za Ervěnicemi a suverénními Litoměřicemi.  

                                                   Petr Damnitz, ZdS    

Nahoře zleva asistent trenéra R. Slánský, J. Sentner, 
D. Hájek, V. Hájek, O. Černý, R. Janků a trenér M. Varga. 
Dole zleva M. Slánský, O. Štefan, M. Podroužek, M. Novák, 
maskot panter a V. Sláma.

Týmu varnsdorfských Panterů se právě skončený ročník 
krajského přeboru žáků v minihokeji vydařil a umístili se 
na výborném třetím místě za týmy z Roudnice nad Labem 
a Teplic, jejichž pořadí určilo až celkové skóre. Čtvrtý skončil 
o jeden bod tým HC Ústí nad Labem, přes který se Panteři 
dokázali v posledních dvou zápasech soutěže dostat. Dík za 
touto úspěšnou sezonou patří trenérovi Milanu Vargovi, 
realizačnímu týmu a v neposlední řadě týmu Sršňů, kteří 
pro zápasy pravidelně zapůjčovali několik mladších hráčů. 
Děkujeme i sponzorům, zejména Městu Varnsdorf. Závěreč-
ná tabulka krajského přeboru v minihokeji (pořadí, klub, 
počet bodů, v závorce počet vítězství, remíz a proher): 1. HC 
Roudnice n. L. 22 (10-2-0), 2. HC Stadion Teplice 22 (10-2-0), 
3. HC Varnsdorf  11 (5-1-6), 4. HC Ústí n. L. A 10 (4-2-6), 
5. HC St. Litoměřice 9 (4-1-7), 6. HC Louny 6 (2-2-8), 7. HC 
Slovan Děčín 4 (1-2-9). Více informací a fotografií z uplynulé 
sezony najdete na www.hcvarnsdorf.cz.

 Text a foto AP, SČ

HOKEJOVÍ PANTEŘI 
V KRAJI TŘETÍ

Fotbalové výsledky 
prvního víkendu v dubnu

nad Labem - herně stejně 
jako ostatní týmy nemají, je 
jejich čtvrté místo v tabulce 
určitě úspěchem. Hráči mě-
li za úkol hlavně získat co 
nejvíc zkušeností, aby je 
mohli využít v dalších sezo-
nách ve vyšších kategoriích 
a dát také dohromady partu 
- tým. Pravým kapitánem 
a tahounem družstva byl 
Martin Smrčka, který 
odehrál nejvíce minut 
a zaznamenal nejvíce bodů. 
Příkladem pro ostatní je 
hlavně přístupem k trénin-
kům a bojovností v zápasech. 
Minižáci prohráli dvakrát 

s BK Ústí nad Labem. Prv-
ně se skórem 32:76 (12:40), 
body Sovák 11, Kříž 7, Holu-
bář a Fuksa po 4, Kňourek, 
Zamrzla a Houngbendji po 
2. Druhý zápas pak dopadl 
28:94 (12:49), body Zamrzla 
8, Sovák, Kříž a Houngben-
ji po 4, Koudelka, Holubář, 
Fuksa a Ježek po 2. Vítěz 
oblastního přeboru nedal 
domácím šanci a od počátku 
nebylo pochyb o vítězi. Zkla-
máním je výkon hlavně ve 
druhém zápase.                      

Ing. Z.Strolený, 
Ing. M. Novotný                        

Stříbro na 
M ČR WKF 

seniorů 
v karate

Do Litomyšle na Mistrov-
ství ČR se vypravilo sedm 
karatistů klubu Sport 
Relax. První disciplínou 
byla kategorie „kata“ žen 
a mužů. Mezi ženami 
prohrála B. Pavlasová po 
chybě hned na začátku. 
V mužích unikla finálová 
osmička J. Kolkovi a do ní 
se dostal L. Chalupa. Další 
disciplínou byla kategorie 
„kata tým muži“. Náš tým 
ve složení J. Drobeček, 
J. Kolek, A. Zdobinský vy-
hrál nad družstvem Jižní 
Čechy a dostal se do finále. 
V něm bojoval s týmem 
reprezentantů  ČR, podlehl 
a bral stříbro. Poslední dis-
ciplínou bylo „kumite“. Do 
finálové osmičky se dostali 
L. Chalupa a J. Drobeček, 
J. Bělohlavové postup unikl. 
Bojovala zde také E. Šinde-
lářová, prohrála však již 
první zápas.

   Pavel Znamenáček


