
Zápis dětí do přípravné třídy základní školy se koná 
6. května od 14 do 18 hod. v IZŠ Karlova 1700 

(více na www.varnsdorf.cz).
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Na veletrhu 
v Jablonci 
byli originální

Fotoateliér 
v Kmochově 

ulici zmizel
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INZERCE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2007 

(str. 2)

Na svém dubnovém zase-
dání projednali zastupitelé 
závěrečný účet města za rok 
2007. Rozsáhlá zpráva obsa-
huje zobrazení hospodaření 
města v účetních a finanč-
ních výkazech. Předmětem 
přezkoumávání bylo rovněž 
nakládání s majetkem měs-
ta a hospodaření s majetkem 
státu, zadávání veřejných 
zakázek a stav pohledávek 
a závazků. Ve zprávě audi-
tora, která je přílohou závě-
rečného účtu, bylo konstato-
váno, že při přezkoumávání 
hospodaření města nebyly 
zjištěny nedostatky. 

Město Varnsdorf skončilo 
svoje hospodaření s přebyt-
kem ve výši 26 mil. Kč, který 
zvýšil přebytek hospodaření 
z minulých let.

Z přehledu hospodaření 
vyplývá, že příjmy činily 
vloni celkem 309 mil. Kč, 
což bylo téměř o 21 mil. Kč 
více, než se předpokládalo. 
Vyšší bylo plnění v oblasti 
daňových příjmů (daň ze zá-
vislé činnosti fyzických osob, 
z příjmu právnických osob 
a z přidané hodnoty) a rov-
něž v kapitálových příjmech 
u prodeje pozemků. Dotace 
se na příjmech podílely část-
kou 90 mil. Kč, z toho činily 
nejvíce dotace na vyplácení 
sociálních dávek (54 mil. Kč) 
a na výkon státní správy 
a školství (23 mil. Kč). Sku-
tečné výdaje města činily 
283 mil. Kč. Bylo to téměř 
o 48 mil. Kč méně, než se v roz-
počtu plánovalo, protože se 
některé výdaje nerealizovaly.

JAKÝ BUDE VÝROK
 O STARÉM NÁDRAŽÍ? (str. 2) 

PROČ ANKETA? (str. 4)

NEDĚKUJEME, PÁNI RADNÍ! (str. 4)

Nedočerpány zůstaly vý-
daje např. na rekonstrukci 
Hrádku,Multikulturního 
centra (knihovna), nečerpa-
ly se prostředky na vodovody 
a kanalizace (nedořešené 
dotace). Finanční prostřed-
ky zůstaly i v rezervním 
a investičním fondu.

Zastupitelstvo města vy-
jádřilo souhlas s celoročním 
hospodařením bez výhrad. 

TÝDEN ČISTOTY MĚSTA 

Žáci ZŠ Bratislavská každoročně vyrážejí na ekologickou 
vycházku, při které sbírají odpadky v širokém okolí. Jejich 
rajon je ohraničen rybníkem Kočka, rybníky Gerhus, okrajem 
lesa od kynologického klubu po televizní vysílač Na Pastvi-
nách, parkem u divadla a zpět ke škole. Letošní úklid města 
připadl na 24. dubnový den.

 Za více než deset let žáci odstranili neuvěřitelné množství 
odpadu a černých skládek. Odpad odvážejí technické služby 
a celá akce je koordinována odborem životního prostředí.  
Jsme velice rádi, že se i ostatní školy ve městě připojily 
k této akci a každá svým dílem přispívá k čistotě svého okolí 
a k ochraně životního prostředí. Po rozpačitém začátku cí-
tíme stále větší podporu mezi pedagogy i dětmi samotnými 
a jsme rádi, že jsme příkladem i ostatním.

Mgr. Petr Šmíd, ZŠ Bratislavská

S ČERNOU SKLÁDKOU 
SE KONEČNĚ POHNULO 

Svolávání 
hasičů bez 
městského 
rozhlasu

Jak jsme vás již infor-
movali, hasiči si v prosinci 
zakoupili nový systém 
PELIG v1.5ZH pro svolá-
vání členů jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů. Na 
základě tříměsíčního zku-
šebního provozu, při kterém 
byly odlaďovány kontakty 
a drobné technické pro-
blémy, přešel systém od 
1. května do plného ostrého 
provozu. Od tohoto data 
bude ukončeno vyhlašování 
požárního poplachu pomocí 
městského rozhlasu. Poplach 
bude vyhlašován pouze stan-
dardním, zákonem určeným 
způsobem, tedy sirénami 
(umístěnými na budovách 
divadla, gymnázia, hasičské 
zbrojnice) a výše uvedeným 
technickým zařízením. 
Městský rozhlas bude nadá-
le využíván k pravidelným 
i nepravidelným rozhlaso-
vým relacím a vrámci krizo-
vého řízení pro vysílání sig-
nálů CO určených pro oby-
vatelstvo a daných zákonem 
a vyhláškou [Zkouška sirén 
první středu v měsíci (12 
a 12.15 hod.) a signálu Vše-
obecná výstraha doplněné 
hlášením o možných rizicích 
a chování během nich.] Na 
doplnění uvádím, že tímto 
opatřením vycházíme vstříc 
občanům a zároveň se stá-
váme prvním městem v ČR, 
které k tomuto opatření 
přistoupilo.

Jiří Sucharda, 
velitel JSDH Varnsdorf

Na základě jednání města a banky, která měla zástavní 
právo na problematickou budovu s černou skládkou na Hor-
ním nábřeží, se podařilo očistit dluh předloženými doklady 
a fotografiemi o bezcennosti stavby. Nyní byly na základě 
exekučního příkazu demoliční práce započaty. V nejbližší 
době bude zahájeno s vlastníkem objektu správní řízení na 
druhou budovu ve zmíněné lokalitě černé skládky.        rm

ÚŘAD PŘEVÁDÍ POZEMKY 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(ÚZSVM), Odloučené pracoviště Děčín předal bezúplatně Měs-
tu Varnsdorf pozemky pod komunikacemi. Účetní hodnota 
převedených pozemků je téměř 1,1 milionu korun. Jednalo se 
o bezúplatný převod 5 pozemků pod místními komunikacemi 
II., III., a IV. třídy o celkové výměře 11.854 m2, které se na-
cházejí v katastrálním území Varnsdorf. Převodem pozemků 
ÚZSVM sjednotil vlastnictví místních komunikací a pozemků 
pod nimi.                                                                            -r-
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Kamerový systém opět bodoval
 V brzkých ranních hodinách zaznamenal dozorčí směny 

na městském kamerovém systému podezřelý pohyb v okolí 
zaparkovaných vozidel na ul. Západní. Vyslanou hlídku MP 
navigoval na zjištěné místo. Tato v udané lokalitě zadržela 
podezřelého mladíka z Nového Boru, který se pokoušel do-
stat do jednoho ze zaparkovaných vozidel. Při zákroku kladl 
odpor, a proto bylo přistoupeno k donucovacím prostředkům, 
za jejichž pomoci byl předán Policii ČR k dalšímu šetření. 

Pokus o krádež lešení
Na základě oznámení občana našeho města byla vyslána 

hlídka MP do lokality, kde mělo docházet ke krádeži lešení. 
Hlídka na místě zadržela dva muže, kteří ze stavby odnášeli 
lešení a schovávali si ho do křoví u Mandavy. Na místo byly 
přivolány hlídky Policie ČR a psovod PČR. Výše jmenované 
muže si převzali.

Výlet místo školy
Hlídkou městské policie byli zjištěni dva jedenáctiletí 

chlapci, kteří se v dopoledních hodinách vypravili na pro-
hlídku Hrádku. Po zjištění nutných náležitostí byli předáni 
řediteli školy. O jejich prohřešku byla též informována 
pracovnice OSVZ.  

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

DŮLEŽITÉ ŽÁDOSTI O DOTACE PRO MĚSTO

Ze zápisníku PČR

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

Objasněno vloupání do domu
Kriminalisté vypátrali pachatele, který se začátkem dubna 

vloupal do domu ve Varnsdorfu v ulici Na Příkopech, kde 
odcizil měděné potrubí. Škodu majitel domu vyčíslil na 
21 tisíc korun. Kriminalisté zahájili trestní stíhání proti 
šestadvacetiletému muži z Teplic, kterému  hrozí  až dvou-
letý trest odnětí svobody.

Pachatelé chtěli vykrást  telefonní automat
Policejní hlídka z Varnsdorfu zadržela dva pachatele, kteří 

se pokoušeli vykrást telefonní automat v ulici Plzeňská. Pa-
chatelé putovali rovnou do policejní cely. Vyšetřovatel proti 
nim zahájil trestní stíhání pro trestný čin ohrožení veřejně 
prospěšného zařízení. Jednalo se o šestadvacetiletého muže 
z Teplic s pestrou kriminální minulostí a dvaatřicetiletého 
muže z Varnsdorfu. Hrozí jim až tříletý pobyt za mřížemi.

Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

RM rozhodla: • Povolit použití znaku města 
Varnsdorf Oddílu silového trojboje Varnsdorf, o.s. 
při soutěžích na oblečení členů do konce roku 2008 
a použití znaku města Varnsdorf společností Mediatel na 
produkt „Místní infostránky“ a na www.zlatestranky.cz.
• Nezúčastnit se aukce za účelem nabytí objektu ubytov-
ny Panorama. 

RM rozhodla schválit • Statut organizační slož-
ky - Centrum sociálních služeb a ubytovny města 
Varnsdorf od 1. 4. 2008.

RM rozhodla pověřit: • Starostu města uzavřením 
dohody o změně stavebníka a smlouvy o společném 
postupu při zadání a realizaci veřejné zakázky Varns- 
dorf Hrádek - dešťová kanalizace, Varnsdorf Pěnkavčí 
vrch - děšťová kanalizace, Varnsdorf Hrádek - splašková 
kanalizace, Varnsdorf Pěnkavčí vrch - splašková kanali-
zace a Varnsdorf Hrádek - vodovod.

• V Jiřetíně pod Jedlo-
vou došlo opět ke krádeži 
kovů. Tentokrát to odnesla 
jedna z jedenácti kapliček 
křížové cesty a část okapů 
na kapli na vrcholu Křížové 
hory. Škoda se odhaduje na 
20 tis. Kč. Tento problém tíží 
většinu radnic a podle sená-
tora a starosty Jiřetína Jose-
fa Zosera se na ministerstvu 
životního prostředí dokon-
čuje návrh nového zákona 
o odpadech, který by měl 
lépe řešit sběr kovového 
odpadu.

• Město Krásná Lípa 
vytvořilo k 1. březnu t. r. ve 
spolupráci s Úřadem práce 
Rumburk 20 nových pracov-
ních míst v rámci programu 
veřejně prospěšných prací. 
Místa jsou určena přede-
vším pro osoby dlouhodobě 
nezaměstnané. Nově přijatí 
pracovníci jsou zařazeni 
k technickým službám, kde 
se budou podílet především 
na úklidových pracích.

• V únoru se na pozvání 
senátora Josefa Zosera 
uskutečnila návštěva léka-
řů a sestřiček z varnsdorfské 
nemocnice a jiřetínského 
neurologického doléčovacího 
zařízení v Senátu. Účastníci 
zájezdu měli možnost kromě 
prohlídky Valdštejského 
paláce zhlédnout i výstavu 
Albrecht z Valdštejna a jeho 
doba.

• Správa NP Českého 
Švýcarsko zakázala vstup do 
některých lokalit. Důvodem 
je ochrana zvláště chráně-
ných ptáků, kteří zde mají 
svá hnízdiště. Návštěvníci 
mohou získat přehled uzav- 
řených míst včetně mapky 
na internetových stránkách 
(www.npcs.cz) a na úředních 
deskách správy  obcí.

• V únoru se uskutečnila 
v kinosále Domu Českého 
Švýcarska premiéra filmu 
Pohádka z kamene: České 
Švýcarsko. Film zachycuje 
přírodní a architektonické 
dědictví oblasti mezi Pra-
hou a Drážďanami. Tento 
film budou vysílat televize 
po celém světě.              rd

Střípky 
z mikroregionu

Výměna občanských průkazů
Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 

vydaných do 31. 12. 2003 končí nejpozději 31. prosince 2008. 
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu 
v nich uvedenou.

Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka – ob-
čanské průkazy, ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti 
„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zů-
stávají nadále platné.

Tato výměna občanských průkazů nepodléhá správnímu 
poplatku.                                                       Lucie Dubská

Jaký bude výrok o funkčnosti
starého nádraží?

Na bývalé zastávce Varnsdorf - Staré nádraží se 10. břez-
na konal dozor za účasti zástupců Drážního úřadu, kteří 
byli starostou Josefem Poláčkem seznámeni s plány města 
Varnsdorf, zejména s ohledem na železniční dopravu. Město 
stále trvá na možnosti  využití uvedené zastávky, pokud by 
došlo k jejímu opětovnému zprovoznění. Starosta zdůraz-
nil, že železnice znamená pro město Varnsdorf významnou 
dopravní obslužnost. 

Po projednání problematiky případného zastavování vla-
ků na zastávce Varnsdorf - Staré nádraží byl pověřenými 
pracovníky Drážního úřadu vykonán na zastávce státní 
dozor, při kterém bylo zjištěno, že „v současné době není 
zastávka způsobilá k zastavování vlakových souprav, neboť 
nevyhovuje vyhl. č. 177/1995 Sb., kterou se provádí stavební 
a technický řád drah (§ 21 odst. 2 - 4). Současně podle vy-
hlášky č. 177/1995 Sb. v platném znění § 88 odst. 2 stavby 
drah a stavby na dráze, které byly pořízeny a dány do užívání 
podle dosavadních předpisů, je možno zastávku provozovat 
do doby nejbližší rekonstrukce nebo modernizace.“

Jak šalamounské!
Další postup závisí na právním výkladu, zda lze považo-

vat zastávku Varnsdorf - Staré nádraží za provozovanou, 
přestože na ní vlaky osobní dopravy podle jízdního řádu 
nezastavují. Pokud ano, bylo by nutno udělat na zastávce 
nejnutnější opravné práce na ohlášení a zastavování vlaků 
znovu povolit. Pokud ne, bylo by třeba dát zastávku do sou-
ladu s vyhláškou, což přinese nemalé finanční náklady.

Po výkonu státního dozoru byla starostou města Varnsdorf 
přislíbena Drážnímu úřadu případná finanční spoluúčast na 
připojení zastávky na veřejné osvětlení nástupiště.

A co bude tedy dál? Město stále drahám vysvětluje potře-
bu zastávky, vyvolává jednání a snaží se provozovatelům 
a cestujícím pomoci. Nyní musíme tedy vyčkat na ten správ-
ný právní výklad!                                                                       rm

ATELIÉR ZMIZEL  

Mnoho občanů překvapi-
lo náhlé zbourání bývalého 
fotografického ateliéru 
vedle sídla společnosti 
Regia v Kmochově ulici. 
Ve skutečnosti tento krok 
znamenal pro nové majitele 
po více jak dvou dlouhých 
letech zahájení stavebních 
prací. Předcházel tomu pr-
votní záměr paní Simony 
Tomkové, která hledala 
nové prostory pro svoji pro-
dejnu květin. Před vlastní 
přestavbou, která byla 
od počátku konzultována 
s městským architektem, 
bylo však zjištěno, že objekt 
je na hraně tzv. centrální 
zóny a spolu s plánovanou 
výstavbou multifunkčního 
domu na rohu křižovatky 
Kmochova a Na Příkopech 

a po přestavbě by do místa 
nezapadl. K vlastnímu roz-
hodnutí výstavby nového 
objektu přispělo i zhodnocení 
špatného technického stavu 
více než 110leté nemovitos-
ti. Následovala tedy nová 
žádost a odkoupení objektu 
s pozemkem. Mnohaměsíční 
nesnáze s řešením projektu 
a povolení k demolici byly 
korunovány úspěchem. De-
molice objektu byla zaháje-
na koncem února letošního 
roku. Na místě začne za-
nedlouho výstavba nového 
patrového objektu, v jehož 
spodní části najdeme ob-
líbenou prodejnu květin, 
v patře přivítáme v byto-
vých prostorách nové trvale 
usídlené obyvatele našeho 
města.                            JS

Projekt zastřešení zim-
ního stadionu vstupuje do 
další fáze. Zastupitelstvo 
města rozhodlo podat žádost 
o dotaci na akci „Zastřešení 
zimního stadionu ve Varns-  
dorfu“ a zároveň rozhodlo, 
že v případě získaní dotace 
zajistí spolufinancování 
stavby nad rámec poskyt-
nuté dotace z vlastních 
zdrojů. Zastupitelstvo záro-
veň rozhodlo podat žádost 
o dotaci i na akci „Informační 
podpora cestovního ruchu ve 
Varnsdorfu“. Jedná se o vy-
bavení Informačního centra, 
které se má přestěhovat do 

chystaného Multikulturního 
centra (knihovny), na zaří-
zení pro výstavní plochy 
a propagační materiály.

Zastupitelstvo města roz-
hodlo podat žádost o dotace 
na akci „Kanalizace a vodo-
vody ve Varnsdorfu“. Město 
má zpracovaný projekt 
s těmito dílčími stavbami: 
kanalizace – lokalita Lesní, 
lokalita ul. Dvorská, Čelako-
vická, lokalita Pěnkavčí vrch 
a Hrádek. Vodovody – loka-
lita ul. Lesní, Děčínská, ul. 
Jiráskova, lokalita Hrádek 
a Pěnkavčí vrch. Celkové 
náklady činí 78 mil. Kč. 

Maximální výše dotace může 
dosáhnout 60 % z celkových 
způsobilých výdajů.

Závěrečný účet města 
Varnsdorf za rok 2007 byl 
zastupitelstvem schválen 
bez výhrad (podrobněji na 
str. 1). Zastupitelstvo rov-
něž vzalo na vědomí zprávu 
o plnění příjmů a výdajů za 
1. čtvrtletí letošního roku. 
V příjmové části se příznivě 
vyvíjí daňové a kapitálové 
příjmy, ve výdajové části 
nejsou zatím naplněné kapi-
tálové, tj. investiční výdaje.                                     

rd
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140 let od vzniku 
města Varnsdorf

Významné události let 1949 – 1958
1949 

- sloučením okresů Rumburk, Varnsdorf a Šluknov v jeden 
vzniká okres Rumburk, vedoucím okresního úřadu byl 
jmenován Dr. Říha z Varnsdorfu
- 30. června odcházejí z Varnsdorfu lužickosrbští studenti 
a profesoři do Liberce

1950 
- ve městě zahájil prodej n. p. Obchodní domy, prodejna byla 
na hlavní ulici, v té době ulici J. V. Stalina
- podařilo se zamezit uzavření a likvidaci městských jatek

1951 
- 11. března byl zahájen provoz na železniční trati 
Grossschönau – Varnsdorf – Seifhennersdorf a 31. března 
obnovena trať Varnsdorf – Žitava – Liberec
- 22. července byl odhalen pomník padlým Rudoarmějcům 
(v parku na Národní ulici)
- otevřená nová nemocnice, vybudovaná adaptací bývalého 
chudobince v Karlově ulici
- v srpnu byla do Varnsdorfu umístěna stálá divadelní scéna, 
pobočka oblastního divadla v Liberci

1955 
- ve městě je 7 územních mateřských škol a 3 závodní
- v březnu vyhořelo kino Osvěta (v ul. B. Němcové)        
- v červenci zahájily svou činnost Komunální služby města 
Varnsdorf

1956 
- Průmyslová škola strojnická zahájila svou činnost ve 
Varnsdorfu po přestěhování z Mikulášovic

1958 
- na konci roku bylo ve Varnsdorfu 13 720 stálých obyvatel 
(6 665 mužů – 7 055 žen)
- ve městě byly v provozu patery jesle (dvoje městské)

archiv města 

Na veletrhu cestovního ruchu 
byli originální

V březnu probíhal 8. ročník Mezinárodního veletrhu 
cestovního ruchu Euroregion TOUR 2008 v Jablonci 
nad Nisou. Veletrhu se zúčastnilo Tolštejnské panství 
a mikroregion Sever ve stánku pod společným názvem Ví-
tejte v Tolštejnském panství na Šluknovsku. Za Tolštejnské 
panství se  na veletrhu prezentovali pracovníci ARTP, o.p.s. 
a studenti ze Střední školy služeb a cestovního ruchu z Varns- 
dorfu, kteří informovali o možnostech ubytování v regionu, 
plánovaných kulturních, sportovních a společenských akcích 
a  turistických zajímavostech našeho kraje. K dostání byl 
také aktualizovaný seznam poskytovatelů služeb zapojených 
do hry „Vandrování po TP“. Zpestřením byla návštěva dru-
žiny Albrechta Berky z Dubé, pána na Tolštejně. 

Tímto bychom chtěli poděkovat za propagační materiály 
a všem organizátorům veletrhu.

Pavlína Bláhová, za ARTP, o.p.s. 

Právem je pes považován 
za nejlepšího přítele člo-
věka. Je věrný, poslouchá 
a neodmlouvá, za svého 
pána by dal i svou psí duši. 
Přitom to má často těžké, 
ne nadarmo se říká, že má 
někdo psí život. Právě tak, 
jako jsou rozdíly mezi sa-
motnými psy, jsou i značné 
rozdíly mezi podmínkami, 
ve kterých žijí. Většina 
městských psů si ale 
nemůže stěžovat. Mají-li 
jen trochu štěstí, pobíhají 
kolem domu na zahradě, 
v horším případě pak jsou 
zavřeni v bytě a čekají, až 
jim jejich páníček dopřeje 
malý „proběh“ po okolí. Pod 
dozorem a často na vodítku. 
Většinou jen vyvenčit a ho-
nem domů. Prostě, psí život 
ve městě. 

Na otázku, kolik psů žije 
ve Varnsdorfu, můžeme 
vycházet jen z počtu evido-
vaných poplatníků, kterých 
bylo na konci minulého roku 
1726. Někteří ale mohou 
mít více psů a někteří zase 
svého psa zatajují, aby tak 
ušetřili za poplatek. Takový 
pes potom ani netuší, že žije 
vlastně v ilegalitě. Nikdo to 
nepozná, protože evidenční 
psí známku nosit nemusí, 
zákon to nevyžaduje. A ko-
lik takový šetrný miláček 
psů ročně ušetří? Bydlí-li 
v domě nad dvě bytové 
jednotky tak 600 Kč, jinak 
120, důchodci a myslivci 
50 Kč. Tyto poplatky platí 

JAK VYPADÁ PSÍ ŽIVOT VE MĚSTĚ?

už od roku 1992. Pro porov-
nání – v Jiříkově evidují 
1.930 psů, roční poplatek 
je 1.000 Kč, v domku 300, 
důchodci platí 100 Kč. 
Tamní strážci zjistili, že až 
700 chovatelů drží své psy 
načerno (Právo 28. 3. 08). 
Kolik asi u nás?

Téměř celosvětovým 
problémem je úklid psích 
výkalů ve městech. Někde 
mají dokonce speciálně 
vybavené úklidové čety, 
jinde proti znečištění bo-
jují vyhláškami, sankcemi 
i osvětou. Přes všechna 
opatření zůstává úklid po 
psech problémem, který 
známe i u nás. Přesto, že 
mnozí majitelé po svých 
psech uklidí, zůstává na 
našich komunikacích a vol-
ných prostranstvích často 
důkaz o tom, že si zde pes 
ulevil. Předpisy Evropské 
unie proto prosazují, aby 
dětská hřiště byla zabez-
pečena proti znečištění. 
Platí to i pro nás a budou 
to kromě peněz za úklid 
další výdaje, hlavně kvůli 
volně pobíhajícím psům. 
Už i naši předkové věděli, 
že volně běhající psi mohou 
být nebezpeční, a proto 
zřizovali pohodného, který 
je pochytal a uklidil. Často 
navždy, protože psí útulky 
nebyly. Dnes tuto práci 
za ně dělají strážníci. Ne-
bezpeční toulaví psi končí 
v útulcích a město za ně 
platí desetitisíce ročně.

Městské policii se často 
vytýká, že nepokutuje za 
znečišťování veřejného 
prostranství. Přesto bylo 
za loňský rok uloženo 
29 blokových pokut v celko-
vé výši 5.400 Kč za neodklí-
zené psí výkaly. Akce zamě-
řené na „pejskaře“ probíhají 
celoročně, převážně okolo 
sídlišť, ale ke zlepšení si-
tuace mohou nejvíce udělat 
samotní chovatelé tím, že po 
svých psech uklidí.

R. Dausch
Autorem komiksu je 

Jakub Sus

KDO ZATEPLÍ - UŠETŘÍ
Kdo zateplí rodinný dům nebo panelák, nemusí pět let 

platit daň z nemovitostí. Podmínkou pro poskytnutí osvo-
bození od daně je to, že na zateplení vydal stavební úřad 
povolení. Je-li podmínka stavebního povolení splněna, může 
stavebník v roce následujícím po dokončení zateplení po-
dat přiznání k dani z nemovitostí, jehož prostřednictvím 
uplatní nárok na osvobození od daně u finančního úřadu. 
Na základě dodatečného přiznání lze získat osvobození od 
daně i zpětně.                                        Právo 12. 4. 2008  

Závěrem minulého roku se konal v prostorách 
varnsdorfské restaurace Střelnice plánovaný Republikový 
sněm Občanského demokratického hnutí. Dle stanov se 
koná vždy nejméně jednou za tři roky a jeho úkolem je 
zvolit předsedu, místopředsedy, členy do Republikové rady 
a dalších orgánů hnutí.

Sněm byl shledán jako usnášeníschopný. Po úvodním pře-
čtení programu jednání a zvolení potřebných komisí byly 
postupně schvalovány zprávy předsedy a výkonné rady. 

Následovala volba předsedy ODH, kterým se opětovně stal 
Ladislav Houžvička (Varnsdorf), 1. místopředsedu obhájil 
Petr Heinrich (Varnsdorf) a druhým místopředsedou se stal 
Jaroslav Tomášek (1998-2002 starosta města Varnsdorf).  
Do výkonné rady byli zvoleni Zdeněk Janoušek (Varns- 
dorf),  Jan Teichmann (Varnsdorf), Antonín Sommerschuh 
(Varnsdorf), Michal Hanousek (Varnsdorf), Ladislav 
Houžvička, Jaroslav Tomášek, Petr Heinrich a Martin 
Muzikář (předseda Místního sdružení Odolena Voda). 

Po zvolení kontrolní a revizní komise a rozhodčího výboru 
byl Republikový sněm Občanského demokratického hnutí 
ukončen. 

Nezbývá než všem zvoleným popřát do nového funkčního 
období vše dobré a hodně zdaru.

Redakce ODH, odh@odh.cz 

Zvoleno nové vedení ODH

• Odbor životního 
prostředí na žádost ZŠ 
náměstí o ozelenění pro-
storu před školou vysadí 
před školu tři javory. 

• Ministr Ivan Langer 
zaslal starostovi Varns-
dorfu ocenění za skvělou 
spolupráci při realizaci 
projektu Czech POINT, 
díky kterému bylo i přes 
časté výpadky aplikace 
na varnsdorfském úřadu 
k 18. 4. vydáno 394 výpi-
sů, z toho 60 % výpisů 
z rejstříku trestů, 30 % 
výpisů z katastru nemovi-
tostí, 10 % výpisů z obchod-
ního rejstříku.

• Náklady vynaložené na 
zimní údržbu za období od 
1. 11. 2007 do 31. 3. 2008 
činí 1 535.121 Kč.

• Od 1. 5. přestaly 
platit výjimky ze zákona 
č. 361/2000 Sb. týkající se 
dětských zádržných systé-
mů. Dítě se smí přepravovat 
v osobním automobilu 
jenom v dětském zádržném 
systému. Ruší se i výjimka 
z použití dětských zádržných 
systémů pro děti, které 
jsou přepravovány vozidly 
zabezpečující přepravu dětí 
do MŠ a ZŠ na sportovní, 
kulturní a společenské 
akce. Ruší se i výjimka 
v případě, že přesahuje-li 
počet přepravovaných dětí 
starších tří let počet sedadel 
vybavených bezpečnostními 
pásy nebo dětskými auto-
sedačkami, může řidič 
přepravovat větší počet 
dětí.                              rm

KRÁTCE
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DOPISY

NÁZORY

POLEMIKA

NEDĚKUJEME, „PÁNI RADNÍ“!

PROČ ANKETA?

INZERCE

Hvězdicová 
jízda 

Spolek pro podporu 
hraničního regionu „Horní 
Mandavy/prameny Sprévy“, 
Společnost pro trvale udr-
žitelný rozvoj Šluknovska 
a město Mikulášovice srdeč-
ně zvou všechny k účasti na 
mezinárodní 9. hvězdicovou 
jízdu cyklistů do Mikulá-
šovic, která se uskuteční 
v neděli 4. května 2008. 
Start naší etapy je v 9 ho-
din z Grossschönau (Lidl 
Market), obyvatelé našeho 
města se mohou přidat 
v 9.30 hodin ve Varnsdorfu 
na náměstí a trasa pokra-
čuje přes Seifhennersdorf, 
Rumburk, Brtníky do 
Mikulášovic. Na náměstí 
v Mikulášovicích proběhne 
ve 14 hodin pokus o zápis do 
Guinessovy knihy rekordů.                                  

JS

Žijeme zřejmě v moderní době, kdy je nutno neustále vy-
hlašovat někoho nejlepšího. Herce, moderátora, zpěváka, 
skupinu...V médiích nás neustále „masírují“ těmito anke-
tami. Skupina lidí - umělců - si dělá sama pro sebe ankety, 
aby každý dostal nějakou cenu, či ocenění. Není mi po vůli, 
aby i město Varnsdorf tomuto trendu podlehlo. Proč volit 
Varnsdorfáka, proč volit osobnost desetiletí?  Já si jako občan 
města vážím všech občanů, kteří v našem městě žijí, a to 
bez rozdílu. V tomto městě jsem prožil a prožívám mnoho 
hezkého, vnímám nešvary a jsem patriotem města zahrad 
a mladých. Město v posledních několika letech opět dělá 
mnoho pro občany. Infrastruktura se změnila k lepšímu. 
Chápu, že je naším národním sportem stále něco kritizovat, 
avšak je potřeba také vnímat změny k lepšímu, které jsou 
zcela prokazatelné: údržba parků, nové chodníky, inženýské 
sítě, kanalizace, oprava mostů, výstavba rodinných domků... 
Proč je nutno volit někoho nej? Anketa mi připadá absurdní 
a zbytečná. Nehledejme někoho konkrétního. Já osobně volím 
nás, občany města Varnsdorfu, na obě ceny. 

Milan Hindrák

Mateřské centrum Ry-
bička (dále jen MCR) je 
provozováno na faře staro-
katolické církve. Program 
MCR je nenáboženský 
a otevřený všem zájemcům. 
Scházíme se každé úterý 
a pátek dopoledne, abychom 
naše děti naučili něco nové-
ho, pohráli si, zacvičili si, 
účastnili se výtvarné části, 
povídali si, a tím příjemně 
strávili čas s našimi dětmi. 
V průběhu celého dopoledne 
je dětem přístupna herna se 
spoustou hraček, v případě 
pěkného počasí je k dispo-
zici zahrada s klouzačkou, 
houpačkami a pískovištěm. 
Doprovod si může posedět 
u čaje či kávy a popovídat si 
o radostech i starostech, kte-
ré péče o naše děti provázejí. 
MCR pořádá i širokou škálu 
jednorázových akcí. Maškar-
ní rej, Pohádkový pochod, 
Mikulášská, Vánoční besíd-
ka jsou jenom malým výčtem 
těchto aktivit. Pro zpestření 
maminkám nabízí MCR 
nárazové akce jako jsou 
kosmetika, masáže rukou, 
kadeřník, odborné poraden-
ství při redukci váhy apod. 
Prostě jednou větou: Pěkné 
dopoledne pro maminky 
s dětmi…

Tak tohle může být 
zanedlouho minulostí. 
Díky, městská rado! Díky 
za podporu a rovnoměrné 
rozdělení grantů. Je nám 
líto, že priority jsou někde 
jinde. Například na aktivity 
TJ Slovan jsou vynakládá-
ny nemalé peníze, nicméně 
žádná veřejná činnost vy- 
kazována není (čerpáme 
především z veřejných zdro-
jů jako je internet a tisk). 
Rádi bychom těchto peněz 
též využili, nevíme ovšem 
kdy a jak.

Naše středisko sice zís-
kalo příspěvek na provoz 
z rozpočtu města, ale to by 
nikterak nemělo ovlivňovat 
rozhodování grantové komi-
se či rady. Aspoň tedy máme 
na topení a vodu, veškeré 
ostatní potřeby či výtvarný 
materiál si samozřejmě 
hradíme sami. Na koloběžky 
a další dovybavení hřiště 
se už nedostane. Anebo 
můžeme začít využívat na-
bídky města? Ale jaké? Kde 

jsou fungující houpačky, 
klouzačky, pískoviště nebo 
herny…? Dá-li se za něco 
podobného považovat vý-
tvor na veřejném stadionu u 
sportovní haly a možná ještě 
u varnsdorfského rybníka 
(pro místní „Rio“, trochu 
z ruky), tak to potom jo. 
Považujme ale podobná díla 
životu našich dětí nebezpeč-
ná. Hledejme tedy dál.... Nic. 
Prostě - pro naše nejmenší 
vůbec nic! 

Každá ze své zkušenosti 
známe města v Čechách, 
v Evropě, kde jsou dětská 
hřiště. Moderní a bezpečná. 
Představitelé těchto měst 
jsou přesvědčeni, že jedi-
ně děti jsou budoucností. 
A proto hřiště budují a mo-
dernizují a těší se z radosti 
dětí i jejich rodičů. 

Určitě se k nám přidá 
spousta maminek, které 
nemají možnost kde si hrát 
s malými dětmi. Chybí 

tu více zeleně, pískoviště, 
klouzačky, houpačky, la-
vičky mimo frekventované 
silnice. Uvítali bychom 
snahu o vytvoření zázemí 
a prostoru pro naše nejmenší. 
Každá investice do takového 
účelu je automaticky ziskem 
pro celou společnost.

Obáváme se však, že 
použitelných míst nám 
ubývá, marketů a parkovišť 
v centru města není přeci 
nikdy dost! 

Prozatím tedy neděkuje-
me, „páni radní“!

Maminky z MC Rybička

Připojte se 
k záchraně dětí

ZŠ Bratislavská se za-
pojila do projektu Českého 
výboru pro UNICEF „pa-
nenka“ (Adoptuj panenku 
a zachráníš dítě), který je 
zaměřen na podporu očkova-
cích programů UNICEF. Je-
jich zásluhou se každoročně 
podaří v rozvojových zemích 
zachránit před smrtí z dů-
vodu dětských smrtelných 
chorob téměř 3 miliony dětí. 
Každá panenka představu-
je skutečné dítě, které bude 
v rámci očkovací kampaně 
UNICEF v rozvojových 
zemích proočkováno proti 
šesti hlavním smrtelným 
dětským chorobám. „Nejen 
že jsme adoptovali panen-
ky, ale sami jsme i panenky 
vyráběli. Vyzýváme všechny 
školy i školky ve městě: Při-
pojte se k nám a společně za-
chráníme spoustu dětských 
životů.“

Žáci a zaměstnanci 
ZŠ Bratislavská

INZERCE
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Prodám zahradu v osobním vlastnictví. Cena dohodou. 
Tel. 603 541 773.

Hotel LUDMILA Varnsdorf
po rekonstrukci

hledá pracovníky na pozici kuchaře

- požadujeme: praxi v oboru
- nabízíme: dobré platové podmínky

- nástup možný ihned

Kontakt: p. Vaněček 777 957 654

ØÁDKOVÁ INZERCE

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

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

Prodám čtyři roky starý plynový závěsný kotel Buderus 
Logamax UO14-24. Tel. 728 184 158.

Pronajmu garsoniéru ve Varnsdorfu. Telefon 
607 563 450.

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.

Prodám řadovou garáž, ul. Husova. Nová střecha. 
Tel. 777 121 328.

Prodej zrekonstruované vilky ve velmi dobrém stavu 
v Rumburku. Nová fasáda s tepelnou izolací. Samostatně 
stojící garáž a sklad dřeva. Pěkná udržovaná zahrada. 
Výměra: cca 750 m2. Snížená prodejní cena: 2.590.000 Kč. 
Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu 1/2 ro-
dinného domu, v klidné zástavbě v centru města Rumburk. 
Velmi dobrý stav. Prodejní cena: 1.800.000 Kč. Info Lužická 
R.K. Tel. 412 333 281, 723 327 523.

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

Prodej nového skladového a výrobního areálu 
s rodinným domem v Krásné Lípě. Výměra: 9.685 m2. 
Snížená prodejní cena: 3,9 mil. Kč. Info Lužická R.K. Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej nově postaveného baru (diskotéka v provozu) 
s terasou nedaleko centra Krásné Lípy. Výměra: 1.004 m2. 
Prodej včetně vybavení. Prodejní cena: 4,2 mil. Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Hledám motocykly 
Jawa 175, 250, 350 BRD. 
Telefon 035771/60472, 
0 15 11 2992 080.

Německý jazyk - invidu-
ální výuka - konverzace. Tel. 
728 764 809.

Prodám os. auto Škoda Favorit. Tel. 412 371 430, 
po 15. hodině.

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

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

20-300 tis. Kč, i pro důchodce do 75 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!!!

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

Finanční servis nabízí 
nebankovní úvěry od 10.000 
do 25.000 Kč. Dokládají se 
dva doklady. Také nabízíme 
možnost spolupráce. Tel. 
kontakt 602 859 635.

Vyměním byt 2+1 v os. 
vlastnictví ve Varnsdorfu za 
menší v přízemí nebo první 
patro. Tel. 412 374 394.

Rod. dům (chalupa) na 
prodej. (Velmi levně, spě-
chá). Info + foto na stránkách 
www.jossvbd.npage.de.

Koupím byt 2+1 ve 
Varnsdorfu nebo větší, 
minimálně 60 m2. Ideálně 
v lokalitě ul. Husova, Karlo-
va, Legií. Tel. 608 480 006, 
meadow@volny.cz. 



Jiří Podhorec             63 let
Hana Nedvědová       70 let
Miroslav Dvořák       60 let
Zdeněk Donát            68 let
Frieda Rybičková      82 let
Květa Malá                80 let
Josef Procházka        87 let
Hana Jančová           60 let

ODEŠLI NAVŽDY

Březen 2008

PODĚKOVÁNÍ

3. - 4. května 2008 - MUDr. Lisachenko,
J. Š. Baara 26, Děčín. Tel. 214 507 588.
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Informace z cyklistiky
Jan Novota, Jirkové Švorc a Dužár (BigShock-Kolokrám) 

se zúčastnili hobby maratonku Přes dva kopce na „biku“ 
(neboli MTB, horská kola) u Kladna. Na trati dlouhé 84 km 
dosáhli mezi 230 startujícími celkem uspokojivá umístění. 
Novota 3., Švorc 8., Dužár 39.

Tomáš Podrazil, mladý Jirka Švorc a Honza Strož byli 
na prvním Českém poháru horských kol XC (cross country) 
v Pardubicích, což je úplně jiná liga. Tam se sešla komplet-
ní česká špička a výsledky byly spíše bídné, klukům se to 
vůbec nepovedlo. Jen Švorc zajel standard - 14. v žácích, 
jinak Strož až 51. a Podrazil 62. To je velká bída, oba jsou 
schopni dojet v první třicítce.                                       J.N.

Nežil nadarmo ani ten, kdo se narodil 
a zemřel jako neznámý.

Smrt má tisíce dveří, kterými lidé 
mohou odejít.

V dubnu a květnu uplynulo několik let 
od smrti mého tatínka Václava Vladyky 
st. a dcerušky Veroniky Vladykové. 

Vzpomíná Václav Vladyka ml.
2. května oslaví krásné 

životní jubileum naše ma-
minka, babička a prababič-
ka Květoslava Koubová. 

K jejím 75. narozeninám 
přejeme hodně zdraví, štěs-
tí a spokojenosti do dalších 
let.

Za celou rodinu syn Jaro-
slav a dcera Stanislava.

20. dubna tomu bylo 8 let, co navždy 
odešel tam, odkud není návratu, manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček Michal 
Valko.

S úctou vzpomíná manželka Marie 
a synové s rodinami.

10. května 2008 tomu budou 2 roky 
od úmrtí našeho milovaného manžela 
a tatínka Viktora Stroleného.

Stále vzpomíná manželka Zdeňka 
a syn Zdeněk.

Odešlas, maminko, neznámo kam, 
vzpomínky po Tobě zůstanou nám, vzpo-
mínky krásné, maminko milá, Ty že jsi 
vždycky pro nás jen žila.

30. dubna tomu bylo již 7 let, co utich-
lo předobré srdce naší drahé manželky 
a maminky Marie Winzigové. 

Stále vzpomínají manžel, děti a vnou-
čata.

29. dubna by oslavil své 70. narozeniny 
Stanislav Kropáček. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte si s námi. 

Stále vzpomíná manželka Jana a dcera 
Stáňa s rodinou.

29. dubna uplynulo již 10 let, kdy na-
vždy odešel pan Bruno Palme. 

Stále vzpomínají manželka Eva a děti 
s rodinami.

9. května 2008 to bude 5 let, co nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek a dědeček Josef Polák. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte si s námi.

Dcera Lenka, vnoučata Jirka a Jára.

§

§

§

§

§

Chtěli bychom touto ces-
tou poděkovat panu Josefu 
Štěpánkovi, který se během 
své hospitalizace na neuro-
logii v Podhájí pečlivě a svě-
domitě staral o našeho dědu 
Josefa Sochora. Celkově pan 
Štěpánek vytvářel veselou 
atmosféru, ale i psychickou 
podporu našemu dědovi.

Ještě jednou děkují Socho-
rovi a Lhotákovi ml.

TURNAJE NEJMENŠÍCH V JUDU
V Teplicích se konal Velikonoční turnaj v judu pro kate-

gorie mláďat, mladších žáků a žákyň. Z našich osmi judistů 
se nejlépe vedlo Marušce Dítětové, která našla přemožitelku 
jen ve finále a obsadila 2. místo.  Za svůj skvělý výkon do-
konce obdržela pohár za nejtechničtější závodnici v kategorii 
mláďat. Z  mladších žáků se nejlépe umístil Ondřej Hulán 
a odvezl si bronzovou medaili. Pro pět našich závodníků to 
byly úplně první závody, ale Oldřichu Pavlištovi se  podařilo 
vybojovat stříbrnou medaili, Katka Fialová získala bronz 
a Honza Kopecký obsadil 4. místo. 

Turnaje Děčínská kotva se zúčastnilo téměř sto třicet 
závodníků v kategoriích mláďat, mladších a starších žáků. 
Mezi nejmenšími excelovala Maruška Dítětová, v pěti 
zápasech nedala soupeřkám sebemenší šanci na úspěch 
a  zaslouženě  vybojovala  zlatou medaili. Výborný výsledek 
opět předvedl i Oldřich Pavlišta a odvezl si stříbro. Bronzo-
vé medaile získali Jakub Janč a Katka Sádlová. Děkujeme 
rodičům, sponzorům oddílu firmě TERMI, INTERDATA 
a Městu Varnsdorf, bez kterých bychom se závodů nemohli 
zúčastňovat.                                            Petra Dostálová

Úspěšní varnsdorfští karatisté
 ve Sport Relaxu

V České Lípě se konalo druhé kolo Regionálního poháru 
a borci karate klubu Sport Relax se tam opět neztratili. Vy-
bojovali téměř třicítku medailí (13 zlatých, po 7 stříbrných 
a bronzových) a byli mezi nimi i varnsdorfští karatisté. 
V kata dorostenců svoji první medaili vybojoval stříbrný 
Michael Horčička a juniorský tým ve složení Jiří Vít, Michael 
Horčička (oba Varnsdorf), Radan Panáček vybojoval medaili 
zlatou. Gratulujeme.                              Pavel Znamenáček

RUMBURSKÉ SKÁKÁNÍ
Pod vedením učitelky Kateřiny Bernatové se zajímavé 

akce zúčastnili i naši žáci. A nevedli si špatně. Jejich vý-
kony ve skoku vysokém jsou příslibem pro Mezinárodní 
letní sportovní hry mládeže. Akce se uskutečnila v ZŠ 
U Nemocnice v Rumburku. Zde jsou výsledky: Katka 
Dřevikovská a Jana Tomášková 130 cm, Aleš Němec 130, 
Martin Dat 140, Jirka Štefan a Rosťa Schoř 146, Mirek Vu 
155 cm. Všichni startovali v kategorii starších žáků 
a žákyň. Pěkná byla i umístění. Jana obsadila 2. - 3. místo 
a Mirek dokonce předčil všechny soupeře. GRATULUJEME!                                                                              

V.Z.

OKRESNÍ FINÁLE V KOŠÍKOVÉ
Zástupci starších žáků se vrátili z okresního finále v Děčí-

ně s pohárem za 3. místo. Vybojovali jej Aleš Němec, Mirek 
Vu, Michal Kopecký, Miloš Nguyen, Martin Dat, Daniel 
Pajma a Milan Ondrejčík. GRATULUJEME!               V.Z.

Pracuji na oddělení Ne-
mocnice Varnsdorf jako sest-
ra již hodně let. Naši pacienti 
vzhledem ke svým nemocem 
ztrácejí pojem o čase i dění 
mimo areál. Proto všechny 
potěší, rozvíří-li někdo zajetý 
stereotyp oddělení. I letos zá-
van folkloru vykouzlil úsměv 
i slzičky radosti na tvářích 
našich pacientek. Folklorní 
soubor Dykyta Krásná Lípa 
– tedy její mužská část 
– s neotřelými koledami 
a citlivým přístupem prošli 
oddělením a vyprášili naše 
svěřenkyně a přitlačili po-
mlázkou na personál. Naše 
paní kuchařky připravily 
slavnostní oběd i večeři. 
Dáváme jedničku s hvěz-
dičkou! 

Byl to opravdu hezký den. 
V dnešní době, kdy upadá 
zájem o rozdávání radosti 
a převládá chtění a necitel-
nost, je radost vidět skupinu 
mladých lidí, kteří přijdou, 
nic nežádají, ale potěší. Dě-
kujeme a přijďte zas!

Hana Cupalová

Zdeněk Podolka         81 let
Marie Čejková           84 let
Rozina Oláhová         77 let
Marta Rigová            75 let
Božena Křížová         84 let
Božena Čížková        73 let
Jan Uličný                 67 let

§



VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

HLAS SEVERU - čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 27. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2500 ks. IČ 00261718. Šéfredaktorka 
Romana Macová (telefon 412 372 241, linka 143), MěÚ, Nám. E. Beneše 470. Zástupce šéfredaktorky Robert Dausch. Příspěvky a inzerci přijímá re-
dakce, e-mail: hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Vychází 
1x za 14 dnů vždy v pátek. Sazba a grafické zpracování M. Němcová. Tisk Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 2. května 2008.

HC Sršni Varnsdorf si z turnaje v Roudnici nad Labem 
odvezli druhé místo a stříbrné medaile. Zleva stojící Roman 
Nagy, Láďa Nedomlel, Tomáš Váňa, Honza Matějka, Péťa 
Havelka, Dominik Kvapil. Klečící Jirka Vaněk, Kuba Neu-
bauer, Martin Prkno, Radek Kolda, Dan Pípa a vzadu trenéři 
Josef Váňa a Ladislav Nedomlel.       Foto Jitka Nagyová

 

Na snímku z posledního mistrovského zápasu jsou zleva 
Karel Wokurka, Jaroslav Blažej, Martin Zapletal a Karel 
Sládek.                                                  Text a foto ZdS

SRŠNI UKONČILI 
SEZONU DRUHÝM MÍSTEM

PLNÉ ZISKY STARŠÍHO DOROSTU, 
ŽEN A STARŠÍ PŘÍPRAVKY

 Družstvo kadetek po závěrečném turnaji. Nahoře zleva 
T. Lorencová, M. Procházková, V. Vélová, A. Vélová, 
D. Kolářová. Dole trenér Ježek, L. Žižlavská, M. Ježková.

Tři zápasy, dvě vítězství, jedna remíza a stříbrná medaile. 
To je bilance nejmenších hokejistů HC Varnsdorf na turnaji 
v Roudnici nad Labem. „O vítězi rozhodovaly samostatné 
nájezdy, ty jsme bohužel s Mělničáky prohráli o gól,“ řekl 
trenér Sršňů Josef Váňa. Těšit je může i skutečnost, že do 
turnaje neporaženým soupeřům z Ústí nad Labem dali šest 
gólů a zvítězili. Malí hokejisté děkují Josefu Hemelíkovi za 
poskytnutí autobusu, kterým se na turnaj dopravili. Výsled-
ky utkání: Sršni – HC Ústí n. L. 6:4, - HC Bílina 7:1, - HC 
Mělník 1:1 (nájezdy 1:2).                    Šárka Pešková/ZdS

Šachové střípky
Oddílový přebor ŠK Varnsdorf, kterého se zúčastnilo 

dvanáct šachistů, vyhrál Martin Zapletal. Ten v jedenácti 
partiích získal 9 bodů, druhý skončil Jaroslav Blažej s 8,5 
a třetí Miloslav Ferkl se 6,5 bodu. 

V úspěšné sezoně ŠK, o níž jsme informovali v minulém 
čísle HS, kromě nejúspěšnějších hráčů K. Wokurky, J. Bla-
žeje a V. Halby dále k šachovnicím při mistrovských utká-
ních usedli K. Sládek, P. Kavalski, J. Pavlík, M. Zapletal, 
G. Jarschel, Š. Vratanina, B. Prášek, M. Ferkl, M. Černoš, 
M. Škoda a R. Lassig.                                                            

Áčko porazilo doma 
Jablonec B  1:0 (1:0), když 
si ve 12. minutě po centru 
Grubhoffera obránce hostí 
Rathauz srazil pomocí tyče 
balon do vlastní branky. 
Ve Vlašimi prohrálo 2:0.

Starší dorost uspěl 
v Bílině 2:5 (0:3), branky 
Budský 3, Bandas a Šolc 
po 1. Doma porazil druhý 
Litvínov 5:1 (3:0) a trefili se 
Budský 2x, Stehlík, Pácha 
a Chlan. Mladší dorost 
v Bílině remizoval 2:2 (0:1), 
góly Šťastný, Novák a Litví-
nov zdolal 3:0 (0:0), třikrát 
skóroval Šťastný.

Ženy vyhrály v Pavlí-
kově 0:3 (0:1) a trefily se 
M. Mokrá, J. Schovancová 
a M. Müllerová. Doma 
zdolaly Uhlířské Janovice 
2:1 (1:1) góly M. Mokré 
a Jungmannové. Důležitá 
třetí výhra v řadě za se-
bou jistě zvýší sebevědomí 
týmu a přispěla k posunu 

do klidného středu tabulky. 
Starší žáci plichtili se 

Soběchleby 1:1, branku dal 
J. Šimek. 

Mladší žáci přejeli 
Dolní Poustevnu 6:2 dvěmi 
brankami Ondráčka, jednu 
přidali Kučera, Šiška, Chlan 
a Žatečka.  

Starší přípravka po-
razila těsně Semily 1:0 
(Dvořák) a Lomnici 2:1 
(Doležal 2). Venku zvítězila 
nad oběma týmy Pěnčína/
Turnova. Áčko porazila 3:2 
(Eliáš, Dvořák, Kolár), béčko 
4:1 (Eliáš 2, Doležal, Kolár) 

a na jaře zatím plně boduje. 
Mladší přípravce byl 

odložen již třetí jarní turnaj, 
pro nezpůsobilý terén, a tak 
si to rozdala s Fotbalovou 
akademií Šluknovského vý-
běžku a vyhrála 4:1, všechny 
branky dal Lisý. 

Program příštích do-
mácích mistrovských zá-
pasů: Dorosty hrají v sobotu 
3. 5. se svými vrstevníky 
z Dubí, ženy hostí v sobotu 
10. 5. od 10.15 Karlštejn 
a muže v ČFL čeká v neděli 
11. 5. od 17.00 utkání s Ko-
línem.                             ZdS

Volejbalový oddíl mládeže Slovan Varnsdorf rozšířil svoji 
působnost a kromě žákovských kategorií již třetí sezonu 
umožňuje sportovní vyžití také děvčatům v dorosteneckém 
věku. V letošním roce děvčata odehrála kompletní soutěže 
krajského přeboru Libereckého kraje. V každé kategorii bylo 
přihlášeno osm družstev a v každé se odehrálo pět turnajů. 
Trenéři Türkon a Ježek měli letos v družstvu pouze čtyři 
juniorky a čtyři kadetky, a proto bylo družstvo doplněno 
třemi staršími žákyněmi. Nebylo tedy překvapením, že 
výsledky byly pouze průměrné. Kadetky se umístily na 
konečném 5. místě a juniorky na 6. místě. Další informace 
o varnsdorfském dívčím oddílu a kompletní výsledky najdete 
na http://volejbalovy.tym.cz/.                       Ing. Jiří Ježek

VOLEJBALOVÉ KADETKY A JUNIORKY
 UKONČILY MISTROVSKOU SEZONU

Cíl mužstva JK Trans, který si dalo před sezonou, a to 
skončit do pátého místa, se podařilo splnit. Zúčastnilo se ještě 
9. ročníku libereckého turnaje Genus, kde sice postoupilo 
ze skupiny přes hosty z Bratislavy, N.I.C. Brandýs a jeden 
z libereckých týmů, ale další den vypadlo se zkušenou Let-
kou Liberec po výsledku 1:0 (inkasovalo z oprávněného PK 
v 1. minutě). Turnaj pro něj tak druhý den skončil umístěním 
na 16. - 32. příčce. Mančaft si pak spravil v týdnu chuť v „přá-
teláčku“ s Bentelerem, který vyprovodil výsledkem 23:3.     

Sezonu sálového fotbalu uzavřel i finálový turnaj 
nejnižší soutěže děčínského regionu 2. Smitka ligy, kde 
startoval varnsdorfský tým SPHERE CZECH. Jeho vý-
sledky: - Žst. Zarážka B 2:2, - Veterans 2:3, - Hezouni B 
3:2. V konečné tabulce devíti týmů skončil celek SPHERE 
CZECH osmý o bod za Hezouny B a o třináct před Žst. 
Zarážka B. Tuto soutěž vyhrálo družstvo SKP Cizina.                                                                                         

Alba/ZdS

INFORMACE Z FUTSALU

HOKEJOVÁ 
GARDA  BEZ 

PORÁŽKY
Nejspíše poslední hoke-

jová akce uplynulé sezony 
v nejsevernější části Čech se 
uskutečnila počátkem dubna 
v Rumburku. Turnaj starých 
gard tam vyhrál bez porážky 
HC Varnsdorf před Českou 
Lípou, týmem Varta Česká 
Lípa a družstvem Vězeňské 
služby ČR. Nejlepším gól-
manem byl vyhlášen varns- 
dorfský Josef Hambálek.                                                       

ZdS

FOTBALOVÝ 
TURNAJ 

STŘEDNÍCH 
ŠKOL

Střední škola tech-
nická Varnsdorf pořádá 
ve středu 7. května od 8.00 
hodin fotbalový retro turnaj 
o POHÁR OSVOBODITE-
LŮ. Ten se odehraje na 
umělé trávě ve Varnsdorfu 
a jeho účastníky jsou týmy 
varnsdorfských škol SŠT, 
SŠS a CR, Gymnázium, 
VOŠ a SPŠ. Tradičně se 
jej zúčastní i dva celky 
českolipského SOŠ, SOU 
a U 28. října. Hraje se ve 
dvou skupinách a podle zde 
dosaženého pořadí o konečné 
umístění. Rozhodčí zajišťu-
je OFS Děčín, nejlepší tři 
týmy obdrží ceny a dále 
budou odměněni nejlepší 
hráč a brankář.         SŠT


