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MOŽNOST ŘÍCI NE

DO MĚSTA PUTUJÍ DALŠÍ PENÍZE

V areálu firmy Elite, a.s. 
vzniká  deponie stavebních 
materiálů. Firma jako vlast-
ník pozemku, na kterém bylo 
v minulosti úložiště uhlí, 
v současné době pronajala 
svůj pozemek jako manipu-
lační plochu, která je určena 
právě ke skladování a mani-
pulaci stavebních materiálů. 
Nájemník tento prostor tedy 
může využít a využívá pouze 
jako deponii stavebního ma-
teriálu, ke které není třeba 
žádné stavební povolení. 
Územním plánem je plocha 
určena k funkčnímu využití  
„výroba nečistá“, to zna-
mená, že uvedená činnost 
není s územním plánem 
v rozporu.  

Z prostoru závodu byla 
oddělena plocha,  kde bude 
znovu otevřena brána do 
ulice Partyzánů, která však 
bude oproti původní bráně 
posunuta o 40 m směrem 
k ulici Tyršova. Důvodem 
této změny je požadavek, aby 
byl zajištěn dostatečný roz-
hled pro auta, která budou 
vyjíždět z tohoto areálu.

Nájemce doložil veškeré 
požadované podklady k žá-
dosti o rozhodnutí Silničního 

správního úřadu o napojení 
do zmiňované ulice. Součástí 
požadavku úřadu byl návrh 
dopravního řešení projed-
naný s dopravní policií 
a dodržení stanoveného ob-
chvatu pro těžkou nákladní 
dopravu (Mejto, Plzeňská, 
Žitavská, Dělnická, Brati-
slavská) včetně omezení do 
10 tun bez přívěsu.

Stanovisko dopravní 
policie bylo po drobných 
úpravách doporučující 
a podmínky Silničního 
správního úřadu byly též 
v předloženém projektu 
splněny.

Zahájen tak bude pro-
voz meziskladu materiálů 
(písky, štěrky) s veškerými 
náležitostmi a povoleními.

Za dané situace město 
nemá zákonnou možnost 
provozu bránit.                    -r-

Operační program Životní 
prostředí nabízí v letech 2007 
- 2013 z evropských fondů 
přes 5 miliard eur. Objemem 
financí - 18,4 % všech prostřed-
ků určených z fondů EU pro 
ČR - se jedná o druhý největ-
ší český operační program. 
Cílem programu je ochrana 
a zlepšování kvality životní-
ho prostředí jako základního 
principu trvale udržitelného 
rozvoje. Kvalitní životní pro-
středí je základem zdraví 
lidí a přispívá ke zvyšování 
atraktivity České republiky 
pro život, práci a investice. 
Podporuje tak naši celkovou 
konkurenceschopnost. Zá-
kladním znakem prostředků 
poskytovaných z evropských 
fondů je nutnost veřejného 
spolufinancování. Žadatelé 
mohou z fondů EU získat do-
taci až do výše 85 % celkové 
částky. Další část finančních 
prostředků může pokrýt 
Fond a státní rozpočet. 
Operační program Životní 

prostředí, který připravil 
Státní fond životního pro-
středí a Ministerstvo život-
ního prostředí ve spolupráci 
s Evropskou komisí, přináší 
České republice prostředky 
na podporu konkrétních 
projektů v sedmi oblastech. 
Ve 2. výzvě Operačního pro-
gramu Životní prostředí byly 
městu Varnsdorf schváleny 
dvě žádosti o dotace. První 
schválenou žádostí byl 
projekt Revitalizace vodní 
plochy Mašíňák a deponie 
sedimentů s dotací ve výši 
21 mil. Kč. Město ze svého 
rozpočtu přidá 2,3 mil. Kč. 
Jedná se o celkovou rekon-
strukci rybníka Mašíňák. 
Bude provedeno odbahnění 
rybníka, odtěženy a trvale 
uloženy organické sedi-
menty v celkovém objemu 
13 tis. m3. Dojde k opravě 
sypané zemní hráze po-
škozené vodní erozí, koru-
na hráze bude navýšena 
přísypem. Bude odstra-

něna stávající konstrukce 
bezpečnostního přelivu 
a vybudován nový. Uprave-
ny budou odpady od přelivu 
a vybudovány dvě nezávislé 
výpustě na vodním díle, tzv. 
požeráky. Bude také opra-
veno koryto přívodu včetně 
výstavby nového kapacitní-
ho propustku na ul. Dvor-
ská. Druhým úspěchem je 
schválená dotace ve výši 
1,8 mil. Kč s finanční spo-
luúčastí města méně než 
300 tis. Kč na založení par-
ku v ul. Barvířská. Projekt 
řeší revitalizaci části území 
v centrální zóně města (ved-
le bazénu), která spočívá 
ve vybudování chybějící 
odpočinkové a rekreační 
zóny ve městě. Bude pro-
vedeno odplevelení ploch, 
odstranění náletových dře-
vin, prořezání vzrostlých 
stromů, kácení nevhodné 
zeleně, osev travních ploch 
a výsadba nových dřevin.          

rm, PeV 

Ministr zemědělství ČR 
Petr Gandalovič zavítal 
20. května do Varnsdorfu na 
pracovní večeři se starosty  
a zástupci zemědělské pod-
nikatelské sféry Šluknov-
ského výběžku. Tématem 
debaty byl rozvoj venkova 
a zemědělství, strukturální 
fondy a lesnictví. Opomenu-
ta nebyla ani problematika 
kanalizací, daní z nemovi-
tostí a s ní související pravo-
mocí obce upravit příslušný 
koeficient. Ministra zajímal 
zejména postoj jednotlivých 
obcí k možnosti zvýšení této 
daně včetně zemědělské 
půdy.                              rm
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Ze zápisníku PČR

 
Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

Pachatel se dopustil několika vloupání
Rumburští  kriminalisté vlastní operativní činností vypát-

rali a obvinili  devatenáctiletého  mladíka z Varnsdorfu. Ten 
se v průběhu  měsíce dubna vloupal do několika  zahradních 
chatek ve Varnsdorfu na ulici Novoměstská a u rekreačního 
rybníka Mašíňák. Obviněný chatky převážně prohledával a 
kradl drobnosti a různý elektromateriál.  Kriminalisté dál 
provádí ve věci šetření, neboť je zde  podezření, že mladík 
má na svědomí i jinou majetkovou trestnou  činnost pácha-
nou  na území Varnsdorfu. V případě, že bude  pachatel 
pravomocně odsouzen, hrozí mu trest odnětí svobody  až 
na dva roky.

Opakovaně se dopustil krádeže
Třiadvacetiletý  mladík z Prahy  kradl ve varnsdorfském 

Penny Marketu čokolády v hodnotě sedmdesát korun. Při  
krádeži byl přistižen zaměstnancem uvedeného obchodu, 
který na místo přivolal policii. Ta zjistila, že muž se krádeže 
dopustil v posledních třech  letech opakovaně, za co byl již po-
trestán. Nyní mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Řídil bez řidičského oprávnění
Teprve devatenáctiletému mladíkovi z Varnsdorfu byl 

odebrán městským úřadem řidičský průkaz poté, co již 
nasbíral dvanáct trestných bodů. Mladík zákaz řízení 
motorových vozidel nerespektoval a jezdil nadále. Při ří-
zení bez řidičského oprávnění  byl kontrolován  hlídkou 
policie, která mu následně sdělila podezření pro trestný 
čin řízení motorového vozidla bez řidičského  oprávnění. 
Věc byla řešena policií ve zkráceném přípravném řízení.

     Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘPČR Děčín

KRÁTCE

Autobusový dopravce roku 2008
Hlasujte v anketě Autobusový dopravce roku 2008 a vy-

hrajte roční bezplatné jízdné u vašeho dopravce na území 
Ústeckého kraje. Zvolte dopravce, s jehož službami jste nej-
víc spokojeni! Hlasovat můžete do 16. června 2008. Bližší 
informace o anketě a úplná pravidla losování naleznete na 
internetových stránkách www.kr-ustecky.cz/dopravceroku.          

-r- • V rámci dotačního pro-
gramu „Sport a volný čas 
2008“ byla k realizaci projek-
tu s názvem „Mezinárodní 
letní sportovní hry mládeže 
2008 (MLSHM)“ poskytnuta 
dotace ve výši 50.000 Kč, tj. 
70 %. Plánovaný nákladový 
rozpočet přidělené dotace se 
skládá z částky poskytnuté 
Ústeckým krajem (dotace) 
a z částky vkládané příjem-
cem dotace (spoluúčast). 

• Na všech vjezdech do 
města byly osazené doprav-
ní značky Zóna se zákazem 
stání pro nákladní automo-
bily, autobusy a traktory 
na území města od 18. do 
6. hod. Nákladní automo-
bily mohou v uvedený čas 
parkovat pouze na parko-
višti u Centra Panorama za 
předpokladu, že zde kamion 
čeká na celní odbavení. Neu-
poslechnutí zákazu bude MP 
pokutovat.

• Vymezený úsek od že-
lezničního přejezdu na ulici 
Čsl. letců u CZECH PANu 
po přejezd na křižovatce 
Edisonova - Pražská (pod 
Mělníkem) bude po obdrže-
ní stanoviska dopravního 
inspektorátu osazen devíti 
dopravními značkami s nej-
vyšší povolenou rychlostí 
30 km/hod. s dodatkovou 
tabulkou pro nákladní 
automobily. Značky uhradí 
město a instalaci a násled-
nou údržbu zajistí Správa 
a údržba silnic Děčín.     rm

Výstavba 
vodovodů 

a kanalizací 
ve městě

V letech 2008 - 2010 proběh-
ne ve městě výstavba vodovo-
dů  a kanalizací v celkové hod-
notě 150 mil. Kč. Z této částky 
zafinancuje SVS, a.s. asi 
50miliony korun na kanali-
zaci a 12miliony na opravu 
vodovodu. Město bude 
hradit výstavbu dešťové 
kanalizace v hodnotě 10 mil. 
korun. Na další výstavbu 
inženýrských sítí ve výši 
90 mil. korun byla podána 
žádost o dotaci. Předpoklá-
daná výše dotace činí 60 %. 
Na tuto výstavbu poskytne 
SVS, a.s. základní finanční 
příspěvek ve výši 6 mil. ko-
run. O dalších příspěvcích 
se bude jednat. Výstavba 
bude především v oblasti 
Hrádku a Pěnkavčího vrchu 
a dále v ulicích Dvorská, 
Čelakovická, Lesní a Dě-
čínská. Celá akce bude 
koordinována tak, aby měla 
co nejmenší dopad na život 
obyvatelstva v těchto loka-
litách. Umožní připojení 
dalších 1.070 obyvatel na 
městskou kanalizaci a 283 
obyvatel na veřejný vodovod.                                                                             

-r-

OPRAVY KOMUNIKACÍ 
A CHODNÍKŮ V ROCE 2008

Plán na celoplošné opravy komunikací počítá s celkovými 
výdaji ve výši 5 mil. korun. Podle předloženého návrhu rada 
města schválila následující celoplošné opravy:

Komunikace - ulice Jiřího z Poděbrad, Dvorská, Prostě-
jovská, Prašná, Chmelařská a Moravská.

Plán na celoplošné opravy chodníků počítá s celkovými 
výdaji ve výši 2,5 mil. korun. Oprav se dočkají chodníky 
v ulicích: Žitavská, Strakonická, Kostelní, Prašná, Poštovní, 
Krymská, Národní a Moravská. 

Opravy komunikací budou provedeny formou asfaltobe-
tonové směsi, čtyři komunikace - ul. Mikulíkova, Křižíkova, 
Hřibotovní a na Studánce od Krásnolipské ul. budou oprave-
ny formou lehké penetrace.                                             rd

 Rada města Varnsdorf 
vyhlašuje

konkurz na obsazení 
funkce ředitele školského zařízení

Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, 
okres Děčín, příspěvková organizace

Požadavky:
- dokončené střední odborné vzdělání s maturitou nebo 
střední odborné vzdělání s výučním listem zaměřené na 
stravovací služby
- minimální praxe v oboru 10 let
- znalost problematiky řízení školského stravovacího 
zařízení a hygienických předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti

Náležitosti přihlášky:
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním 
zaměstnavatelem 
- podrobný životopis
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce 
ředitele školní jídelny (ne starší 2 měsíců)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad 
o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 
Sb. v platném znění

Termín podání přihlášek: 9. 6. 2008
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:

Městský úřad Varnsdorf - Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf,

nebo předejte v zalepené obálce na podatelnu 
MěÚ Varnsdorf, Nám. E. Beneše.

Na obálce uveďte „KONKURZ – NEOTVÍRAT“.

RM rozhodla: • Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 
3465 v k.ú. Varnsdorf za účelem provozování činnosti 
Motosport klub Varnsdorf. • Nesouhlasit s financo-
váním realizace místní komunikace na soukromých 
pozemcích č. 6997/7, 6997/8 a částech pozemků 
č. 6997/3 a 6997/10. • Doporučit ZM převést objekt občan-
ské vybavenosti č. p. 3044 (kinokavárny) s p. p. č. 2530/1 
a p. p. č. 2530/4 v k. ú. Varnsdorf za cenu 2 000 000 Kč, 
splatnou do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy. 
• Vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opra-
vy komunikací (více v článku Opravy komunikací). 
• Vyhlásit konkurz na obsazení funkce ředitele Školní 
jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, 
příspěvková organizace ve znění dle předloženého 
návrhu. • Povolit použití znaku města Varnsdorf 
firmě Regia, a. s. na Kalendáři kulturních, sportov-
ních a společenských akcí ve Varnsdorfu. • Povolit 
použití znaku města Varnsdorf Junáku - svaz skautů 
a skautek ČR, středisko „Lužan“ Varnsdorf k soutě-
žím a na diplomech pro vítěze a pamětních listech pro 
všechny zúčastněné. • Nepovolit použití znaku města 
Varnsdorf florbalovému klubu SK Paintball Varnsdorf 
na dresech a sportovním vybavení, na webových strán-
kách, na všech písemnostech týkajících se činnosti 
klubu a ve vývěsní skříňce umístěné na Národní ul. ve 
městě po dobu existence florbalového klubu.

RM rozhodla schválit: • Změnu v průběhu stavby: 
Přestavba č. p. 1260 na městskou knihovnu ve Varns-  
dorfu, která spočívá ve využití 3. NP pro potřeby DDM 
Varnsdorf. • Přílohu č. 1 ke Statutu ubytovny azylového 
typu pro občany v obtížné bytové a sociální situaci - uby-
tovny pro matky s dětmi ul. Orlická 229 s platností od 
1. 5. 2008. 

RM rozhodla pověřit: • Starostu města uzavřením 
Servisní smlouvy na městský kamerový dohlížecí sys-
tém s firmou Perfected, s.r.o. • OSMI jednáním s provo-
zovatelem Kovošrotu panem Pilařem na spoluúčasti při 
financování opravy silnice v ul. Kozlova.

RM rozhodla stanovit: • Minimální cenu za prodej 
č. p. 2234 se st. p. č. 6764 v k. ú. Varnsdorf za cenu 
2 500 000 Kč s podmínkou opravy střechy a fasády do 
čtyř let od podpisu kupní smlouvy a sepsání směnky 
ve výši 50% z kupní ceny na jištění provedení oprav 
a dodržení ostatních podmínek dle Zásad prodeje obyt-
ných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města 
Varnsdorf.

RM  rozhodla vzít na vědomí: • Vzdání se funkce 
ředitelky Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926 
paní Blanky Thörichtové ke dni 31. 7. 2008. 

Rada města rozhodla odvolat: • Bělu Dlouhou z funkce 
člena Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství  
RM na vlastní žádost.

Rada města rozhodla jmenovat: •Konkurzní komisi 
pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Školní 
jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926. • Miroslava Pra-
žáka do funkce člena Komise pro čistotu a ochranu veřej-
ného prostranství RM na volební období 2006 - 2010. 
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Městská policie Varnsdorf 7. května ve spolupráci 
s BESIPem a PČR pořádala tradiční Okresní kolo mladých 
cyklistů. V letošním roce se jednalo o šestý ročník pořádaný 
na dětském dopravním hřišti, v prostorách hasičárny a na 
parkovišti před Centrem Panorama ve Varnsdorfu.

Soutěže se zúčastnilo celkem 56 soutěžících ze zá-
kladních škol Dolní Poustevna, Dolní Podluží, Krásná 
Lípa, z varnsdorfských Karlova, náměstí, Edisonova, 
Bratislavská, Seifertova a biskupské gymnázium. 
Soutěžilo se formou čtyřčlenných smíšených družstev 
ve dvou věkových kategoriích. Vítězná družstva bojo-
vala o postup do krajského kola, které se bude  konat 
20. - 21. května v Oseku a Mostě.

Počasí bylo jak objednané. Celé startovní pole bylo rozdě-
leno do tří skupin a postupně se soutěžící museli vyrovnat 
na třech stanovištích s jízdou podle dopravního značení 
a semaforů na dětském dopravním hřišti, museli zvládnout 
jízdu zručnosti na předepsaných překážkách a v neposlední 
řadě napsat co nejlépe písemný test z bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích včetně vyřešení několika zá-
ludných křižovatek. Ohodnoceni pěknými cenami za své 
výkony byli první tři soutěžící chlapci a děvčata z každé 
kategorie.  Zvlášť byla ohodnocena první družstva v každé 
kategorii, která postupují do krajského kola. Ve starší ka-
tegorii zvítězilo družstvo ze ZŠ Krásná Lípa a v mladší ze 
ZŠ Bratislavská Varnsdorf.

Celou akci by nebylo možno realizovat bez přispění těch-
to sponzorů: EurOil, BESIP, Noprosu, ZABAL, VIA Koloc, 
Sparkasse Neugersdorf, Pernik, Občerstvení ul. Národní, 
Bartys, Klimeš, Řeznictví Vohnout, Walli, OŘ PČR Děčín. 
Všem patří poděkování.

Za zdárný průběh celé soutěže patří dík strážníkům 
městské policie, policistům DI PČR, zdravotnici Nemoc-
nice Varnsdorf, pracovníkům TSmV, hasičům a Slovanu 
Varnsdorf.                                                    Martin Špička

Na dopravním hřišti to žilo

Monika Lampová potvrzena
V posledním kole primárních voleb získala Monika Lam-

pová, nezávislá kandidátka Strany zelených do Senátu ČR, 
většinovou podporu členů Republikové rady. Monika Lampo-
vá kandiduje v okrese Děčín a tématy, kterými se chce ve své 
práci zabývat,  jsou sociální služby, dodržování občanských 
práv, podpora občanských aktivit a kvalitní život v děčín-
ském regionu. Více informací na www.monikalampova.cz. 

-r-

NOVÝ PROJEKT STUDENTŮ
Studenti biskupského Gymnázia Varnsdorf na-

vazují na předchozí projekt Zmizelí sousedé - ob-
jevený Petr Kien, který byl úspěšně prezentován 
u nás i v zahraničí, a zabývají se nově objeveným zmizelým 
sousedem - židovským uměleckým malířem Wenzelem Sa-
lomonem. Ten, na rozdíl od Petra Kiena přežil nelítostnou 
válku v nedalekém Jiřetíně pod Jedlovou. Obecní úřad 
v Jiřetíně pod Jedlovou poskytl studentům materiály, kte-
ré získal od vzdálených příbuzných zmiňovaného umělce. 
Postupně bude objevován jeho životní příběh a posléze před-
staven širší veřejnosti.                                          mrz, rm

Víte o tom, že se punčochy 
v patnáctém století dostaly 
do církevní klatby? Díky 
pánské módě velice těsných 
nohavic totiž zvýrazňovaly 
vše, co pod nimi bylo či ne-
bylo ukryto. To vedlo k veli-
kému mravnímu pobouření 
žen a církev tento pro-
blém nakonec vyřešila po 
svém - uvalením klatby.

A víte třeba o tom, že 
pletení punčoch nikdy 
nebylo výsadou žen? Nyní 
mám na mysli jak pletení 
průmyslové (řemeslné), tak 
i pletení ruční, pro vlastní 
potřebu či ukrácení dlouhé 
chvíle. Průmyslovému ple-
tení punčoch vévodili muži 
ještě v padesátých letech 
minulého století. Mezi nej-
slavnější pletaře - amatéry 
patřil např. francouzský 
básník a filosof Voltaire!

A nebo. Víte, že Bellin-
da - již dříve zmíněná 
a velmi rozšířená značka 
punčochového zboží - je také 
název firmy, kterou r. 1950 
založili Fred Vatter a Dr. 
Otto Palme. Vznikla slože-
ním dvou slov, Bella Linda, 
znamenajících v češtině 
Krásná Lípa, a byla připo-
mínkou místa vzniku první 
firmy rodiny Vatterů.

Punčochy ale našly své 
uplatnění nejen v mó-
dě. Americká armáda je 
s úspěchem využívala při 
pouštních operacích jako 
účinnou obranu proti všu-
dypřítomnému jemnému 
písku. Motoristé je zase 
používali jako náhradu na 
dojetí za prasklý klínový 
řemen. (Nejedna žena pak 
horkotěžko vysvětlovala, 
proč přijela naboso.) Svou 

VARNSDORFŠTÍ PLETAŘI  
aneb Co možná nevíte

I školy jsou úspěšné 
v žádostech o dotace na své 
projekty. Uvádíme přesný 
výčet dotací, kterým bylo 
vyhověno od 1. ledna 2007 
do 5. května 2008.

Základní škole Edisonova 
byla přiznána dotace v rám-
ci rozvojového programu 
ministerstva školství ve 
výši 100.000 Kč na projekt 

nechvalnou popularitu 
si punčochy stále udržují 
i mezi lupiči. Punčocháče se 
také pomalu a jistě znovu 
stávají nedílnou součástí 
pánských prádelníků. Popr-
vé jakési punčochy vlastně 
používali vojáci. Již v do-
bách brnění a kroužkových 
(drátěných) košil a nohavic 
se tlusté vlněné punčochy 
nosily pod brněním a pod 
drátěnými nohavicemi. A to 
proto, aby zabránily přimr-
zání kovu k tělu a chránily 
kůži před odřeninami od 
ne zcela hladkých spojení 
jednotlivých kroužků. Díky 
novým materiálům s vel-
kými tepelně-izolačními 
vlastnostmi se dostávají  do 
výstroje vojáků mnohých ar-
mád zpět a nahrazují známé 
bavlněné podvlékačky.  

A jedna zajímavost o vy- 
nálezci. Významnou kapa-
citou ve vývoji syntetické-
ho materiálu byl Bohumil 
Piller - chemik a výzkumný 
pracovník, rovněž autor 
mnoha patentů. V pováleč-
ných letech pracoval v ELI-
TE jako vedoucí laboratoře. 
Stal se věhlasným výzkum-
ným pracovníkem v oblasti 

umělých vláken. Později se 
stal ředitelem VÚP v Brně.

A nakonec ještě jedna 
zajímavost z oboru pleta-
cích strojů. JDa34 - první 
okrouhlý pletací stroj 
vyrobený v polovině pade-
sátých let minulého století 
v tehdejší ČSR - se narodil 
v Třebíči díky Komunistic-
ké straně Itálie. Tři známí 
italští podnikatelé tehdy 
zprostředkovaně požádali 
Západomoravské strojírny 
(nyní Uniplet - pozn. autora) 
o spolupráci při vývoji zcela 
nového pletacího stroje na 
výrobu bezešvých punčoch. 
Sledovali samozřejmě vlast- 
ní zisk, ale podstatná byla 
jejich důvěra, že na to 
budou čeští konstruktéři 
stačit. Nabídli, že předají, 
co již vyřešili, aby mohli 
třebíčští bez obtíží pokra-
čovat. Za jejich podpory byl 
vývoj stroje zdárně dokon-
čen a Československo se 
stalo jedním z uznávaných 
výrobců pletacích strojů 
tohoto typu (dle vzpomí-
nek jednoho z bývalých 
konstruktérů ZMS Třebíč, 
Hynka Luňáka).

Milan Kopecký

„Školní zahrada jako po-
můcka při environmentální 
výchově“. 

Základní škola Varns- 
dorf nám. E. Beneše 
získala v loňském roce 
dotace ve výši 175.000 Kč. 
Od společnosti ČEZ, a.s. to 
činilo 155.000 Kč na rekon-
strukci a vybavení chemické 
laboratoře. Liberec ze svého 
rozpočtu uvolnil 20.000 Kč 
na Vánoční turnaj v sálové 
kopané.

Základní škola Karlova 
v roce 2007 celkově obdrže-
la 294.000 Kč. Ministerstvo 
školství v rámci rozvojového 
programu přispělo částkou 
91.510 Kč na projekt „škol-
ní políčko“, dále podpořilo 
projekt „So imar džanav“ 
částkou 143.000 Kč, který 
se snaží zařadit sociálně 
slabší rodiny do společnos-
ti. Fond česko-německé bu-
doucnosti podpořil částkou 
60.000 Kč kulturně-sportov-
ní akce v Seifhennersdorfu. 
V letošním roce dostala ško-
la 263.600 Kč z Fondu ma-
lých projektů INTERREG 
III. A. Euroregion Nisa na 
projekt „Bez hranic“, který 
umožňuje výměnné pobyty 
mezi českými a německými 
žáky.                            mzr

I školy umí získat městu peníze



11/2008                                                                                                   strana 4

Oslavy města budou ve dnech 20. - 22. června. Program 
bude velmi pestrý. 

Pátek začínají slavnosti na náměstí E. Beneše podve-
černím a večerním programem, ve kterém vystoupí Frank 
Caldera Band. Dále uvidíte ohňovou show Černých rytířů 
z České Kamenice. S lampionovým průvodem se přesuneme 
k rybníčku u Billy, kde páteční program ukončí hasičská 
hudební fontána s ohňostrojem.

Sobotní program bude probíhat na hřiště u sportovní 
haly, v případě nepřízně počasí v ní, a je rozdělen na do-
polední program pro děti a odpolední pro všechny. Uvidíte 
v něm např. dětskou show, kouzelníka, módní přehlídku pro 
děti, různé atrakce, vystoupení dechové hudby a Ústřední 
hudby armády ČR, mažoretek, výstavu veteránů, příjezd 
Franze Josefa I., křest Almanachu, vyhodnocení vyhlášených 
soutěží, módní přehlídku, křest místního piva, vystoupení 
skupin YO YO Band a Malvas, Tiny – beat box, EXTRE-
ME - CREW, Stars, divadlo kouzel a magie p. Kožíška, 
ukázky práce hasičů z Varnsdorfu, Seifhennersdorfu a 
Grossschönau a zásahové jednotky Městské policie Děčín 
a Varnsdorf. 

Nedělní odpolední program proběhne na Hrádku 
a uvidíte v něm módní přehlídku svatebních šatů, skaut-
ské odpoledne pro děti, vystoupení kytarového souboru 
ZŠ Seifertova a překvapení na závěr. Slavnosti ukončí výroč-
ní koncert v kostele sv. Petra a Pavla na náměstí. 

Po dobu slavností probíhá ve městě řada doprovodných 
akcí, které budou uvedeny i s podrobným programem 
a časovým harmonogramem na plakátech na výlepových 
plochách a v příštím čísle Hlasu severu.                         JS

Do ankety Varnsdorfák roku 2007 byli nominováni:
Miloš Kostlán - hospodský Střelnice, za rozvoj pohostinství a kultury
Ing. Jan Rýdl - předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s., mimořádný rozkvět a 
proslulost firmy
Josef Šusta - majitel firmy NOPROSU, vybudování přepravní firmy, rekonstrukce areálu 
autoparku a vznik minipivovaru
Miroslav Vohnout - majitel řeznictví, výroba uzenin a polotovarů a provozování prodejny
Milan Seitl  - majitel bazaru, činnost v oboru „bazarismu“

Do ankety Osobnost města 1998 – 2008 byli nominováni:
Helena Kurandová - sportovkyně, dvojnásobná mistryně světa v cyklotrialu
Dana Durecová - sportovkyně, mezinárodní mistr Německa v zápase
Věra Kavanová - překladatelka, překlad obou dílů Palmeho kroniky
Jaroslav Sedláček - zakladatel Aeroklubu Varnsdorf, dlouholetý provozovatel meteostanice
Igor Heinz - autor hudebních dějin Šluknovska
Tomáš Dominik Flégr - místní rodák, proslulý varhaník
Heinrich Pleticha, Prof. Dr. - místní rodák, autor více než 150 knih
František Bartoš - vznik autocentra, prodej a servis automobilů 
Martin Louka - ředitel divadla, organizace kulturních akcí, komunální politika 
Ing. Petr Jakubec - ředitel školy služeb, rozvoj školství a vzdělanosti
Jaroslav Tomášek - vedoucí skupiny MALVAS, rozvoj kultury, 28 let činnosti kapely 
MUDr. Václav Jára - ředitel LDN, zásluhy o rozvoj LDH a rehabilitace v regionu
Ing. Karel Jelínek - mimořádné zásluhy o rozvoj Hrádku
Miroslav Vohnout - majitel řeznictví, výroba uzenin a polotovarů a provozování prodejny
MUDr. Josef Tošovský - diabetolog, výsledky v léčení diabetes ve městě a regionu
Ing. Ludvík Šmíd - bývalý velitel MP, zásluhy o rozvoj bezpečnosti ve městě

Nominováni byli dále Pavel Nejtek a Libuše Vladařová, kteří nejsou občany našeho města 
a nesplňují kritéria ankety.

Hlasovat o výše nominovaných můžete na hlasovacích lístcích, které najdete na Odboru 
školství, kultury a tělovýchovy a na podatelnách MěÚ Varnsdorf, na informačním středis-
ku Regia, a.s. a dále na e-mail oslavy2008@varnsdorf.cz a na webových stránkách města 
www.varnsdorf.cz  do 13. června. Výsledky hlasování a odměnění vítězů proběhne na měst-
ských slavnostech dne 21. června u sportovní haly.                                                        JS

Další avizovanou fází 
rekonstrukce stávajícího 
městského kamerového sys-
tému byla výměna anténní-
ho systému u kamery v ulici 
Žitavská, výměna kamery na 
náměstí E. Beneše,  montáž 

Dům dětí a mládeže ve Varnsdorfu pořádal 17. května 
v sále Lidové zahrady akci Odpoledne plné úsměvů. Pro děti 
a dospělé byl připraven pestrý program v podobě přehlídek 
vystoupení dětí ze zájmových útvarů DDM, ZUŠ a základních 
škol. Se svým tanečním vystoupením se také představily 
děti z občanského romského sdružení Čačipen z Krásné 
Lípy a děti z Nízkoprahového centra ve Varnsdorfu. Děti 
z Karate sport Relax - Znamenáček předvedly ukázku 
z jejich činnosti. V průběhu odpoledne byla vyhodnocena 
výtvarná soutěž „Město očima dětí“, která byla vyhlášena u 
příležitosti 140. výročí vzniku města Varnsdorf. Výherci této 
soutěže dostali diplomy a ceny, které předával místostarosta 
Karel Dubský.  Hudební doprovod zajišťovala varnsdorfská 
hudební skupina Frank Caldera Band. Odpolednem nás 
provázela Mgr. Alena Smetanová.

Organizátoři akce děkují touto cestou všem, kteří se 
podíleli na jejím zdařilém průběhu: Město Varnsdorf, 
vedoucí kroužků DDM Mgr. Kittlová, pí Dospělová, sl. 
Žatečková, pí Richterová, sl. Dospělová, pí Dzurenková  
a p. Habich, za ZUŠ Mgr. Mauricová, za ZŠ Seifertova 
Mgr. Bílková a Mgr. Smetanová, za ZŠ  Edisonova pí Do-
spělová, za vedoucí Mini Stars pí Čapičíková. Děkujeme za 
pěvecké vystoupení Petře Doležalové, studentce Obchodní 
akademie Rumburk, a Tereze Caklové ze ZŠ Edisonova, Ro-
bertu Ferencovi z Občanského romského sdružení Čačipen 
a Janu Bartlovi za ukázku vystoupení malých karatistů.                                                             

Pracovnice DDM
 

V únoru letošního roku 
byl zahájen ve Varnsdorfu 
jednoapůlletý projekt s ná-
zvem „A tady sedával na 
zápraží“, který je realizován 
za finanční podpory Evrop-
ské unie prostřednictvím 
programu Mládež v akci. 
Projekt je uskutečňován 

ODPOLEDNE PLNÉ ÚSMĚVŮ

HASIČI SE SLAŇOVALI

silnější kamery u kruhového 
objezdu a její umístění na 
střechu panelového domu 
č.p. 3023 z důvodu většího 
záběru snímání.

Při realizaci tohoto zá-
měru vyvstala otázka - jak 
provést vedení kabeláže 
po fasádě domu od 4. do 

11. patra? Tento problém 
pomohli vyřešit místní ha-
siči Josef Kroupa, Jan Šeps 
a Jiří Effenberger, kteří se 
ve svém volném čase vrámci 
své fyzické přípravy slaňo-
vali z výše uvedeného domu 

a přichytávali zde chrániče, 
kterými byla protažena ka-
beláž ke kameře. Nejednalo 
se o lehkou práci.

Městská policie děkuje 
výše jmenovaným za jejich 
pomoc.

Martin Špička, 
velitel MP

Pohled na kruhový objezd z nově instalované kamery.

OSLAVY MĚSTA

Osudy a historie obyvatel města
organizací Na Křižovatce, 
skupinou mladých lidí 
z Gymnázia Varnsdorf a se-
niory z klubu Pohádka.

Do projektu se může 
zapojit každý občan, který 
je ochoten zapůjčit staré fo-
tografie Varnsdorfu (i z dob 
nedávno minulých) nebo 

pohovořit o tom, jak se mu ve 
Varnsdorfu žilo, či žije dnes. 
Odměnou mu bude vydaná 
brožura, na jejíž tvorbě má 
možnost podílet se. 

Prostřednictvím setká-
vání, badatelských aktivit 
s historickou souvislostí 
a tvorbou brožury „V tomto 
domě žil“, kterou skupinka 
mladých lidí vytvoří společ-
ně se seniory a zdravotně 
postiženými lidmi z klubu 
Pohádka, poznají účastníci 
projektu osudy a historii 
obyvatel města Varnsdorfu.

Cílem projektu je bořit 
mezigenerační propasti, 
prohlubovat komunikační 
dovednosti mezi studenty 
a staršími či postiženými 
lidmi, nechat se inspirovat 
novými řešeními, poznávat 
sami sebe a sebe navzájem, 
hledat možné zdroje pro 
východiska ze svých tíži-
vých problémů za podpory 
a asistence, navazovat lec-
kdy zpřetrhané vazby.

Více informací získáte na 
níže uvedených kontaktech, 
kam také můžete přinášet 
staré fotografie, dokumenty, 
či jiné historické materiály.

Kontakt: NA KŘIŽOVAT-
CE, Národní 499, 407 47 
Varnsdorf, kontaktní osoba: 
Ing. Pavlína Šafusová, tel. 
412 370 485, 723 567 202, 
nebo na e-mailové adrese 
organizace@nakrizovatce-
vdf.eu. 

Ing. Pavlína Šafusová

NOMINACE ANKET POKRAČUJE HLASOVÁNÍM
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1969 
- bylo dovezeno a instalováno v kostele na náměstí 5 zvonů, 
byl to dar Ulrycha Ludwiga z NSR

1970 
- v březnu byl opět otevřen hraniční přechod do Seifhen-
nersdorfu

1971 
- zahájen provoz nového kina Panorama s kapacitou 572 
míst, náklady byly vyčísleny na 7,7 mil. Kčs

1972 
- otevřen nový závodní klub n. p. Velveta (Velvetaklub 
naproti hotelu Sport)

1973 
- zahájena I. etapa výstavby 525 bytových jednotek a záro-
veň zahájena projekční příprava II. etapy (1 072 bytových 
jednotek)
- dokončeno parkoviště u hotelu Praha

1974 
- začala výroba v nové centrální úpravně n. p. Velveta 
u nádraží 
- otevřen hotel Panorama, stavěný v rámci akce „Z“, stavba 
trvala 7 let a stála 13 mil. Kčs

1975 
- oficiálně otevřen nový sportovní stadion nazvaný „Stadion 
30. výročí osvobození“

1976 
- družstvo Jednota Rumburk otevřelo nové nákupní středis-
ko v Koněvově ulici (dnes na křižovatce Poštovní a Legií)

1977 
- začala výstavba budovy nové drogerie s rozpočtem 
2,9 mil Kčs (v Národní ulici naproti parku), v prosinci byla 
otevřena
- v červnu byla na náměstí stržena budova Burzy (stavěna 
v r. 1642), v září byla odstraněna budova restaurace Sta-
lingrad rovněž na náměstí

1978 
- v kině Panorama se v tomto roce uskutečnilo 643 předsta-
vení, která zhlédlo asi 80 tisíc diváků

archiv města

140 let od vzniku 
města Varnsdorf

Významné události let 1969 – 1978

Prodej stylové chalupy ve Vilémově. Objekt je určen 
k rekonstrukci. Výměra: 245 m2. Prodejní cena: dohodou. 
Info Lužická R. K. Tel. 412 333 281, 723 327 523.

ØÁDKOVÁ INZERCE

INZERCE

Prodám starší velkou garáž pro dva vozy ve Varnsdor-
fu, na vlastním pozemku u chodníku. Vhodná i na dílnu, 
malý obchod. Elektřina 220/380 V. Tel. 602 162 473.

Autoservis v Rumburku přijme do pracovního pomě-
ru servisního technika, autolakýrníka a automechanika. 
Kontakt: 412 332 662.

Všechny své spolužáky ze střední i základní školy zve 
Josef Zbihlej na sraz. Letošní setkání se koná tradičně ve 
Vinárně v parku za bývalou spořitelnou v sobotu 14. června 
od 17. hod.

Pronájem nebytových prostor, 100 m2, soc. vybave-
ní, v centru pod Kinokavárnou. Telefony: 777 286 517, 
412 371 960.

Prodej pozemku v Jiříkově. Přípojky na hranici 
pozemku. Plocha: 1.782 m2. Prodejní cena: 50.000 Kč. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 281, 723 327 523.

V ulici Pohraniční stráže 
v blízkosti budovy základní 
školy směrem na Hrádek se 
nachází firma Godlabeton, 
spol. s r.o.

Její zakladatel  František 
Godla ji pozvedl doslova 
z popele. Firma se totiž 
nachází v objektu bývalé 
usedlosti, která před léty 
vyhořela a zůstalo z ní spá-
leniště a rozvaliny. V roce 
2000, kdy firma vznikla 
a kdy se začalo s odklí-
zením sutě, vyklízením 
zbytků rozbořených budov 
a úklidem prostranství, jen 
málokdo věřil, že se záměr 
vybudovat zde výrobnu be-
tonových výrobků podaří. 
Díky jasnému podnikatel-
skému záměru, optimismu, 
a především pracovnímu 
úsilí rodiny, známých 
a spolupracovníků začal 
objekt postupně měnit svou 
tvář. V současné době, kdy 
vedení firmy po zemřelém 
otci převzal Radek Godla, je 

Vizitka firmy
GODLABETON, spol. s r.o.

v objektu již vybudováno 
výrobní zařízení, byto-
vá jednotka, kanceláře 
a sociální zařízení pro 
zaměstnance. Pokračuje 
úprava venkovních prosto-
rů objektu. 

Hlavním výrobním pro- 
gramem jsou různé vý-
robky z betonu. Například 
kompletní díly na oplocení, 
obrubníky, sloupky a různé 
druhy dlažby. V provozu je 
betonárna, která vyrábí be-
ton i pro veřejnost. Pro jeho 
dopravu na staveniště je 
k dispozici autodomíchávač. 
Zájemci zde mohou také za-
koupit štěrk a písek. Jeho 
odvoz zákazníkům je samo-
zřejmostí. Firma provozuje 
autodopravu sypkých mate-
riálů a provádí zemní práce 
vlastním strojem UNC. V 
současné době je zde za-
městnáno pět pracovníků. 
Předpokladem je, že se 
jejich počet bude postupně 
zvyšovat.

Perspektivně počítá ma- 
jitel s rozšířením sorti- 
mentu betonových vý-
robků, případně dalších 
stavebních materiálů. 
S tím souvisí i záměr 
modernizovat betonárnu 
a také postavit sila na 
pojiva a sypké materiály. 
Ke strojnímu zařízení brzy 
přibude čerpadlo na beton. 
V dlouhodobější perspekti-
vě je  výstavba nové výrobní 
a skladovací haly. Předpo-
kládá se, že skladovací 
prostory by v ní mohly vy-
užívat různé firmy i občané.

Majitel firmy je optimis-
tou. Věří, že se mu záměry 
rozvoje firmy realizovat po-
daří. Námahu a usilovnou 
práci s tím spojenou poklá-
dá za samozřejmost.

Dr. Miloslav Hoch 
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SRAZ MOTOTURISTŮ KÝHO
VÝRA

                                                         benzin 95        nafta
Autoklub Cvikov                 -    32,90 Kč
Čerpací stanice Benzina, a.s. Stud.      32,30 Kč    35,30 Kč
Čepro, a.s. Plzeňská  31,50 Kč   34,50 Kč
AM – VDF, s.r.o. Karlínská  31,90 Kč   34,20 Kč
Josef Šusta NOPROSU  31,70 Kč   34,70 Kč
VIA, 5. května   32,40 Kč   34,70 Kč
EUROIL, 5. května  31,50 Kč   33,90 Kč
Comex plus   32,40 Kč   34,80 Kč 
FB Automobil, s.r.o.  32,40 Kč   34,90 Kč

Ceny jsou uvedeny ke dni 22. 5. 2008.

Pastičky nejen 
na nožičky

Karle, bacha!
Až zase pojedeš k nám do 

Varnsdorfu dívej se hlavně 
pod nohy. A vlastně i pod 
kola. To, že je v Číně trva-
lý hlad po všem kovovém, 
se projevilo už i u nás ve 
Varnsdorfu. Jak jinak mi 
vysvětlíš, že mizí mříže 
z kanálů, poklopy za studní 
a z různých jiných děr. Tam 
se dá vletět s nadějí, že při-
jdeš o kost nebo o nápravu!

Ne vše je však dílem námi 
všemi milovaných loupežní-
ků - šroťáků.

Až pojedeš ulicemi města, 
dávej si velký pozor. Alespoň 
do té doby, než vodaři dodají 
nové dekly a zvednou mříže 
kanálů na vyšší úroveň 
(mříž na obrázku je 15 cm 
pod úrovní vozovky). A  jedna 
potěšující zpráva. Jaro je tu! 
Už i kanály se zelenají! Ales-
poň v Pletařské ulici.     mk

Za kolik natankujeme 
ve Varnsdorfu?

Krásné, téměř letní počasí provázelo „ setkání mototuristů 
na severu Čech“, při kterém se do varnsdorfského kempu 
u Mašíňáku sjelo více než pět desítek účastníků se 
šestnácti obytnými vozy. Kemp tak na celé čtyři dny 
ožil a stal se výchozím bodem ke každodenním výletům 
do našeho krásného kraje i k německým sousedům. 
Organizátoři srazu se svými zážitky pochlubili i ve-
dení města, které mototuristy navštívilo: „Jsme velmi 
nadšeni a spokojeni se zajištěním akce ve vašem městě 
a mnohokráte děkujeme za vstřícnost a přístup celého vedení 
města, městské policie i hostitelům manželům Tučkovým.“     

Text a foto rm

Pivovar Kocour Varnsdorf 
vyhlašuje soutěž nejen pro Varnsdorfáky 

na výběr názvu piva pro

SVĚTLÝ LEŽÁK 12° a ČERNÝ LEŽÁK 13°

Vítěz každé kategorie obdrží 
třicetilitrový sud piva.

Vítěz bude vyhlášen na varnsdorfských 
slavnostech 21. 5.

Návrhy zasílejte do 13. 6. na:
 

Jiří Zamrzla
firma Josef Šusta NOPROSU

Strakonická 3242, 407 47 Varnsdorf
nebo 

zamrzla.jiri@noprosu.cz 

Vojta Píša (7. tř. ZŠ)
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ØÁDKOVÁ INZERCE
Centrum regenerace hledá spolupracovníky se zájmem 

o obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ. Rekvalifikace 
zajištěna. Volejte 775 375 065.

Generali poj., a. s. ve Varnsdorfu, Šafaříkova ul. 
Máme novinky: Pojištění rodinných domů s asistencí, Do-
mácnost s asistencí, Úrazové pojištění s asistencí, Rodinné 
úrazové pojištění s asistenčními službami. Přijďte, rádi 
poradíme, vysvětlíme. Tel. 603 290 671.

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

Nová možnost práce. Požadujeme - uživatelskou znalost 
na PC a internetu. Nabízíme - zaškolení, osobní růst, finanční 
a časovou nezávislost. Kontakt: s.infoprace@centrum.cz

Půjčky bez poplatků. Potřebujete peníze a banka vám 
nepůjčí? My ano, půjčujeme zaměstnancům, důchodcům, 
osobám s rodičovským příspěvkem. Tel. 773 227 934.

Koupím byty do o.v. 3+1, 2+1, 1+1. Spěchá. Telefon
773 227 934. 

Potřebujete prodat nemovitost? Bez starostí a rizik? 
Prodej zprostředkujeme k vaší spokojenosti a zadarmo po-
radíme jak postupovat při prodeji. Tel. 775 850 604.

Vyplatíme exekuce, zástavíme dražby, půjčky, úvěry 
i nebankovní pro každého, vše bez poplatku. VDF, Poštovní 
1090. Tel. 720 471 872.

Koupím byt ve Varnsdorfu o vel. 3+1. Kontakt 731 
190 461.

Pronajmu byt 2+0, klidné místo, velká zahrada. 
Tel. 724 857 139.

Prodám řadovou garáž na ul. Legií, za AB Elektro, 
cena dohodou. Tel. 723 037 831.
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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!!!

Česká pojišťovna, a.s., ag. Děčín
Vypisuje výběrové řízení na kombinovanou pozici

FINANČNÍ PORADCE - SPRÁVCE OBCE
Nabízíme:
• Odborné vzdělávání a kariérní růst
• Motivační příspěvek až 50 000 Kč
• Flexibilní pracovní doba
• Marketingová podpora
• Možnost tvořit vlastní tým spolupracovníků
• Firemní benefity (výhodný internetový tarif,  
   příspěvek na notebook, výhodnější hypotéka)

Požadujeme:
• Střední vzdělání
• Komunikativnost
• Orientace na výsledky
• Ochotu vzdělávat se a učit se novým věcem

Bydliště v oblasti Dolní Poustevna, Šluknov, Velký 
Šenov, Rumburk, Varnsdorf, Mikulášovice, Lobendava 
výhodou.

Kontakt: 
Robert Kočka MO, Česká pojišťovna, a.s., Rumburk

Fax:     +420 412 332 040 
e-mail: rkocka@servis.cpoj.cz

Mobil: +420 737 774 362 
Tel.:    +420 412 333 733

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

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!

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

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

Zprostředkujeme nej-
levnější hypotéku! Pora-
denství zdarma. Kontakt: 
eva.hamplova@golemfinan-
ce.cz. Telefon 602 490 840.

Prodám zahradní chat-
ku v chatové oblasti. Cena 
dohodou. Tel. 606 652 206.

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

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

Pronajmu dlouhodobě 
rodinný domek na klidném 
místě ve Varnsdorfu. Tel. 
721 325 897, 606 202 704.

Ml. pár koupí starší ro-
dinný dům ve Varnsdorfu 
a blízkém okolí do 800 000 
Kč. Tel. 606 282 874. (RK 
nevolat.)

Hledám motocykly 
Jawa 175, 250, 350. BRD. 
Telefon 035771/60472, 
015112992080.

Prodej nově otevře-
né restaurace a herny 
v centru Varnsdorfu. Prodej 
včetně zařízení. Snížená 
prodejní cena: 3.300 000 Kč. 
Info Lužická R.K. Tel. 412 
333 281, 723 327 523.

Prodej zrekonstruova-
ného rodinného domu ve 
Starých Křečanech. Velmi 
dobrý stav. Vedlejší stav-
by - zděný chlév, stodola. 
Pozemek: 2.967 m2. Prodej-
ní cena: 3.250 000 Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.



PODĚKOVÁNÍ

31. května - 1. června 2008  MUDr. Vladislav Šetek
Weberova 1537/7 Děčín VI - Letná. Tel. 412 539 310

7. - 8. června 2008 - MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7 Děčín VI - Letná. Tel. 412 539 298 

ZUBNÍ  POHOTOVOST
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BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

§

§

§

11. června se dožívá 65 let, 
pan kanovník a vikář Alexej 
Baláž. Za jeho duchovní péči 
a všechny starosti věnované 
obnově kostelů ve Varn-
sdorfu a v okolí děkují a do 
dalších let všechno nejlepší 
přejí farníci a všichni, kdo 
ho mají rádi.

Stanislava Václavová

Děkujeme za sponzorský 
dar formou dopravy na školu 
v přírodě firmě Autodoprava 
HEMTRANS a za úplné vy-
bavení cestovní lékárničky 
firmě Lékárna Varnsdorf 
na Legií pana Jindřicha 
Šmída. 

Kolektiv MŠ Poštovní

Tenisová družstva 
se střídavými výsledky 

Tenisté mají za sebou úvodní zápasy sezony. Áčko 
Slovanu po postupu do Severočeského přeboru DA2 pro-
hrálo v Litoměřicích se Slavojem A 6:3, když body získali 
Michal Vnenk, Zuzana Ondrášková, a ta ještě společně se 
Zuzanou Zapletalovou ve čtyřhře. Doma vyhrálo stejným 
poměrem s TK Česká Kamenice. Bodovali Jan Fischer, 
Andrej Zavadský, Zuzana Zapletalová, Roman Pavlíček 
a ve čtyřhrách Fischer s Havlíčkem a Zavadský s Pavlíčkem. 
Na dvorcích Startu Liberec áčko neuspělo v poměru 7:2. 
Body pro Slovan připsaly jen čtyřhry Ondrášková se Zaple-
talovou a Fischer s Havlíčkem.

Béčko odešlo doma poraženo se Slavii TU Liberec 0:9.  
Na dvorcích TK Doksy se nehrálo, neboť soupeř odstoupil 
ze soutěže. 

Smíšené družstvo dorostu uspělo u  TK Železný Brod 
hladce 0:9. Bodovali Ondřej Havlíček, Marcel Mládek, Lu-
káš Michlík, Marek Řípa, Zuzana Zapletalová, Veronika 
Hambálková a v deblech Havlíček s Mládkem, Michlík se 
Řípou a Zapletalová s Hambálkovou. Doma dorost prohrál 
s týmem OREL, tcen Hrádek n. Nis. 2:7, úspěšní byli Řípa, 
ten dále s Michlíkem ve čtyřhře. V Tanvaldu poté přišla 
ještě větší porážka 8:1, když jediný bod družstva připsali 
Mládek s Michlíkem. Pro vytrvalý déšť bylo domácí  utkání 
s Litoměřicemi odloženo.                                         ZdS

CYKLISTICKÉ  AKCE 
V první květnový den se jela věhlasná časovka na 

Jedlovou. Připomeňme, že trasa od hotelu Slovan až k re-
stauraci Jedlová hora měří asi 3 km s vrcholovým bodem 
774 m. Ke zdolání byl i rekordní čas z roku 2005, který je 
10:12 min. Varnsdorfských vyznavačů kol se horské MTB 
časovky zúčastnil solidní počet. Zde jsou výsledky někte-
rých z nich: Starší chlapci: 1. Jiří Švorc, čas 15:29 min. 
Kadeti: 1. Matěj Volf, 13:39. Muži: 3. Tomáš Podrazil 12:04, 
17. Ondra Švarc 13:50, 19. Jaroslav Novák, 14:22. Veteráni I: 
25. Milan Hozák, 16:31. Veteráni II: 9. Milan Spurný, 
14:13, 13. Miroslav Vohnout, 15:00, 14. Martin Marczi, 
15:03, 27. Jiří Fabry, 17:27, 31. Václav Šimonek, 18:29, 32. 
Miloslav Král, 18:36. Veteráni III: 9. Jan Pospíchal, 18:38, 
10. Pavel Retych, 19:57. Ženy: 6. Veronika Koktová, 19:17 
min. Více informací lze nalézt na http://www.bikebase.cz/
serialn.php?RESULT&RACE&RACEID=821.

Jel se opět mezinárodní MTB MARATHON MALEVIL 
CUP 2008 v Jablonném v Podještědí - velká mega akce. Na 
krátké trati (62 km) dojel 15. Michal Malík a 20. Jan Strož. 
Na dlouhé (102 km) došlapal Jan Novota 23., Jirka Švorc 
65., Honza Mádl 105. a Jirka Dužár 164. Podrobnosti uvádí 
http://www.sportsoft.cz/event.aspx?sec=2&lng=cz.

Přátele kol upozorňujeme, že termín pořádání varns- 
dorfského triatlonu je neděle 20. července. A pro ty méně 
fyzicky zdatné, či humorně zaměřené směřuje sdělení, že 
7. ročník recesistického „KOLOBJEHU“ se bude konat 
v sobotu 26. července, start je v 16.00 hod. Pro každého zú-
častněného bude grilovaná klobása „gratis“, všichni startující 
obdrží ceny. Protože se před rokem osvědčilo losování cen, 
bude tomu tak i letos. To znamená, že i poslední může vyhrát 
první cenu. „A vo tom to je.“                               Hany/ZdS

Děkujeme Ing. Miroslavu 
Novotnému, řediteli Teplár-
ny Varnsdorf, a. s. za finanč-
ní podporu, která přispěje 
k rozvoji činnosti organiza-
ce Na Křižovatce, zejména 
provozu Občanské poradny. 
Také děkujeme Tomáši Kli-
mešovi z firmy TEXSTAV, 
v. d., za umožnění prodeje 
výrobků naší organizace. 
Výtěžek z prodeje podporu-
je rozvoj sociálních projektů, 
prostřednictvím kterých or-
ganizace poskytuje sociální 
služby občanům města.

Vedoucí organizace 
Na Křižovatce Varnsdorf

Ve dnech 7. – 14. května 
jsme se zúčastnili evropské-
ho šampionátu v Chorvat-
sku, kde jsme se probojovali 
do semifinále. I když jsme 
nedosáhli nejvýš, nabrali 
jsme hodně zkušeností. 
Tohoto klání jsme se mohli 
zúčastnit jen díky příspěv-
kům sponzorů: MDG-servis, 
TOS, BARTYS, Bohumil 
Bláha, Klempířství Novák, 
ReTOS, ELPA Kupeček, 
Dagmar Rozhoňová, Potra-
viny Pěček, GT- Consult, 
LCD, Elektropol, Renoplas-
tik, Ladislav Žítek, GEZ-
-Gerhát, Mühl Rumburk, 
RG-projekt, S+K Rumburk, 
Swadosh, Auto Deus, Steun, 
IVT Vágner, Trojan, Elektro 
Račuk, Burdilová, Severo-
česká stavební, Elektro Ku-
randa, TM Logistic, Tomáš 
Kalný, HIP HOP Shop 102, 
ZABAL, J. Šmíd Lékárna 
Varnsdorf. Josef Hambálek 
nám zapůjčil malý autobus 
a Jirka Žďárský nás bezpeč-
ně dopravil tam i zpět. Všem 
opravdu moc děkujeme! Rádi 
bychom se zúčastnili i příští 
rok a uděláme vše proto, 
abychom se dostali na mis-
trovství světa v Hollywoodu 
a reprezentovali naše město.

 Taneční skupina 
E-XTREME CREW

2. června by se dožil 43. narozenin milo-
vaný manžel a tatínek Petr Psotný.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi a věnujte mu tichou vzpomínku. 

Manželka Jana a děti Andrejka, Kris-
týnka a Peťulka.

4. června 2008 to bude deset smutných 
let, co nás navždy opustila paní Jiřina 
Hrobníková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. 

Stále vzpomínají manžel a synové 
s rodinami.

3. června uplyne rok, co nás navždy 
opustil manžel, tatínek, dědeček a syn 
Jaroslav Uličný. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Manželka Irena, dcera s rodinou a 
maminka.

2. června 2008 uplyne rok od doby, kdy 
od všeho, co měl rád, odešel pan Josef 
Hess. 

Všem, kdo mu s námi věnují vzpomín-
ku, děkuje manželka a dcery s rodinami.

4. června uplynou smutné 2 roky, co nás 
navždy opustil manžel, tatínek, dědeček 
Jaroslav Richter. 

S láskou stále vzpomínají manželka 
Jana, syn Jaroslav a dcera Martina 
s rodinou. 

17. května uplynulo 10 let, co nás 
navždy opustila maminka, babička a 
prababička Marie Kolková. 

S láskou stále vzpomínají dcera Eva 
s rodinou a ostatní sourozenci.

Kdo žije v srdcích svých milých, není 
mrtev, je jen vzdálen. 

6. června 2008 uplyne 5 let, kdy se za-
stavilo zlaté srdce milovaného manžela, 
otce a dědečka Miroslava Blažeje. Ode-
šel tiše, bez slůvka rozloučení.

S láskou a bolestí v srdci nikdy neza-
pomeneme. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi a věnujte mu tichou 
vzpomínku.

Děkuje manželka Hana, děti a vnou-
čata.

§

§

§

Chceme touto cestou veli-
ce poděkovat MUDr. Říhovi 
a zdravotním sestřičkám z od-
dělení chirurgie II. nemocnice 
v Rumburku za péči a ošetřo-
vání pana Valtra Pavluka při 
jeho dlouhodobé nemoci.

Všem děkuje, rodina 
Kockova.

PODĚKOVÁNÍ

Turnaj ve stolním fotbálku
V doubické „Fabrice“ se odehrál turnaj ve stolním fotbálku 

započítaný do poháru pořádaného místní pivnicí. Na prvním 
místě se po výborných výkonech a tuhých bojích umístil 
jediný zástupce Varnsdorfu, tým MONAKO (Petr Novák, 
Jiří Vodička ml.). Druhý skončil celek Červený trpaslík 
z Krásné Lípy a třetí duo ON A ONA z Rybniště. Následovat 
bude dalších pět turnajů s vyvrcholením na konci tohoto roku 
opět v „doubické aréně“.                              Zdeněk Polák
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JUBILEJNÍ  PĚTISTÁ  BRANKA  
SLOVANU  V  ČFL 

PROHRA DOROSTU, 
ÚSPĚCH PŘÍPRAVKY 

FOTBALOVÝ TURNAJ STŘEDNÍCH ŠKOL 

Junioři (U 18) Slovanu neuspěli doma s BK Teplice 60:73 
(33:46). Poslední zápas sezony se našim hráčům nevydařil 
vstupem do utkání (první čtvrtina 11:22). Zbývající čas při-
nesl vyrovnanou hru, ovšem k obratu chyběl důraz v obraně 
a přesnější střelba. Body zaznamenali Sucharda 17, Špiroch 
13, Eichler 12, Dubec 8, Michal Šimák 4.

Družstvo přípravky se zúčastnilo svého prvního turnaje 
v Lovosicích za účasti osmi družstev (chlapci, dívky nebo 
i smíšená družstva), která dosud nestartovala v soutěžích. 
Hrálo se ve dvou skupinách a dále o celkové umístění. Vý-
sledky přípravky: Slovan - BK Česká Lípa 45:5 (Palička 13, 
Svoboda 11), - Slavoj Litoměřice 38:9 (Svoboda 24, Němec 
6), - BK Ústí nad Labem 46:4 (Palička 14, Vašuta 9). Tyto 
výsledky přinesly první místo ve skupině a ve finále se 
Slovan střetl s celkem Zemanky Praha, s kterým prohrál 
20:38 (Svoboda 20), ale přesto to znamenalo velmi pěkné 
druhé místo. Třetí skončilo družstvo České Lípy. Nejuži-
tečnějším hráčem našeho družstva se stal Jakub Palička. 
Přípravka trénuje prvním rokem pod vedením trenérů Báry 
Michalinové, Jana Bártla a Adama Cedrycha. Pěkné umístě-
ní v turnaji je jednak povzbuzením pro začínající hráče, ale je 
jistě i odměnou pro jejich trenéry, kterým patří poděkování.                    

Ing. M. Novotný   

 Áčko SK Slovan hos-
tilo v Kotlině sestupem 
ohrožený celek Kolína, 
který odjel s porážkou 
2:1. Branky 43. Holeček, 75. 
Jordák - 83. Doležal. Gól 
Jardy Jordáka byl jubilejní 
500. varnsdorfský v ČFL od 
léta 1998. Hrálo se bez ŽK 
a utkání vidělo 300 diváků. 
Sestava: Macháček - Čapek, 
Vavroušek (68. Patka), 
Svojtka, Křemen - Holeček, 
Vrabec, Rezek (59. Sháněl), 
Grubhoffer (77. Vaško), 
Jordák - D. Fikejz. Trenér 
Václav Rys. Na Strahově 
se suverénně vedoucí Spar-
tou B pak Varnsdorf prohrál 
2:0 po solidně odehrané 
půli 0:0.

Dorostenci absolvovali 
derby zápasy v Rumburku. 
Starší dorost tam uspěl 1:2 
(0:0), když nepříznivý stav 
1:0 otočil a duel rozhodl až 
v nastavení. Branky Mau-
der, Budský. Mladší zvítě-
zili jednoznačně 0:10 (0:5) 
a po Dubí inkasoval „desítku“ 
i Rumburk. Góly Šťastný 
a Šolc po 3, Novák a Chlan 
po 2. V domácím prostředí 
je čekali vrstevníci Ústí 
nad Labem B. Starší po 
nevýrazném poločase 1:0 
vyhráli 7:0 (góly 11., 51., 
55. Budský, 61. Stehlík, 
62. Bandas, 70. Havel, 78. 
Chlan. Mladší promrhali 
s posíleným soupeřem úvod 
a po poločase 1:3 plichtili 
4:4. Branky 27. Novák na 
1:2, 50. a 52. Chlan na 2:3 

Na umělé trávě v Kotlině 
proběhl v příjemném počasí 
zdařilý turnaj SŠ za účasti 
šesti týmů (čtyři varnsdorf-
ské, dva českolipské). Jako 
retro turnaj o Pohár Osvo-
boditelů jej pořádala Střední 
škola technická (SŠT), která 
turnaje připravuje třetím 
rokem. Předchozí ročníky 
vyhráli hráči SOŠ a SOU 
Česká Lípa před týmem 
SŠT. Hrálo se ve dvou 
skupinách na 1x30 minut 
a dle dosaženého pořadí pak 
o konečné umístění. Utkání 
o 5. místo: SŠS a CR - Gym-
názium 2:0. O 3 místo: SOŠ 
a SOU I - SOŠ a SOU II 
(oba týmy z České Lípy) 
3:2. Do finále se probojovaly 
bez bodové ztráty pořadatel-
ská SŠT spolu s VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf (viz společné foto 
po finále). Obě školy repre-
zentovalo několik hráčů 
v této sezoně úspěšného 
a o postup do divize usilující-
ho dorostu SK Slovan Varns-
dorf, což kvalitě turnaje 
i samotnému finále beze-

a 3:3, 74. Šťastný pak znovu 
srovnával na 4:4.

Ženy měly za soupeře 
exligový Karlštejn. Utkání 
s těžkým soupeřem zvládly 
se štěstím a na výhru 2:1 
(1:1) se velmi nadřely. 
Branky vítězek Štefano-
vá a M. Mokrá. Na půdě 
poslední Dubice potvrdily 
formu a vyhrály 0:3 (0:2) 
dvěma góly M. Mokré, je-
den přidala Jungmannová 
a navíc Reinová neproměni-
la pokutový kop. Šance byly 
na výraznější skóre.

Starší žáci si užili vý-
sledkově úspěšný celý týden. 
Nejdříve v okresním poháru 
vyhráli v Horním Podluží 
1:3 (0:2) brankami Kuby 2 
a Macháčka. Odložený duel 
v Libouchci zvládli vítězně 
1:2 (1:1), góly obstarali 
stejní hráči. A do třetice se 
radovali v České Kamenici 
po výsledku 0:3 (0:1), góly 
dali Kuba, Fiala a Sivák.  
V dalším průběhu soutěže 
remizovali ve Šluknově 
1:1 (1:1), když vedli zásluhou 
Siváka. S lídrem soutěže 
z Litoměřic odešli poraženi 
1:4 (0:4) a jediný úspěch za-
znamenal z přímého kopu 
z 25 metrů J. Šimek.

Mladší žáci brali body 
v Jiříkově výhrou 2:4 
(1:2). O góly se zasloužili 
dvakrát Pajma, dále Chlan 
a Zounar z PK. Jílovému 
oplatili jedinou svoji prohru 
v soutěži (3:1) výsledkem 6:2 
a přičinili se o ni dvěma góly 

Ondráček, po jednom přidali 
Zounar s Pajmou (oba z PK) 
a Žatečka s Kučerou.

Starší přípravka pora-
zila Lokomotivu Česká Lípa  
1:0 (Kolár) a odešla poražena 
s Novým  Borem 1:2 (Dole-
žal). Zdolala pak Jablonec A 
4:2 góly Kolára 2, Dvořáka 
a Doležala, s béčkem stejné-
ho soupeře se rozešla smír-
ně 2:2, když se  trefili Eliáš 
s Dvořákem.

Mladší přípravka kopa-
la domácí turnaj šesti týmů 
okresu. Vyhrál jej posílený 
Forward One Děčín C (na 
minulém turnaji poslední) 
před nadějemi SK Slovan 
a Rumburkem.  Na satelitu 
v Malšovicích skončila na 
4. místě za Rumburkem, 
domácími a Řezuz Děčín. 
Chyběl už nejlepší střelec 
O. Kramer, který přešel 
k mladším žákům, ale pří-
pravka v průběžné tabulce 
stále vede se značným 
náskokem před nejbližšími 
soupeři (Forward One C, 
Rumburk).                                                       

Stará garda - Liberec/
Doubí  3:1 (1:0).  Branky 
Skotnica 2 , Lisý - Venc. 
Skvělá první půle a nejlépe 
zahráli Stehlík, Swadosch, 
Šanda a Lisý. Sestava: 
J. Vít (46. Hudec) - Dřevi-
kovský, Swadosch, Stehlík, 
Zemler (46. Babik) - Lisý, 
Šťastný (46. Sommers-
chuh), Šanda, Z. Váňa (46. 
Kolka) - Šmidílek, Skotnica.                                                                                      

ZdS

sporu přispělo. Až na třetí 
pokus se poté dočkali výhry 
hráči SŠT nejtěsnějším 
výsledkem 1:0. Konečné po-
řadí. 1. SŠT, 2. VOŠ a SPŠ, 
3. SOŠ a SOU I, 4. SOŠ 
a SOU II, 5. SŠS a CR, 
6. Gymnázium. Nejlepším 
hráčem byl určen Petr Svo-
boda z celku vítězů, branka-
řem Ladislav Šedivý z týmu 
poraženého finalisty. Ceny 
nejlepším týmům a jed-

notlivcům předával ředitel 
Střední školy technické Ing. 
František Hricz a vedoucí 
turnaje Michael Šimek, 
bývalý varnsdorfský trenér 
áčka a poté dorostu. Slovem 
i hudbou turnaj doprovázel 
před stovkou povzbuzujícího 
obecenstva především z řad 
spolužáků hlasatel Zbyněk 
Šimák, zápasy rozhodo-
vali Z. Maščuch, P. Kolár 
a T. Prchal.                  ZdS

Na novém atletickém oválu ve Varnsdorfu si dali dostave-
níčko žáci základních škol na 5. ročníku atletických klání, 
které pro ně připravila ZŠ náměstí E. Beneše ve spolupráci 
se Sportovní komisí Rady města Varnsdorf. I přes chladné 
a zpočátku i deštivé počasí dosahovaly děti výborných vý-
sledků. Rozhodující ovšem byly získané body pro hodnocení 
škol. Všichni účastníci pak rádi přivítali starostu města 
Ing. Josefa Poláčka, který nejlepším školám i jednotlivcům 
předal bohaté ceny. Výsledky škol - chlapci: 1. ZŠ Edi-
sonova 87 bodů, 2. ZŠ náměstí 58, 3. ZŠ Bratislavská 54, 
4. ZŠ Karlova 48, 5. ZŠ Seifertova a Východní 45 bodů. Dív-
ky: 1. ZŠ Edisonova 96, 2. ZŠ náměstí 60, 3. ZŠ Karlova 53, 
4. ZŠ Bratislavská 46, 5. ZŠ Seifertova a Východní 22 bodů. 
Celkové hodnocení škol: 1. ZŠ Edisonova 183 body, 2. ZŠ 
náměstí 118, 3. ZŠ Karlova 101, 4. ZŠ Bratislavská 100, 
5. ZŠ Seifertova a Východní 67 bodů. Jednotlivci - dívky: 
60 m: Š. Štohanzlová 9,5 s; 300 m: A. Hozmanová 58,5 s; 
800 m: L. Bendová 3:11,9 min. (všechny ZŠ Edisonova); skok 
daleký: K. Kindermannová 347 cm; hod míčkem: M. Lehocká 
31,20 m (obě ZŠ Karlova); štafeta 4x60 m: ZŠ Edisonova 
I 40,9 s. Chlapci: 60 m: Z. Ticháček 9,0 s (ZŠ Edisonova); 
300 m: Z. Ticháček 52,6 s; 800 m: M. Švorc 2:51,8 min. 
(ZŠ Karlova); skok daleký: V. Picl 345 cm (ZŠ náměstí); 
hod míčkem: D. Šruma 44,90 m (ZŠ Edisonova); štafeta 
4x60 m: ZŠ Seifertova a Východní 39,1 s. Účastníkům 
i pořadatelům patří velký dík.                   Text a foto V.Z.

Atletika pro I. stupeň ZŠ 2008


