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ZASTUPITELÉ BYLI PROTI DALŠÍMU 

MÍSTOSTAROSTOVI A ZVÝŠENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI
DEN DĚTSKÉ RADOSTI

BUMBÁC NADCHL DĚTI I DOSPĚLÉ

V úvodním bodě květno-
vého jednání zastupitelstva 
města se projednávala 
stížnost občanů bydlících 
v blízkosti kotelny podniku 
Elite, kde si volné prostran-
ství za ohradou pronajala 
firma jako skladovací plo-
chu. Obyvatelé přilehlých 
domů se obávají zvýšeného 
provozu těžké techniky 
a prašnosti. Vzhledem 
k platným zákonům však 
městský úřad nemá mož-
nost tuto činnost zakázat či 
omezit. Další připomínkou 
občanů byla plánovaná ce-
loplošná oprava Hřbitovní 
ulice způsobem lehké pene-
trace. Bylo vysloveno přání, 
aby oprava byla vzhledem 
k značnému provozu prove-
dena asfaltovým povrchem.

Zastupitelstvo přijalo 
usnesení, kterým vyslovu-
je nesouhlas s usnesením 
vlády ČR o samostatnosti 
Kosova. Naopak souhlasilo, 
aby 2. místostarosta Karel 
Dubský zastupoval starostu 
města v době jeho nepřítom-
nosti po dobu pracovní ne-
schopnosti 1. místostarosty 
Františka Dlaska.

Návrh zastupitele za ČSSD  
Ing. Františka Hricze prosa-
dit funkci 3. místostarosty, 
tentokrát však neuvolně-
ného, v jehož kompetenci 
by bylo řízení projektové 
činnosti Města Varnsdorf 
a pracovníků zabývajících 
se touto činností na MěÚ,  
byla neúspěšná. Zprvu se 
zastupitelé neshodli, zda 
tuto funkci chtějí ustano-
vit, a když se dohodli že 
ano, neschválili navrže-
ného kandidáta. Nakonec 
rozhodli, že dalšího mís-
tostarostu vlastně nechtějí 
a předchozí usnesení odvola-
li. Tento výsledek způsobil, 
že několik zastupitelů jedná-
ní opustilo, což přispělo k to-
mu, že neprošel ani návrh na 
zvýšení daně z nemovitosti. 
Navýšení daně bylo navr-
ženo s nejnižším možným 
koeficientem a mělo přinést 
do rozpočtu města něco přes 
jeden milion korun.

Zastupitelstvo vzalo na 
vědomí výroční zprávu 
EKO-servisu, a. s. Varnsdorf, 
ve které má město 45% po-
díl. Společnost hospodaří se 
ziskem a od svého založení 

se významně zasloužila 
o zavedení separace domá-
cího odpadu v našem městě 
i o zlepšení celého systému 
hospodaření s komunálním 
odpadem.

V další části jednání za-
stupitelstvo rozhodlo schvá-
lit Zásady prodeje obytných 
domů, bytů a ostatních 
objektů z majetku města. 
Neschválili prodej objektu 
Kinokavárny v ulici Gene-
rála Svobody. Dále rozhodli 
schválit použití příjmu 
z výtěžku provozování vý-
herních přístrojů ve výši 
600 tis. Kč na příspěvky 
v rámci grantového pro-
gramu a částku ve výši 
500 tis. Kč na ostatní pří-
spěvky (kultura, vzdělávání, 
soc. dávky).                     rd

Poslední květnový den byl velkým dnem všech varnsdorf-
ských dětí, pro které Dům dětí a mládeže ve Varnsdorfu 
připravil oslavu jejich svátku. V areálu u sportovní haly si 
zasoutěžily, vyzkoušely skákací hrad, trampolínu, zajezdily 
v opravdovém autě autoškoly nebo se svezly na koníčkách. 
Pro odvážné bylo i slaňování přes Mandavu nebo souboj 
s rytířem. Nezapomenutelným zážitkem byla i ukázka ma-
lých hasičů. To vše probíhalo zároveň s mnohými tanečními 
vystoupení přímo na pódiu. 

A těch dobrot všude! Krásná oslava svátku dětí.        rm    

Prevence dopravní 
bezpečnosti byla hlavní 
náplní pilotního projektu 
v Ústeckém kraji s názvem 
„Dopravní bezpečnost 
a výchova“, kterou pořádala 
Policie ČR, Městská policie 
Varnsdorf, BESIP a Výzkum 
dopravní bezpečnosti Ško-
da společně s Městem 
Varnsdorf. Akce tak přinesla 
dětem i zvídavým dospělým  
mnoho nových poznatků 
a zkušeností. Varnsdorfské 

náměstí zaplnila 28. května 
různá stanoviště pořáda-
jících organizací, a tak se 
návštěvníci mohli aktivně 
zapojit třeba k příslušníkům 
dopravní policie a změřit 
pomocí nejnovějšího rada-
ru rychlost projíždějících 
vozidel. Odměnou vzorným 
řidičům byl milý úsměv dětí 
z mateřské školy a krásný 
obrázek. Dalším velmi 
oblíbeným stanovištěm byl  
„bumbác“, který simuloval 

náraz v automobilu při tři-
cetikilometrové rychlosti. 
Nechyběla jízda zručnosti, 
ukázka výstroje, výzbroje, 
test na alkohol, informace 
o bezpečnostních pásech, 
záznam crashtestu s ne-
připoutaným pasažérem. 
Atraktivní byla prohlídka 
policejních vozů a motorek, 
zájem byl i o zkoušku spe-
ciálních hasičských obleků.  
Kdo měl odvahu, mohl si na 
figuríně vyzkoušet masáž 
srdce a umělé dýchání. 

Smyslem celé akce bylo 
předvést, naučit a  hlavně 
vést naše nejmenší k bez-
pečnému chování v do-
pravním provozu. Děti byly 
nadšené a určitě doma všem 
rodičům vysvětlily, že musí 
jezdit podle pravidel, že se 
musí připásat a nepít před 
jízdou alkohol. A tak bychom 
měli, my rodiče, děti v tomto 
poslechnout!

Poděkování za krásnou 
a atraktivní akci v našem 
městě patří všem organi-
zátorům.

rm
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Zadržení lapkové
Našim „nenechavým spoluobčanům“ se jednoho dne po-

dařilo odcizit transformátor ze zkušebního sloupu na ulici 
J. Lady. Tento velice těžký náklad naložili na kárku a poku-
sili se ho převézt do sběrny druhotných surovin a zpeněžit. 
Při převozu však byli zadrženi hlídkou MP a i s předmětem 
doličným byli předáni Policii ČR. 

Ani nehoda neodradí
V živé paměti máme snad všichni to, když vlak srazil 

chlapce jdoucího po kolejišti se sluchátky na uších. Uply-
nulo několik dní od této události a stále se najdou děti, ale 
i dospělí, kteří si zkracují cestu po kolejích. Není výjimkou, 
že si některé děti na kolejích přímo hrají a nebo házejí na 
projíždějící vlak kameny, aniž by si uvědomovaly hrozící 
nebezpečí. Apeluji tímto na rodiče, zda vždy vědí, co jejich 
ratolesti dělají.

Dopravně bezpečnostní akce 
Dne 15. 5. 2008 v odpoledních hodinách v rámci smluvní 

spolupráce proběhla s DI PČR Děčín společná dopravně 
bezpečnostní akce v katastru města se zaměřením na dodr-
žování rychlostních limitů v našich ulicích. Akce trvala čtyři 
hodiny a při ní bylo zaznamenáno 11 přestupků překročením 
stanovené rychlosti. Provinilí řidiči byli za své přestupky dle 
zákona řádně „ohodnoceni“.

 Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Ze zápisníku PČR

 Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

Podvodně sjednala úvěrovou smlouvu
Trestného činu úvěrového podvodu se dopustila čtyřice-

tiletá žena z Varnsdorfu. Ta si v minulosti sjednala úvěr 
se společností Home Credit, kdy ve smlouvě použila ne-
pravdivé údaje o svém zaměstnání a příjmu. Společnost jí 
vyplatila úvěr v částce dvacet tisíc korun, který nesplácela 
a peníze utratila pro svou potřebu. Za shora uvedený trest-
ný čin hrozí ženě až dvouletý trest odnětí svobody.

Za krádež lešení bylo sděleno  obvinění
Rumburští kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trest-

ný čin krádeže proti dvěma mužům ve věku 43 a 44 let. Ti 
v měsíci dubnu ve Varnsdorfu odcizili u jednoho z panelo-
vých domů, na kterém byla prováděna oprava  omítky, část 
lešení. Stíhání obou obviněných je v současné době vedeno 
na svobodě, hrozí jim až dvouletý trest odnětí svobody.

      Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘPČR Děčín

RM rozhodla: • Poskytnout finanční příspěvek ve 
výši 5.000 Kč taneční skupině E-XTREME CREW. • 
Zadat přezkoumání hospodaření Města Varnsdorf za 
rok 2008 externí auditorské společnosti.

Rada města rozhodla schválit: • Oficiální název 
budovy č.p. 1260 v Otáhalově ulici ve znění Městské 
centrum kultury a vzdělávání Varnsdorf. • Koná-
ní veřejné hudební produkce pod názvem „Kocour 
fest - vystoupení hud. skupin“ J. Šustovi na otevře-
ném prostranství dne 21. 6. 2008 od 17.00 hod. do 
02.00 hod. • Konání veřejné hudební produkce pod 
názvem „Posezení s hudbou“ M. Kostlánovi na ote-
vřeném prostranství ve dnech 13. 6. 2008, 11. 7. 2008, 
25. 7. 2008 a 23. 8. 2008 od 20.00 hod. do 24.00 hod. • 
Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Hurá 
prázdniny“ M. Kostlánovi na otevřeném prostranství 
dne 28. 6. 2008 od 14.00 hod. do 24.00 hod. • Konání 
veřejné hudební produkce pod názvem „Posezení s hud-
bou na terase v restauraci Praha“ L. Mrkáčkové na ote-
vřeném prostranství ve dnech 30. 5. 2008, 13. 6. 2008, 
4. 7. 2008, 18. 7. 2008 od 19.00 hod. do 01.00 hod.

RM rozhodla vzít na vědomí: • Návrh Organizač-
ní struktury Městského centra kultury a vzdělávání 
Varnsdorf.

Rada města rozhodla jmenovat Petra Heinricha do 
funkce předsedy Komise pro cestovní ruch a přeshraniční 
spolupráci na volební období 2006 - 2010 a Ing. Miloše 
Říhu do funkce člena Komise pro cestovní ruch a přeshra-
niční spolupráci na volební období 2006 - 2010. 

POČET NEZAMĚSTNANÝCH 
VE VARNSDORFU - 966 OSOB

V šestnáctitisícovém Varnsdorfu se do stavu nezaměst-
naných ke konci dubna hlásilo již jen 966 občanů. To je 
o 53 nezaměstnaných méně, než v předchozím měsíci, 
a míra nezaměstnanosti tak klesla  na 11,37  procenta. Neza-
městnanost klesla i v celém Šluknovském výběžku. V březnu 
se v tomto regionu pohybovala nezaměstnanost na hranici 
12,6 procenta, koncem dubna to již bylo pouze 12,12 procenta. 
Z 28 127 ekonomicky aktivních lidí jich je v evidenci úřadu 
práce 3 410, z toho 1 597 žen a 1 813 mužů.

Ze 14 měst na Děčínsku je nejvyšší míra nezaměstna-
nosti v Chřibské - 19,48 % . Za Chřibskou se drží Jiříkov, 
Krásná Lípa, Velký Šenov, Šluknov, Mikulášovice a Benešov 
n. Pl. Mezi městy s nejnižší mírou nezaměstnanosti odsu-
nuly Verneřice (7,41 %) na druhé místo Dolní Poustevnu 
(8,08 %). Mezi obcemi je nejhorší situace v Merbolticích 
(26,79 %), za nimi následují Doubice (22,45 %), Staré Kře-
čany, Lobendava a Dobrná. Nejnižší míru nezaměstnanosti 
hlásí Starý Šachov (3,54 %). Vilémov obsadil čtvrté místo 
(7,09 %).                                                                          -g-

Próza o fous lepší než poezie
Tak by se dal charakterizovat verdikt odborných porot 

nad pracemi z právě uzavřeného ročníku bienále Literární 
Varnsdorf 2008. Za finanční podpory města a pod patrona-
cí Obce spisovatelů soutěž uspořádala Městská knihovna 
Varnsdorf. Soutěže se zúčastnilo 148 soutěžících, kteří ve 
třech kategoriích (poezie, próza, publicistika) zaslali 158 pra-
cí. Poezii hodnotila porota ve složení: Ivo Harák, Miroslav 
Huptych (varnsdorfský rodák!), Vladimír Křivánek;  prózu 
a publicistiku: Antonín Bajaja, Karla Erbová, Jana Štrob- 
lová. Přestože ani v jedné kategorii nebyla udělena první 
cena, k ocenění bylo vybráno celkem 8 autorů. Čestné uznání 
dostalo 19 autorek a autorů. 

Ze čtyř účastníků z Varnsdorfu výrazněji neuspěl bohužel 
nikdo, ale zjištění, že jsou u nás čtyři noví potencionální lite-
ráti, je velmi příjemné, a tak jim držíme palce do budoucna. 
Úspěšnější byli někteří autoři z regionu - kromě oceněných 
získali čestné uznání za poezii Petra Tlapáková z Rumburku 
a Tomáš Tománek z Děčína, v kategorii próza získala čestné 
uznání Jarmila Mejstříková z Dolní Poustevny. 

Slavnostní vyhodnocení proběhlo ve varnsdorfském hotelu 
Atrium ve dnech 23. až 25. května. Při pátečním večerním 
posezení v zimní zahradě se autoři seznámili s porotci 
i navzájem. Sobotní dopoledne patřilo odbornému semináři 
dr. Ivo Haráka, odpoledne konečně došlo na slavnostní vyhlá-
šení výsledků soutěže včetně předání cen v rámci literárního 
pořadu sestaveného Milanem Hrabalem z prací přítomných 
soutěžících.  Realizace se ujalo poetické studio Doteky kva-
litně posílené hostující Hanou Petráskovou, členkou DS DK 
Staré Křečany, hudební doprovod obstaral písničkář Jan 
Nahácky, rovněž někdejší člen Doteků. Ukázky literárních 
prací zaujaly, při čtení povídky Terezy Hejdové o umírající 
babičce, kterou se pořad uzavíral, dokonce značná část obe-
censtva vytáhla kapesníčky a otírala slzy. Večerní program 
byl věnován konzultacím autorů s porotci.                      gr

Schválení Zásad prode-
je obytných domů, bytů 
a ostatních objektů z majet-
ku města Varnsdorf  zname-
ná v podstatě pouze aktua-
lizaci seznamu prodávaných 
nemovitostí tvořících přílohy 
Zásad, dále drobné úpravy 
spočívající například v ome-
zení dlužníků města koupit 
nemovitost. Veškerá dosa-
vadní pravidla včetně výše 
cen za m2 bytových jednotek 
zůstavájí zachována.

 Ing. Jaroslav Beránek 
OSMI

Aktualizován
seznam 

nemovitostí

Zastupitelstvo 
města se koná 

ve čtvrtek 26. 6. 
v 15 hodin.

STŘÍPKY 
Z MIKROREGIONU

• V těsné blízkosti Krásné 
Lípy byly nově vyhlášeny 
dvě přírodní rezervace. 
Jedná se o přírodní rezer-
vaci Velký rybník a o pří-
rodní rezervaci Světlík. 
Předmětem ochrany je jejich 
vodní plocha, porosty ráko-
su, zrašeliněné a podmáčené 
louky s výskytem vzácných 
a ohrožených druhů rostlin 
a živočichů.

• Největší stavba na 
zelené louce v novodobé his-
torii obce Dolní Podluží je 
dokončená a zkolaudovaná 
stavba chráněného bydlení. 
Obec na tuto stavbu získala 
dotaci ve výši devět a půl 
milionu Kč. Dokončením této 
stavby získá 15 nájemníků 
nové malometrážní byty.

• Společnost SaM Česká 
Lípa dokončila opravu ko-
munikace do Kyjova. Na 
loni zrekonstruovaný úsek 
z křižovatky v Krásném 
Buku bude letos navázána 
další etapa – opraven bude 
povrch v celkové délce 
2 km - téměř až ke Kyjovské 
přehradě.

• Firmu Lukram kou-
pila americká společnost 
BELDEN, která má zájem 
postavit v Horním Podluží 
ještě jednu výrobní halu 
a zvýšit počet pracovních 
míst z nynějších 220 na 600. 
Firma by měla strategický 
význam pro celý region 
i střední Evropu.

• Na pozvání Komunit-
ního centra České Švýcarsko 
navštívil Krásnou Lípu 
ministr školství Ondřej 
Liška. Jeho kroky vedly 
do místní základní školy. 
Ministr se seznámil rovněž 
s projektem rekvalifikačního 
kurzu Výsadba zeleně 
a Údržba zeleně, které 
pořádá KCČŠ.                rd  

NESOUHLASÍ S UZNÁNÍM KOSOVA
Na květnovém zasedání přijalo zastupitelstvo města 

usnesení, v němž vyjádřilo nesouhlas s usnesením vlády 
ČR o uznání samostatnosti Kosova. Návrh usnesení, které 
předložil Ing. J. Draský, podpořilo jedenáct členů zastupi-
telstva.

Tímto usnesením se zastupitelstvo našeho města zařadilo 
do skupiny těch zastupitelstev měst a obcí, která čas od času 
reagují na rozhodnutí nejvyšších orgánů státu. Jde zejména 
o případy, kdy značná část obyvatel má na daný problém 
jiný názor než oficiální místa.

Zastupitelé města tak využili možnosti dané demokratic-
kým charakterem našeho státu, a zejména pak ustanovení 
článku 17 Listiny základních práv a svobod, kde je zaručena 
svoboda projevu a právo vyjadřovat své názory.

Dr. Miloslav Hoch
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Penetrace 
by nestačila!

V Hlasu severu č. 11 
v článku „Opravy komuni-
kací a chodníků v roce 2008“ 
je uvedeno, že se počítá 
s opravou ulice Hřbitovní 
lehkou penetrací. Každý, 
kdo po této ulici poseté 
výmoly v současné době jel, 
musí nutně dojít k závěru, 
že zveřejněný zámysl je 
omyl plánovače, který tuto 
ulici nikdy v životě neviděl. 
Opravovat to, co připomíná 
spíše tankodrom lehkou pe-
netrací, se rovná vyhozené 
peníze do vzduchu s nulo-
vým efektem. Jedná se o 
poměrně frekventovanou 
komunikaci využívanou 
jak technickými službami, 
tak i Lesy České republiky 
v místech, kde za poslední 
roky došlo k význačnému 
zahuštění zástavby a dle 
mého názoru by si zaslou-
žila generální opravu více, 
než jiné v článku uvedené.                                                     

MUDr. Jiří Flusek

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Píše se červen 2006, 
hezký romantický podve-
čer. Povídám: „Čubinko, 
pojď, jdeme se vyvenčit, 
jdeme na procházku.“ 
Kráčíme pomalu od Vitany 
na Hrádek. „Čubinko, pojď 
na stranu, jede auto.“  Uf, 
dobře, že už jsme na kop-
ci.  ...„Dobrý den, paní,“ 
zdravím a náhle se můj 
čtyřnohý přítel zabořil ču-
máčkem k zemi. „Čubinko, 
fuj, nech tu kočičku,“ poví-
dám. Prokrista, ta kočička 
je zohavená a mrtvá! „Hej 
vy, paní mezi domovními 
dveřmi, proč necháte ležet 
tu mrtvou kočičku u sklep-
ního okénka a nepochováte 
ji na zahrádce?“ Rozpačitě 
odvětila: „To není naše, to 
je nějaká cizí divoká kočka, 
ani nemá obojek, že někomu 
patří. Tady se jich toulá! Ta-
hle nám spadla včera ráno 
do sklepa, můj ji chtěl chytit 
v rukavicích a vyhodit ven, 
ale byla tak vzteklá, že ji 
tam zavřel do dneška a ne-
chal ji vyvztekat.“ „A proč 
jste ji nepustili,“ ptám se 
nechápavě. „No, můj chtěl, 
ale byla tak divoká, že měl 
strach, že ho poseká, tak si 
ji přidržel vidlema, ale byla 
tak vzteklá, že na ni musel 
shodit skříň.“ Nechápavě 
jsem se zmohla na poslední 
dotaz: „Ale paní, co když ně-
komu patří?“ Odpověď byla 
pohotová. „Tak jí maj dát 
obojek, aby se to poznalo!“

Zvedá se mi žaludek, 
chce se mi zvracet a bre-
čet… „Čubinko, pojď rychle 
pryč.“ Tak jde čas, strašná 
konverzace upadá v zapo-
mnění.

Píše se květen 2008, hez-
ké slunné ráno a já se při 
odchodu do práce loučím se 
svým kocourkem: „Buď tady 

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH ZOHAVENÉ KOČKY
opatrný, Kocourku, po práci 
jsem tu jak na koni.“

Uf, uf, dobře, že je od-
poledne, skončila směna, 
jdeme domů. Krásné slunné 
odpoledne. „Kocourku, kde 
jsi? Pojď na ňamku!“ Nic. 
„Ty nemáš hlad? Kde jsi,“  
volám. Nic. Večer nic, v no-
ci nic. Strašlivá předtucha, 

bolest v srdci! „Kocourku, 
proč neodpovídáš?“ Pískám, 
volám, pískám, volám. Nic. 
V noci nespím, chodím, vo-
lám tisíckrát. „Kocourku!“ 
Už vím, že ho neobejmu 
v náručí! Ráno miska s jíd-
lem plná, miska s mlíčkem 
plná, celý den čekám, občas 
volám. 

Stejně krásný  romantic-
ký podvečer jako v červnu 
2006, povídám: „Čubinko, 
pojď, jdeme se vyvenčit, jde-
me na procházku.“ Kráčíme 
pomalu od Vitany na Hrá-
dek. „Čubinko, pojď na stra-
nu, jede auto.“  Uf, dobře, že 
už jsme na kopci! Jako bych 
ten scénář znala. Na stej-
ném místě. „Čubinko, fuj, 
nech tu kočičku!“ Prokris-
ta, ta kočička je zohavená 
a mrtvá, tentokrát však … 
je to ta moje! Bolest je však 
mnohem větší, nesnesitelná, 
zoufalá bezmoc. Moje srdce 
křičí, moje ústa křičí, nesu 
ji domů, kouká na mě, oči 
však mimo hlavu, z uší ješ-
tě vytéká krev… srdce však 
již necítit. „Miláčku, vykopej 

prosím hluboký hrobeček, ať 
je doma.“ Ještě prosím kří-
žek, ano a ještě kytičku. Co 
mohu udělat, abych neměla 
tak strašný vztek! Na poli-
cii? Na úřady? A s čím?

Aha, už vím! Příště mu 
dám obojek a satelitní čip 
pod kůži…!                   ČB

INZERCE

Parazitování je nepřípustné
V Hlasu severu číslo 10 je otištěn článek „Vystěhování 

neplatičů musí být zákonné“. Je zde uveden § 711 odst. 2 
obč. zákoníku, který říká, že pronajímatel může vypovědět 
nájem bez přivolení soudu. Podle mého názoru jde o prů-
lomovou změnu v názoru na zrušení nájmu nájemníkovi, 
který kupříkladu hrubě porušuje své povinnosti vyplývající 
z nájmu bytu zejména tím, že neplatil nájemné a úhradu 
za poskytované služby související s užíváním bytu ve výši 
odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu…

Jestliže při posledním projednávání dluhů na nájemném 
při jednání zastupitelstva města dne 28. 3. 2008 bylo kont-
rolním výborem ZM sděleno, že je ku 31. 12. 2007 ve městě 
23 dlužníků s dluhem do 50 000 Kč, s dluhem od 50 000 do 
70 000 jich je 23 a s dluhem od 70 000 do 100 000 je dlužníků 
19. Dlužníků nad sto tisíc je 16! Uváděné počty dlužníků 
svědčí o tom, že se situace nijak nelepší. Nejsou využívány 
možnosti jako je sepsání dohody u notáře s dlužníkem, proti 
kterému když nebude dohodu, plnit může být tento zápis 
(dohoda) použit jako vykonavatelný exekuční titul s váhou 
pravomocného soudního rozsudku.

Rovněž není využívána možnost, aby dlužník souhlasil 
s tím, že příspěvek na bydlení bude přebírat přímo zvláštní 
příjemce.

Řadu let poukazuji na skutečnost, že výše dluhu u dluž-
níků vůči městu se nesnižuje. Je mi namítáno, že všichni 
zúčastnění dělají, co mohou. Já zase odpovídám, že není 
potřeba dělat, co můžu, ale dělat tak, aby byl viditelný 
výsledek.

Přece není normální, že někteří lidé parazitují na spořáda-
ných občanech.                                     Vladislav László

Zákonný 
postup 

musí být

OPRAVA
Pivovar Kocour 

Varnsdorf vyhlásil 
v minulém čísle 

Hlasu severu soutěž 
na výběr názvu piva.

Vítěz bude vyhlášen na 
varnsdorfských slavnos-
tech 21. 6., nikoliv 21. 5., 
jak bylo chybně uvedeno.

Tak se na to podívej, 
Karle!

Stálo v novinách, že 
Lochnesska snad žije ve 
Skotsku. Ale já bych řekl, 
že se vynořila u nás! A nebo 
se už potápí? V každém pří-
padě je to obluda jako hrom. 
Nezdá se ti?                -mk-

Lochnesska
Uveřejněný článek „Vy-

stěhování neplatičů musí 
být zákonné“ nebyl myšlen 
jako právní rada. Pravým 
úmyslem bylo sdělit ob-
čanům města Varnsdorf, 
že Město Varnsdorf jako 
vlastník a pronajímatel 
městských bytů musí po 
skončení nájmu zachovat 
zákonný postup při navrá-
cení bytu městu.        

 Irena Hrabáková
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1979 
- úspěšný rok městského divadla - 60 představení zhlédlo 
více než 37 tisíc diváků - poprvé byla ve Varnsdorfu uvedena 
opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, dále v divadle 
vystoupil Čsl. státní soubor písní a tanců, koncertoval zde 
i Karel Vlach se svým orchestrem
- za tento rok projelo přes hraniční přechod ve Varnsdorfu 
460 tis. vozidel a 2,6 mil. osob  

1980 
- bylo otevřeno nové dětské zdravotnické středisko (Poštovní 
ulice)
- ve městě bylo v provozu 13 jeslí (z toho 4 městské) s celko-
vou kapacitou 430 míst

1981 
- do n. p. Velveta nastoupila první skupina 25 Vietnamců 
vyučených v textilním průmyslu

1982 
- za 2,6 mil. Kčs bylo vybudováno autobusové nádraží na 
místě bývalé restaurace Stalingrad a přilehlého parku
- dokončena samoobsluha potravin v ul. Boženy Němcové 
(u Střelnice)

1983 
- dokončena stavba školní stravovny za ZŠ náměstí v hod-
notě 5 mil. Kčs
- dokončena I. etapa výstavby umělé ledové plochy za 
3,4 mil. Kčs
- vzniká samostatný závod VASPED - Správa federálních 
hmotných rezerv se sídlem ve Varnsdorfu

1984 
- město získalo titul „Vzorné hraničářské město“
- v n. p. Velveta pracovalo celkem 3 400 zaměstnanců, v n. p. 
Elite 3 930 a v n. p. TOS Varnsdorf 2 085 zaměstnanců

1985 
- byla dokončena výstavba umělé ledové plochy

1986 
- byly dokončeny bytové domy III. etapy výstavby včetně 
domu s pečovatelskou službou (t. j. 427 bytů)
- zahájena výstavba nové ZŠ (Edisonova ul.)
- zahájena výstavba čistírny odpadních vod (Žitavská ul.)

1987 
- byla předána do užívání nová sportovní hala postavena 
v rámci akce „Z“ za více než 5 mil. Kč

1988 
- zahájena stavba krytého bazénu s termínem dokončení 
1993                                                                  

archiv města

Na počátku byl obyčejný 
pytel od brambor.  V polovi-
ně padesátých let min. stol. 
jistý anglický zahradník 
zjistil, že průvan od ventilá-
toru v jeho skleníku nedělá 
dobře růžím. Napadlo ho 
na ventilátor navléknout 
pytel od brambor, a tím 
proud vzduchu rozptýlit do 
prostoru. Nápad byl potom 
rozvinut a rozpracován tak, 
že dnes tvoří samostatný 
výrobní obor.

Jedním z výrobců tohoto 
druhu vzduchotechnického 
zařízení je i dánská firma 
EURO-AIR. Její zakladatel  
Niels Erik Thomsen původně 
pracoval u jiné firmy, která 
se rovněž zabývala vzdu-
chotechnikou. Roku 1991 
se osamostatnil a ve městě 
Rödding založil svůj vlastní 
podnik. Za 17 let své existen-
ce firma EURO-AIR dovedla 
tento vzduchotechnický sys-
tém do takové dokonalosti, 
že jsou jí vyráběné systémy 
žádané prakticky po celém 
světě. Mimo jiné vyváží do 
Japonska, USA, Kanady, 
Číny, Austrálie atd., atd. 
Na českém trhu však zatím 
známa není.

V současné době nalez-
neme ve všech světadílech 
takto vytápěné či chlazené 
sportovní haly, výstavní 

Skautské středisko Lužan 
Varnsdorf zorganizovalo akci 
s názvem „13 klíčů 2008“. 
Základní ideou akce určené 
dětem je rozvoj týmové spo-
lupráce, fyzické zdatnosti 
a praktického řešení problé-
mů. Nedílnou součástí je 
seznámení s historií města 
a posílení jeho vážnosti v očích 
dětí. Školy si ověřily, zda si 
jejich žáci osvojili poznatky, 
které se vyučují, a současně 
se seznámily se skautským 
hnutím ve Varnsdorfu 
a jeho činností. Závod se 
sedmi desítkami účastníků 
byl tvořen podle pravidel 
Svojsíkova závodu a Závodu 
světlušek a vlčat, kterého se 
každoročně zúčastňují členo-
vé střediska. 

13 klíčů je již tradiční 
akcí pro veřejnost, kterou 
se skauti v letošním roce 
rozhodli uspořádat jako 
závod pro školy. Skupinky 
šesti žáků obcházely 13 
významných či důležitých 
míst města a plnily zde 
úkoly, se kterými se mohou 
setkat v běžném životě (do-
pravní situace, zdravověda, 
vyhledávání informací, ře-

šení problémových situací, 
apod.). Mohli si tak ověřit 
své schopnosti obstát v běž-
ných situacích života. Za 
každý splněný úkol získala 
hlídka část znaku města, 
který po doběhnutí do cíle 
musela správně sestavit, 
aby byl závod považován za 
dokončený.

Do soutěže byly zapojeny 
další instituce a organizace 
působící ve městě, se kte-
rými docílili plnění úkolů 
v nejpřirozenějším prostředí 
(strážník městské policie na 
dopravním hřišti, městský 
úřad s vyplňováním žádos-
tí, vyhledávání informací 
v knihovně, řešení problé-
mových situací s dobrovol-
ným hasičem, atd.) 

Každý soutěžící dostal za 
účast kromě účastnického 
listu i volné vstupné do ba-
zénu a další drobnosti. Díky 
sponzorům si děti odnesly 
hodnotné ceny a vítězové si 
navíc pochutnali na dortu. 
Vítěznou školou v kategorii 
1.- 4. třída se stala Speciál-
ní základní škola, v kategorii 
5. - 9. třída pak Gymnázium 
Varnsdorf.

Poděkování za zdárný 
průběh akce patří všem 
sponzorům: TOS Varnsdorf, 
Café Dlask, MěstoVarns-  
dorf, Perník Manufaktury 
Varnsdorf, s.r.o., Národní 
park České Švýcarsko, 
Zabal Varnsdorf, Městská 
knihovna Varnsdorf, Obec-
ně prospěšná společnost 
České Švýcarsko, Regia, 
a.s. - plavecký bazén, obchod-
ní řetězec Lidl, Komerční 
banka, Retos Varnsdorf, 
ÚTES, s.r.o.; dále spolu-
pracujícím organizacím - 
žákům septimy z Gymnázia 
Varnsdorf (pomohli při or-
ganizačním zajištění akce), 
Městský úřad Varnsdorf, 
Městská knihovna Varns- 
dorf, Městská policie Varns- 
dorf, Soptíci - mladí hasiči ze 
sboru dobrovolných hasičů). 
V neposlední řadě patří 
poděkování také školám, 
které se závodu zúčastni-
ly - Speciální základní škola 
Varnsdorf, Gymnázium 
Varnsdorf, Základní škola 
Bratislavská a Soptíci ze 
sboru dobrovolných hasičů.

Romana Cupalová

13 KLÍČŮ 2008

140 let od vzniku 
města Varnsdorf

Významné události let 1979 – 1988

Upozornění řidičům

prostory, sklady, skleníky, 
stáje, letištní haly, ale také 
divadelní a koncertní sály. 
Nejzajímavější zakázkou, 
která je ve fázi přípravy, 
bude instalace vzducho-
techniky do výrobní haly 
masokombinátu, který se 
staví v Kanadě. Již nyní 
je známo, že na vlastní po-
trubí se spotřebuje více než 
11.000 m2 látky.

Do našeho města přišla 
tato firma na konci roku 
2002 a založila zde dceřin-
nou společnost EURO-AIR 
CZ, s.r.o. Od ledna 2003 
naplno zahájila svou výro-
bu v prostorách ELITE, a.s. 
Varnsdorf. Jejím jednatelem 
a vůdčím duchem veškerého 
dění ve společnosti je Torben 
Alex Rohde.

A co konkrétně se zde vy-
rábí? Stručně řečeno, jedná 
se o jakési textilní potrubí, 
jímž se rozvádí v zadaných 
prostorách teplý nebo stude-
ný vzduch. Tím lze zajistit 
jednoduchý způsob vytápění, 
nebo naopak chlazení tam, 
kde se toto dosud zajišťuje 
konstrukčně složitými a na 
drahé materiály náročnými 
systémy.  

Jak se vlastně zrodil ná-
pad zřídit tuto dceřinnou 
společnost ve Varnsdorfu? 
Nemalou úlohu  sehrála 

dobrá pověst „zlatých 
českých ručiček“. Dalším 
rozhodujícím faktorem bylo 
výhodné položení Varnsdor-
fu. Proto, že leží přímo na 
hranici s Německem, tedy 
v nejkratší možné vzdále-
nosti od mateřské firmy, 
a navíc v srdci Evropy, 
napadlo vedení firmy zřídit 
zde obchodní centrum pro 
východní Evropu. Jsou k to-
mu dobré předpoklady i díky 
logistickým výhodám ČR.

V současné době firma 
zaměstnává na třicet pra-
covníků, převážně šiček. 
Do budoucna hodlá výrobu 
ještě rozšířit. Filozofií firmy 
ve vztahu k zaměstnan-
cům je v první řadě jejich 
spokojenost. Snaží se do 
pracovního kolektivu vnést 
i něco z dánského způsobu 
uvažování o postoji k prá-
ci. Tak jako tam, tak i zde 
vede  své zaměstnance ke 
spolupráci a k společnému 
a kvalitnějšímu způsobu 
uvažování. Ne na posledním 
místě jsou také společenské 
aktivity v podobě společně 
navštěvovaných kulturních 
akcí, setkávání s rodinami 
zaměstnanců, různé spor-
tovní aktivity apod.

 Milan Kopecký

Vizitka firmy
EURO-AIR,  spol. s r.o. Varnsdorf

Novelizace zákona č. 215/2007 Sb., resp. doplnění 
§22 zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích se především 
týká problematiky bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích. S odkazem na výše uvedené 
změny bych chtěl upozornit řidiče motorových vozidel na 
následující přestupky, kterých se mohou dopustit, a tím se 
vystavit sankcím v podobě vysokých pokut (5 - 10 tis. Kč), 
zákazu ř ízení mototrových vozidel 6 - 12 měsíců 
a připsání 4 - 5 trestných bodů.

§ 22 - přestupku se dopustí ten, kdo řídí vozidlo bez 
státní poznávací značky (SPZ), nebo tato značka nebyla 
přidělena pro toto vozidlo (záměna značky), dále když je 
značka umístěna tak, že je stížena její čitelnost (ohnutá, 
zakrytá, skrytá).

Dalšího přestupku se dopouští ten, kdo řídí vozidlo 
nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, a tak 
ohrožuje ostatní účastníky provozu.

Věřím, že si všichni řidiči po přečtení tohoto příspěvku 
uvědomí tvrdost sankce za porušení uvedeného předpisu, 
a s negativními jevy se budeme setkávat jen nahodile.

Komisař npor. Ladislav Androvič, 
vedoucí oddělení PČR



12/2008   INZERCE                                                                                                   strana 5

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!!!

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

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.

Ml. pár koupí starší 
rodinný dům ve Varnsdor-
fu a blízkém okolí do 
800 000 Kč. Tel. 606 282 
874. (RK nevolat.)

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

Generali poj., a. s. ve 
Varnsdorfu, Šafaříko-
va ul. Máme novinky: 
Pojištění rodinných domů 
s asistencí, Domácnost 
s asistencí, Úrazové pojištění 
s asistencí, Rodinné úrazo-
vé pojištění s asistenčními 
službami. Přijďte, rádi pora-
díme, vysvětlíme. Tel. 603 
290 671.

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

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

Koupím byt ve Varns- 
dorfu o vel. 3+1. Kontakt 
731 190 461.

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

Půjčky bez poplatků. 
Potřebujete peníze a ban-
ka vám nepůjčí? My ano, 
půjčujeme zaměstnancům, 
důchodcům, osobám s rodi-
čovským 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 zprostřed-
kujeme k vaší spokojenosti 
a zadarmo poradíme jak 
postupovat při prodeji. Tel. 
775 850 604.



12/2008   INZERCE                                                                                                   strana 6

ØÁDKOVÁ INZERCE

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!

Prodej nově otevřené 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 zrekonstruované vilky ve velmi dobrém stavu 
v Rumburku. Nová fasáda s tepelnou izolací. Samostatně 
stojící garáž a sklad dřeva. Pěkná udržovaná zahrada. Vý-
měra: cca 750 m2. Snížená prodejní cena: 2.400.000 Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Prodej zrekonstruovaného rodinného domu ve Sta-
rých Křečanech. Velmi dobrý stav. Vedlejší stavby - zděný 
chlév, stodola. Pozemek: 2.967 m2. 

Prodejní cena: 3.250.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 
333 281, 723 327 523.

Prodej rodinného domu v Jiříkově. Započata rekon-
strukce domu. Výměra: 1.605 m2. Prodejní cena: 640.000 Kč. 
Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

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

Pronajmu garsonieru ve Varnsdorfu. Telefon 607 
563 450.

Pronájem nebytových 
prostor, 100 m2, soc. vyba-
vení, v centru pod kinoka-
várnou. Tel. 777 286 517, 
412 371 960.



ØÁDKOVÁ 
INZERCE

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

12/2008 INZERCE                                                                                                  strana 7

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

�������������
��������������������

�����������������������������

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

����������������������������������

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

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

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

�����������������

������������

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

ØÁDKOVÁ INZERCE

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

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.

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

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.

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 byt 2+1 ve 
Varnsdorfu, cena 2.500 Kč 
měsíčně. Tel. 775 643 903. 
Spěchá.

Nabízíme k pronájmu 
2 nebytové prostory v růz-
ných částech města, obojí 
v podstatě centrum, vhodné 
jako kancelář či prodejna. 
Tel. 731 564 952.

Pronájem nebyt. prostor (kanceláří, sklad. prostory) 
ve středu města. Tel. 723 459 600.

Prodám garáž v ulici Chelčického (u rozvodny ČEZ). 
Pro další informace volejte 777 163 369 nebo 602 163 
369.

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

FINANČNÍ PORADCE -  
HYPOTEČNÍ SPECIALISTA

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 manažér obchodu, 
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
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ODEŠLI NAVŽDY

14. - 15. června  MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové. Tel. 412 550 343

21. -22. června 2008 - MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72 Děčín II-Nové Město. Tel. 412 523 410

ZUBNÍ  POHOTOVOST

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat  Bc. Romaně Cupalové, vedoucí 

střediska Lužan Varnsdorf,  za zorganizování závodu „13 
klíčů 2008“, kterého jsme se úspěšně zúčastnili za Gymná-
zium Varnsdorf jako pořadatelé a soutěžící.

Septima a tercie A Gymnázium Varnsdorf

Dům dětí a mládeže ve Varnsdorfu pořádal dne 31. 5. 2008 
u sportovní haly 29. ročník Dne dětské radosti. Na tento den 
byl pro děti připraven bohatý program.

 Organizátoři akce děkují touto cestou všem, kteří se 
podíleli na jejím zdařilém průběhu - Město Varnsdorf, 
TOS VARNDSORF, a. s., JSDH Varnsdorf pod vedením 
p. Suchardy, autoškola p. Cibulky, pojišťovna Allianz, 
a. s., Modrá pyramida, a. s., horolezecký oddíl p. Hofma-
na, Apoštolská církev Varnsdorf, skauti Varnsdorf, za 
pejskaře p. Reisinger, Červený kříž pí Müllerové, Občan-
ské sdružení Čačipen pod vedením p. Ference, vedoucí 
kroužků DDM pí Dospělová, sl. Žatečková, pí Dzurenková 
a sl. Dospělová,  za ZŠ Edisonova pí Dospělová, malá dechová 
hudba Varnsdorf.

Děkujeme panu Šimákovi za slovní doprovod, panu Žďár-
skému za zapůjčení hudební aparatury a její obsluhu,  firmě 
Regia, a.s. za zapůjčení sportovního areálu.

Pracovnice DDM

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Nezvalova 2024 Varns- 
dorf děkuje firmě HEMTRANS Josef Hemelík za bezplatnou 
dopravu dětí na školní výlet. Poděkování patří též INFO-
CENTRU Jiřetín pod Jedlovou za krásný program na hradě 
Tolštejn.                        Děti a zaměstnanci mateřské školy

Dne 28. května 2008 se žáci naší školy z I. stupně zúčast-
nili akce “Dopravní den pro všechny“, která se uskutečnila 
v dopoledních hodinách v prostoru náměstí E. Beneše. Ne-
tradiční způsob prezentace bezpečnosti v dopravě opravdu 
děti zaujala. Na náměstí se  sešlo velké množství žáků škol. 
Poděkování patří všem organizátorům, především  místosta-
rostovi Karlu Dubskému, který celou akci koordinoval s vý-
borným výsledkem. Od našich učitelek ještě jeden dík za to, 
že nás přesvědčil, abychom se všichni této akce zúčastnili, 
stálo to opravdu za to.    

Sbor učitelek I. stupně ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821

Barbora Preusslerová 89 let
Květoslav Pospíšil     81 let
Vlasta Fejklová     89 let 
Danuše Krajčovičová 66 let 
Antonín Gavura     75 let
Petr Volf     32 let
Valter Pavluk     74 let 

Dne 5. června tomu bylo 10 let, co nás 
navždy opustila naše maminka a babička 
Eliška Šimetková. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi.

Stále vzpomíná syn Petr s rodinou.

Dne 16. června uplynulo 6 let od úmrtí 
Marie Vydržalové. Kdo jste ji znali, vě-
nujte jí tichou vzpomínku.

Syn Antonín.

Dne 13. června uplyne patnáct let od 
chvíle, kdy nás opustil tatínek a dědeček 
Ladislav Salfický. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s jeho rodi-
nou a příbuznými.

Dne 22. června tomu bude rok, co nás 
navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička Mária Somičová. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Manžel Milan, děti Liana, Milan a vnuk 
Jakub.

Dne 19. června by se dožil 80 let a v srp-
nu tomu bude už 24 let, co nás opustil náš 
milovaný tatínek MUDr. František Pro-
kop, a 14 let, co nás opustila naše milovaná 
maminka Hana Prokopová.

Stále s láskou vzpomínají děti Hana 
a František s rodinami.

V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal 
každý, kdo měl Tě rád.

Dne 14. června by se dožil 75 let náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pra-
dědeček Jiří Bryknar. Zemřel po dlouhé 
těžké nemoci 28. února. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Manželka, dcera a synové s rodinami.

Dne 16. června vzpomeneme 25. výročí 
úmrtí manžela a tatínka Jiřího Nováka. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpo-
mínku s námi. 

Manželka Jiřina Nováková a dcery Jiři-
na a Iva s rodinami.

Dne 2. června by oslavila 
své 52. narozeniny Nataša 
Frolíková, rozená Šidél-
ková z Varnsdorfu, která 
navždy odešla 26. prosince 
2007. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. 

Stále vzpomíná manžel 
František, dcera Helena 
s přítelem, syn Marek 
s rodinou, sestry, bratři 
s rodinami, vnuk Mareček 
a ostatní příbuzní.

Dne 3. června uplynulo již 6 let, kdy nás 
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček 
Vladimír Janoušek. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají manželka Dáša a dcery 
Renáta a Romana s rodinami.

Čas plyne, smutek a prázdno však 
zůstávají a bolest v srdci se nikdy zcela 
nezahojí.

Dne 10. června 2008 tomu bylo pět let, 
kdy tragicky skončil život naší drahé dcery 
Jany. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte 
jí tichou vzpomínku s námi.

Rodiče Blažena a Pavel Ducháčkovi 
a bratr Petr s rodinou.

Čas rány nehojí, je to jenom zdání, stále 
je v srdci bolest a tiché vzpomínání. 

Dne 3. června uplynulo 6 let od úmrtí 
našeho syna Vladimíra Janáčka.

S láskou vzpomínají rodiče a sestra 
Jindra s rodinou.

§

§

§

§

§

§

§

§

VZPOMÍNKA

Dne 2. června 2008 oslavil 
své životní jubileum tatí-
nek, dědeček a pradědeček 
Ludvík Kunkela. 

Do dalších let hodně 
zdraví a radosti mu přejí 
Krchovi, Tamášovi, Anna 
Krajmerová ,  vnoučata 
a pravnučka Maria Luiza 
Pianková.

V těchto dnech oslaví svá 
významná životní jubilea 
paní Jana Klocperková 
a pan Ladislav Klocperk. 

Vše nejlepší, hodně zdra-
víčka a pohodičky ze srdce 
přejí synové Milan a Pavel.

Milá Zdeničko Kutino-
vá, mnoho radostí, pevné 
zdraví, trvalé štěstí, málo 
starostí Ti k Tvým 60. naro-
zeninám přeje mamka, man-
žel, dcera Petra s rodinou 
a syn Tomáš s rodinou.

Dne 16. června oslaví 
60. narozeniny naše manžel-
ka, maminka a babička Ale-
na Vöröšová. Touto cestou 
jí posíláme spoustu malých 
kytiček. Každá z nich ať při-
nese jedno z našich přáníček. 
Mají v sobě štěstí, zdraví, ra-
dost, klid a hodně lásky.

Vše nejlepší přejí manžel 
Jaroslav, děti Jaroslav, 
Petra a Kateřina, vnou-
čata Jára, Bára, Adam 
a Anička.

§

Kateřina Köcherová 
Petr Novák (Adam)

Pavla Ptáčková
Martin Neumann (Nella)

Žaneta Maříková
Květoslav Ryšavý (Eliška)

Petra Marešová (Karolína)

Helena Holubová
Martin Kaňka (Daniel)

Martina Špačková
Jaroslav Špaček (Markéta)

Irena Janasová
Michal Hučko (Riana)

Jiřina Závorová     82 let
Miroslav Klapka     85 let
Vladimír Hájas     46 let 
Drahomír Moučka     68 let
František Čermák     77 let
Gertruda Reváková    79 let
Lenka Oulová     44 let

NAROZENÍ
Veronika Matysová
Karel Matys (Ondřej)

Kateřina Luňáková
Tomáš Luňák (Anna)

Romana Seifertová
Tomáš Seifert (Klára)

Pavlína Rosová
Jan Rosa (Tomáš)

Věra Průšová
Roman Průša (Marek)

Zuzana Svobodová
Radim Svoboda (Martin)
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VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

ÚSPĚCHY ZŠ NÁMĚSTÍ
Veleúspěšné dny zažívá naše škola na poli sportovním. 

Po úspěchu malých atletů (HS psal v minulém čísle) naši 
žáci excelovali na turnaji v kopané a skončili na 1. místě. 
Turnaj se odehrál pod patronací Sportovní komise Rady 
města Varnsdorf na umělém povrchu stadionu v Kotlině 
a měl skvělou diváckou kulisu.

Tým starších chlapců dále obsadil 4. místo na turnaji 
Coca-cola cup v Děčíně. Turnaj v kopané je soutěží celo-
republikovou a každoročně se do něj zapojí na 1 200 škol.  
Skvěle si ve fotbale vedli také učitelé a učitelky naší školy. 
V šestém pokračování učitelských her „Taky si chceme hrát“ 
obsadili výborné 3. místo. Našimi střelci v turnaji byli Honza 
Škoda se 2 góly, Miroslav Valko, Katka Bernatová a Václav 
Zemler dali po 1 brance.

Ve shodný den starší žáci (Martin Dat, Mirek Vu, Miloš 
Nguyen a D. Varga) obhájili 1. místo v Edison cupu na tur-
naji ve stolním tenise.

Na Poháru rozhlasu obsadila starší děvčata v konkurenci 
10 škol 2. místo. Ještě více se dařilo starším chlapcům, kteří 
díky vítězství postoupili na krajské finále do Bíliny. Atletic-
ké soutěže Poháru rozhlasu pokračovaly kategorií mladších 
žáků. Naše dívky skončily na 3. místě, mladším žákům unikl 
postup o 7 bodů a obsadili 2. místo.                             V.Z.

V rámci získaného grantu Města Varnsdorf  pro rok 2008 
uspořádala ZŠ Edisonova turnaj základních škol ve stolním 
tenisu. Zúčastnila se jej čtyři družstva chlapců a tři družstva 
dívek varnsdorfských škol: Gymnázium, ZŠ Seifertova, ZŠ 
náměstí E.Beneše a ZŠ Edisonova. Dívčí kategorii vyhrála 
pořádající ZŠ Edisonova před Gymnáziem Varnsdorf a ZŠ 
Seifertova. Kategorii chlapců po velkém boji ve finále a vý-
sledku 3:2 vyhrála ZŠ náměstí E.Beneše před ZŠ Edisonova, 
třetí skončilo Gymnázium a čtvrtá ZŠ Seifertova. K hlad-
kému průběhu přispěli i přesní rozhodčí R. Holubářová, M. 
Valko a Z. Richter. Blahopřejeme vítězům a děkujeme za 
poskytnutý grant a sponzorský dar.

                                                    Mgr. Irena Jirsáková 

Nejstarší neregistrovaná 
sportovní soutěž ve Varns- 
dorfu, soutěž družstev ve 
stolním tenisu, hraná jako 
už 35. ročník Varnsdorfské 
ligy a současně i 5. ročník 
Memoriálu Miroslava Rame-
še dospěla do svého závěru. 
Zúčastnilo se jí 15 družstev 
a 43 hráčů (v minulém roč-
níku 13 a 36) různého věku. 
Mezi nejstarší patřili Michá-
lek, MUDr. Janák, Chlan 
st., Kroužek, Pospíšil, Č. 
Charouzek a Prchal. Z nej-
mladších to byli Šimonek, 
M. Charouzek, Nastoupil, 
Bürger, Exnarová, Žítek ml. 
a Žítková. Každé družstvo 
se utkalo s každým dvakrát 
a o vyrovnanosti soutěže 
svědčí malé bodové rozdíly 
v konečné tabulce, kdy 
mnohdy musela při rovnos-

Z CYKLISTIKY 
Český pohár v XC měl 3. díl v Karlových Varech. Honza 

Strož měl, bohužel, defekt už ve druhém kole, Michal Malík do-
sáhl na velmi pěkné 35. místo. V kategorii Masters (muži nad 
30 let, kteří nechtějí jezdit ELITE kategorii) byl Jirka Švorc 
7. a Honza Mádl vybojoval 9. místo. Smolař letošní sezony, 
Jirka Švorc ml., měl na průběžné 6. pozici těžký pád a závod 
přesto dokončil na 12. pozici v žácích. http://www.mtbs.cz/
Kalendar/Vysledky/vysledky_cpxc0308_kvary080524.html                                                                         

Hany

Okresní hry mládeže 
speciálních škol

 Sportovní hry mládeže speciálních škol mají dlouhole-
tou tradici. Letošní 44. ročník pořádala ta varnsdorfská na 
stadiónu v Kotlině, kam se sjelo osm škol okresu Děčín. Na 
pořadu byly běh na 60 m, skok daleký, hod kriketovým míč-
kem, 800 m dívky a 1500 m chlapci. Počasí přálo a chuť, elán 
i soustředění na dobré výsledky také nescházely. Vše do-
padlo nejlépe pro domácí školu, která si odnesla krásný 
putovní pohár, věcné ceny. Odměněni byli soutěžící, kteří 
se umístili na 1. až 3. místě v jednotlivých disciplínách. Ti 
také budou reprezentovat okres v oblastním kole. Díky patří 
všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu závodů - hlav-
nímu rozhodčímu Z. Barborikovi, jeho pomocníkům z řad 
studentů VOŠ Varnsdorf a SZŠ Rumburk, grantu Města 
Varnsdorf a všem závodníkům zúčastněných škol. Uvádíme 
umístění pouze varnsdorfských závodníků. Výsledky: 60 m: 
mezi první tři se domácí neprosadili; skok daleký: 2. Siváková 
317 cm, 3. Feko 455; hod kriketovým míčkem: 2. Kováčová 
28,40 m, 2. Ferenc 54,40; 800 m: 3. Danková 3,14 min., 1500 m 
3. Danko 5,33; celkově jednotlivci: 2. Ferenc. Celkově družstva 
(školy): 1. Varnsdorf 5511 bodů, 2. Česká Kamenice 5173, 
3. Jiříkov 4891, 4. Rumburk 4766, 5. Děčín I 4734, 6. Děčín 
IX 2251, 7. Benešov 2232, 8. Šluknov D - diskvalifikován.                                            

J. Červinka

Liga stolního tenisu 2007-2008 skončila
ti bodů rozhodovat bilance 
vzájemných zápasů. Za re-
gulérnost a hladký průběh 
uplynulého ročníku patří 
poděkování řediteli soutěže 
V. Chlanovi ml., jednateli 
a pokladníkovi MUDr. 
Janákovi a za zpracování 
výsledků R. Novotnému. 
Díky i disciplinární komisi, 
která pracovala ve složení 
S. Michálek, Č. Charouzek 
a M. Miško. Všechna utkání 
se odehrála v herně stolního 
tenisu TJ Slovan, která je 
v prostorách Technických 
služeb města Varnsdorf.

Konečné pořadí: 1. Čen-
dové I (J. Peleška, V. Chlan 
ml.) 55  bodů, 2. Dolní Pod-
luží (Gola, Samek, Král) 52, 
3. Bowling bar (Miško, 
Gerboc, Svratecký) 52, 
4. Gambrinus (Šimonek, 

M. Charouzek) 46, 5. Smrk 
(Kovář, Středa, Marek, 
Kroužek) 46, 6. Velveta 
(M. Exnar, Strnad, Pospíšil) 
45, 7. Restaurace Šimek 
(Šimek, Sláma, Ondrá-
ček) 44, 8. Lev (P. Exnar, 
MUDr. Veil, MUDr. Urban) 
39, 9. Praha (Č. Charouzek, 
J. Charouzek, Prchal), 10. 
Čendové II (Jar. Peleška, 
V.  Chlan st., MUDr. Janák) 37, 
11. Spiders (Novotný, Ka-
houn) 36, 12. Mina (Michálek, 
Nastoupil) 36, 13. Krkovička 
(P. Žítkové st. a ml., Bür-
ger, Exnarová, Žítková) 36, 
14. Obchod Vohnout (Vo-
hnout, Dubovecký) 31, 
15. Arbas (Lub. Jetýlek, Lad. 
Jetýlek, Flégr) 29 bodů.    

         Miroslav Exnar

EDISON CUP 2008 
ve stolním tenisu ZŠ

V minulém týdnu, ve čtvrtek 5. 6. proběhla Olympiáda 
varnsdorfských mateřských škol, které soutěžily v těchto 
disciplínách: běh na 30 metrů (berušky a broučci), běh na 
50 metrů (předškolačky a předškoláci), skok z místa a hod 
tenisovým míčkem. Vyšlo z nich následující pořadí: 1. MŠ 
Pražská, 2. MŠ T.G. Masaryka, 3. MŠ Křižíkova, 4. MŠ 
Nezvalova, 5. MŠ Poštovní, 6. MŠ Národní, 7. MŠ Seifertova.                                                        

Zbyněk Šimák

Výsledky Olympiády MŠ 2008OLYMPIÁDA ZŠ
Sportovních klání se 

zúčastnili žáci 1. - 5. roč-
níků ZŠ. První den přinesl 
výsledky z florbalu a plavá-
ní. Florbal 1. Bratislavská 
3 body, 2. Edisonova 5, 
3. až 4. Seifertova a Kar-
lova po 6, 5. Náměstí 10 
bodů. Plavání: 1. Edisonova 
2 body, 2. Náměstí 4, 3. - 4. 
Seifrtova a Karlova po 7, 
5. Bratislavská 10 bodů. 
Průběžné pořadí po 1. dnu: 
1. ZŠ Edisonova 7 bodů, 
2. až 4. ZŠ Bratislavská, ZŠ 
Karlova a ZŠ Seifertova po 
13 bodech, 5. ZŠ Náměstí 
14 bodů. Při rovnosti bodů 
v celkovém pořadí by při 
závěrečném vyhodnoce- 
ní rozhodovalo umístění 
z atletiky. 

Druhý den byl na pořadu 
fotbal a vyhrála jej Brati-
slavská před Edisonovou, 
Náměstím, Seifertovou 
a Karlovou. Měnilo se 
i průběžné pořadí po 2. dnu: 
1. ZŠ Edisonova 9 bodů, 
2. ZŠ Bratislavská 14, 3. - 4. 
ZŠ Náměstí a ZŠ Seifertova 
po 17 bodech, 5. ZŠ Karlova 
18 bodů. 

Třetí den byla na pořadu 
atletika a ta určila i defi-
nitivní pořadí škol. Atle-
tika: 1. Edisonova 2 body, 
2. Náměstí 5, 3. Bratislav-
ská 7, 4. - 5. Seifertova 
a Karlova po 8 bodech. Ko-
nečné pořadí Olympiády ZŠ: 
1. ZŠ Edisonova 11 bodů, 2. 
ZŠ Bratislavská 21, 3. ZŠ 
Náměstí 22, 4. ZŠ Seifertova 
25, 5. ZŠ Karlova 26 bodů. 
Poděkování patří ČSČK, 
který zajišťoval ošetřování, 
zaměstnancům Regie a. s. 
a žákům ze ZŠ Edisonova 
a ZŠ Náměstí za pomoc při 
organizaci a průběhu akce. 

Zbyněk Šimák / ZdS 
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ŠEST BODŮ ÁČKA A POSTUP DOROSTU DO DIVIZE!

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 
a opět v doubické „aréně“.                              Zdeněk Polák

Za příjemného slunečného počasí proběhl na stadionu 
v Kotlině Krajský přebor Libereckého kraje ve vícebojích 
mladšího žactva. Závody pořádal AO TJ Slovan Varnsdorf. 
Mezi třinácti žáky byl nejlepší Jan Cícha ze Slovanu Libe-
rec, který uběhl 60 m př. za 10,20 s, míčkem hodil 52,55 
m, hladkou 60 m trať zdolal za 8,23 s, v dálce se dostal na 
4,88 m a 800 metrů zvládl za 2,3046 min. Za tyto výkony 
nasbíral celkem 2176 bodů a vyhrál o více jak 400 bodů. 
Z varnsdorfských atletických nadějí byl Jakub Skalický na 
5. místě (výkony v uvedených disciplínách 13,66 - 32,21 - 9,51 
- 3,77 - 2,5123) a Matěj Brábník na 7. příčce (12,89 - 24,92 
- 9,34 - 3,62 - 2,5824).

V kategorii mladších žákyň startovalo dvacet sedm závod-
nic. Nejlepší byla jablonecká Petra Vítová, 60 m př. zvládla 
za 10,19 s, míček jí dolétl na hranici 36,29 m, hladkých 60 
m proběhla za 8,80 s, v dálce skočila 4,24 m a 800 metrů 
uběhla za 2,3891 min. Druhá skončila Eliška Drahotová 
a pátá Anežka Drahotová (obě z Rumburku). Varnsdorfská 
startující Markéta Váňová skončila 22. (výkony 15,80 - 
26,44 - 9,29 - 2,88 - 3,0018) a Petra Řeháková obsadila cel-
kově 24. místo (výkony 12,73 - 22,14 - 10,54 - 3,50 - na 800 
m neklasifikována). Ředitelem závodu byl Ladislav Kubíček 
a hlasatelem Jaroslav Frolík.                    Text a foto ZdS

Muži SK Slo-
van hostili doma 

poslední tým tabulky FK 
Chmel Blšany a vyhráli 
bez zraněného kanonýra 
Grubhoffera 2:0. Branky 
v 8. Broschinský a ve 
32. Vrabec. V Chebu pak 
áčko vyhrálo 0:1 brankou 
z 95. minuty nastaveného 
času, kterou vstřelil Kře-
men. 

Dorostenci  zajížděli 
na hřiště FC Chomutov, 
kde starší vyhráli 0:2 
(0:1) góly Stehlík a Bandas. 
Mladší byli ještě štědřej-
ší a přivezli body za 0:4 
(0:2). Branky  T. Novák 2, 
J. Chlan a Zadina. Doma 
starší porazili Neštěmice 
přesvědčivě 5:0 (2:0), když 
góly dali Budský 2, Chlan, 
Mauder, Pácha. Tato výhra 
zaručila dorostu definitivně 
postup do divize. Ten hrál 
v sestavě:  Dvořák - Jelen, 
Tomčík, Stehlík, Zadina 
- Pácha, Nagy (72. Frolík), 
Havel, Mauder - Budský 
(64. Volf), Banda (46. J. 
Chlan). Trenér František 

Dužár. Mladší dorost hrál 
s Neštěmicemi 2:2 (1:2), 
obě branky z přímých kopů 
dal Šťastný.

Ženy přivítaly FK Tepli-
ce B a remizovaly 2:2 (1:2) 
po gólech M. Mokré a vlast-
ním soupeře za asistence 
Štefanové. Až v Trutnově 
našly ženy přemožitelky 
a po osmi utkáních bez ztrá-
ty bodů odešly poraženy 2:1. 
Kontaktní gól dala po samo-
statné akci Jungmannová. 

Starší žáci v důleži-
tém duelu pro zachování 
I. A třídy zdolali Lovosice 
3:0  (3:0) a góly zařídil 
D. Kuba. Mladší žáci vy-
hráli v Dolní Poustevně 3:5 
(0:2) a branky dali R. Kramer 
a V. Chlan po 2, jeden přidal 
Šiška. Doma zdolali Benešov 
n. Pl. 4:1 (3:1) se šesticí hrá-
čů starší přípravky. Góly O. 
Zelinger, Pajma, V. Chlan 
a Ticháček.

Starší přípravka bo-
jovala z favority KP, kte-
rými jsou liberecké celky. 
S Libercem A prohrála 6:2 
a s béčkem soupeře re-

mizovala 2:2. Po gólu 
v obou utkáních dali Eliáš 
a O. Kramer. Mladší pří-
pravka zvládla v jednom 
z víkendů dva odložené sou-
těžní turnaje okresu v Dě-
číně. Na prvním (pořádal 
Forward One) byla druhá, 
na dalším (Řezuz) třetí. Na 
tom předposledním turnaji 
sezony v Rumburku (FAŠV) 
opět druhá. Po 15 turnajích 
je Varnsdorf jistým vítězem 
okresního přeboru. Nejlep-
ší jeho střelci O. Kramer 
(80 gólů), M. Rybář (57) 
a L. Lisý (26), trenéři týmu 
M. Machan a Z. Kramer.

Stará garda přivítala 
starší pány FC Eintracht 
Schwerin. Po půlhodině pro-
hrávala 0:3, ale vybojovala 
konečný výsledek 4:4 (1:3). 
Branky domácích Swadosch 
2, Šanda, Lisý. Sestava: 
J. Vít (46. Hudec) - Dřevi-
kovský, Stehlík, Swadosch, 
Babík - Sommerschuh, Šan-
da, Kotiš, Lisý - Šmidílek, 
J. Eliáš. Hokejově střídali 
Šťastný, R. Vít, P. Šmíd, 
Z. Váňa, Uhlíř a Brož.  ZdS

INZERCE

MLADÍ VÍCEBOJAŘI Z LIBERECKA 
SOUTĚŽILI VE VARNSDORFU

U příležitosti oslav 140. výročí povýšení Varns- 
dorfu na město a MDD uspořádal TJ Slovan - oddíl basketba-
lu ve spolupráci s Městem Varnsdorf první ročník turnaje pro 
dívčí, chlapecká nebo i smíšená družstva žáků 4. a 5. tříd pěti 
ZŠ, ve kterých letos probíhala výuka basketbalu v zájmových 
kroužcích. Všichni v zápasech předvedli, že základy basketu 
zvládli a k vidění bylo mnoho pěkných momentů. Druhým 
poznatkem byl fakt, že dívky v tomto věku mohou s chlapci 
zdatně soupeřit. Konečné pořadí: 1. ZŠ Edisonova 4 výhry/0 
proher, skore 101:20, 8 body, 2. ZŠ Karlova 3/1, 49:44, 7, 3. 
ZŠ Východní 2/2, 43:58, 6, 4. ZŠ Bratislavská 1/3, 35:44, 5, 
5. ZŠ Náměstí 0/4 14:76 4 body. Poháry pro první tři druž-
stva a ceny pro vítěze předala ředitelka DDM paní Jägrová 
a předseda TJ Slovan Varnsdorf pan Jiří Žďárský. Za organi-
zační zajištění turnaje patři poděkování panu Janu Bártlovi, 
Miroslavu Novotnému a družstvu kadetů.        J. Novotný

BASKETBALOVÝ TURNAJ ZŠ


