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Výluka  systému správních evidencí 
a evidence motorových vozidel 

od 1. 5. do 10. 5. 2009
Ministerstvo vnitra (odbor realizace projektů eGovernment, 

odbor centrálních informačních systémů, odbor správních 
činností) připravuje převod informačních systémů správních 
evidencí a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR převod 
registrů silničních vozidel z úrovně okres - centrum na úro-
veň centrum.  Připravovaný převod je naplánován od 1. 5. do 
10. 5. Nový systém bude v provozu od pondělí 11. 5. 2009.

Výluka informačního systému správních evidencí (ob-
čanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel) 
a evidence motorových vozidel bude v době od 1. 5. do 
10. 5. 2009.  Na MěÚ Varnsdorf budou po dobu výluky, jedná 
se o 4 pracovní dny, přepážky shora uvedených agend v úřední 
dny otevřeny. V této době však bude možné pouze podávat 
informace a nahlížet do systémů. Nebudou možné žádné zápi-
sy do systémů, tedy zadávat jakékoli změny, podávat žádosti 
o doklady nebo vydávat vyhotovené doklady.

Mgr. Nataša Golová

Na pozvání Ing. Václava Černohouse ze Střední školy 
služeb a cestovního ruchu Varnsdorf přijela do Varnsdorfu 
diskutovat Jana Bobošíková a její manžel Pavel. Bývalou 
televizní moderátorku a nyní poslankyni Evropského parla-
mentu doprovázel také skladatel Petr Hannig. 

Beseda ve vile u „kostela bez věže“ byla určena pro studenty 
školy i pro veřejnost. Řeč byla hlavně o Lisabonské smlouvě, 
důležitém dokumentu, jehož schválení, či neschválení výrazně 
ovlivní další fungování EU i jednotlivých členských zemí. Paní 
Bobošíková vysvětlila svůj odmítavý postoj k jejímu přijetí: 
podle jejího názoru může být jedním z důsledků nové evropské 
legislativy například prolomení Benešových dekretů. Proto 
europoslankyně míří se svou argumentací často do pohraničí, 
kde by se lidé měli o tento problém nejvíc zajímat. 

Na dotaz, zda by znova kandidovala na prezidentskou 
funkci, zaznělo z jejích úst jméno Miloše Zemana - toho by 
po panu Klausovi viděla na Hradě nejraději.

Petr Hannig zpříjemnil sezení několika pěveckými vstupy, 
ale sám také zasahoval do diskuse, stejně jako Pavel Bobošík, 
který vidí největší nebezpečí Lisabonské smlouvy ve vojenských 
pravomocích Bruselu.                                   ham, foto Michal Šafus 

Bývalá průmyslovka 
v Otáhalově ulici se již po 
několik týdnů postupně 
plní knihami a nábytkem. 
Přesun zařízení Městské 
knihovny Varnsdorf jak 
z budovy MěÚ v ulici 
T. G. Masaryka (oddělení pro 
dospělé) a archiv, tak z ul. 
Legií (za červeným kostelem 
- dětské a hudební oddělení) 
je náročnou operací provádě-
nou po etapách. 

Začátkem dubna jsem 
zastihl personál knihovny 
v momentě, kdy budovu 
v ul. Legií opouštěly poslední 
kusy knihovnického nábyt-
ku. Hasiči poskytli traktor 
s valníkem, studenti SPŠ 
Varnsdorf obstarali naklád-
ku a vykládku. Od ředitelky 
knihovny Ing. Martinovské 
se dozvídám, že varnsdorfské 
střední školy se na výpomoci 
spravedlivě střídají. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V DRUHÉM 
POLOČASE STĚHOVÁNÍ 

1. června zahájí provoz v nových prostorách

V budově v ul. Legií zů-
stává ještě „metodika“ - de-
tašované pracoviště Městské 
knihovny Děčín zajišťující 
knihovnické služby pro obce 
ve Šluknovském výběžku. To 
se přesune na ul. T. G. Masa-
ryka do kanceláří, které tam 

uvolní naše městská knihov-
na. Na tu chvíli ostatně čeká 
netrpělivě i varnsdorfské 
muzeum. Právě budova na 
ul. Legií poslouží jako pro-
vizorní úložiště muzejních 
sbírek, než se podaří opra-
vit budovu muzea. ... prostě 
takový náš varnsdorfský 
„kulový blesk“. 

A jak v nové knihovně 
na „Otáhalce“? Procházím 
si sál oddělení pro dospělé: 
je již osazen regály, a to 
z velké části už zaplněnými. 
Také výpůjční pult je na 
svém místě. Připravený je 
bezpečnostní rám, který by 
měl uchránit knihy před 
krádežemi. Řemeslníci prá-
vě montují vybavení čítárny 
a studovny. Mohu nahléd-
nout do skladu v suterénu 
opatřeného archivními po-
jízdnými regály – těmi se 
ušetří hodně místa. Dětské 
a hudební oddělení o patro 
výš si nechávám na příště; 
knihovnice, které by mě tam 
mohly pustit, právě „lifrují“ 
hromady nábytku z vestibu-
lu, kde po vyložení dalšího 
valníku už není k hnutí. 
Zejména prý ale oddělení 
pro děti si s prostorem dost 
polepší, takže v depozitním 
skladu skončí jen minimum 
dětské četby.

JANA BOBOŠÍKOVÁ 
debatovala o Evropské unii 
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Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

Z deníku městské policie

Ze zápisníku PČR
Sklepy lákají zloděje 
Policisté pátrají po neznámém pachateli, který má na 

svědomí vloupání do sklepní kóje jednoho z panelových 
domů v Západní ulici. Majitelce z kóje odcizil čtyři hliní-
ková kola i s pneumatikami v hodnotě deset tisíc korun. 
Pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Policisté znají pachatele 
Z trestného činu krádeže je podezřelý sedmašedesátiletý 

muž. Ten měl ze zahrady odcizit čtyři kostky lešení Haki, 
vlek za osobní automobil a přenosnou udírnu. Majitel od-
cizených věcí vyčíslil škodu na částku přesahující patnáct 
tisíc korun. Pachateli hrozí dvouletý trest odnětí svobody.

Garáž navštívil zloděj
Vloupání do řadové garáže v ulici Partyzánů má na svě-

domí zatím neznámý pachatel. Po odstranění krycí mříže 
garáž prohledal a odcizil čtyři obuté ráfky kol motocyklu. 
Pachatel s sebou odnesl i krycí mříž, kterou při vloupání 
odstranil. Za trestný čin krádeže vloupáním hrozí až dvou-
letý nepodmíněný trest.

Zahradní chatky se stále vykrádají
Neznámý pachatel se přes noc vloupal do dvou sousedních 

zahradních chat. Vloupání provedl vždy násilným způsobem, 
chatky prohledal a odcizil kabely, nádobí a jiné drobnosti. 
Majitelé vyčíslili škodu na necelých osm tisíc korun. Za 
trestný čin krádeže hrozí v případě odsouzení až dvouletý 
nepodmíněný trest.

Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Z kuřáka záškolák
Na městském kamerovém dohlížecím systému byl v dopo-

ledních hodinách na autobusovém nádraží spatřen mladík, 
který zde kouřil, ač je to na tomto místě v rozporu se záko-
nem. Vyslaná hlídka MP provedla kontrolu osoby a zjistila, 
že se jedná o nezletilého. Telefonicky byla vyrozuměna 
jeho matka, která se domnívala, že její syn je ve škole. Pro 
syna se dostavila na služebnu MP a řádně mu domluvila.

Orel v našem městě
Na linku 156 bylo občanem našeho města oznámeno, že 

na silnici u jedné místní restaurace se nachází velký dravý 
pták. Vyslaná hlídka  na místě zjistila, že se jedná o téměř  
dospělého jedince orla. Ten byl hlídkou odchycen (po delší 
době) a převezen do záchytového kotce pro psy. Na základě 
této výzvy v městském rozhlase přijela na služebnu majitel-
ka orla se sdělením, že jí ulétl při předváděcí akci pro školu. 
S díky si dravce převzala.

Záchrana života
Na služebnu bylo telefonicky oznámeno, že v jednom domě 

na okraji města v kuchyni leží bez hnutí zřejmě zraněná 
majitelka domu. Vyslaná hlídka MP ve spolupráci s hasiči 
dům otevřela. Starší paní byla přivolanou sanitkou rychlé 
záchranné služby odvezena do nemocnice s podezřením na 
srdeční příhodu. Hlídka MP dům zabezpečila.

                                Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Rada města rozhodla: • Nerealizovat akci zpra-
cování projektové dokumentace – Lávka pro pěší přes 
Mandavu ve Varnsdorfu. • Zadat projekt úprav Ne-
mocnice Varnsdorf pro zajištění péče DIOP. • Doporučit 
ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování části 
projektu „Systém ochrany před katastrofami a posky-
tování pomoci v Euroregionu Nisa“ příslušející městu 
Varnsdorf, tj. se spolufinancováním města ve výši 
10 %, tj. 452.500 Kč (18.100 EUR) z celkových způ-
sobilých výdajů projektu a se zajištěním předfinan-
cování celého projektu ve výši celkových nákladů, 
tj. 4.525.000 Kč (181.000 EUR) z rozpočtu města.

Rada města rozhodla pověřit: • Starostu města 
uzavřením smlouvy na zajištění zázemí pro pracovníky 
VPP dle předloženého návrhu. • Starostu města uzavře-
ním smlouvy na vývoz košů. 

Rada města rozhodla schválit: • Ceník služeb 
za zajištění ochrany objektů napojením na pult cent-
ralizované ochrany a změny smluvních podmínek dle 
předloženého návrhu. • Ceník inzerce Hlasu severu od 
3. 4. 2009. • Vyplacení finančního příspěvku členům ko-
mise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu. 
• Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, 
kteří nejsou členy ZM. • Vyplacení finančního příspěvku 
členům Aktivu pro občanské záležitosti RM. 

  

Ceník inzerce 
v Hlasu severu

Město Varnsdorf se po-
čínaje měsícem dubnem 
2009 stalo plátcem DPH. 
V důsledku toho dochází 
ke změnám v cenách za 
inzerci, tedy k navýšení 
o 19% DPH. Zároveň byla 
zpoplatněna veškerá spo-
lečenská oznámení (vzpo-
mínky, přání, poděkování). 
Kompletní ceník je uveden 
na webových stránkách 
města a v redakci Hlasu 
severu.                     redakce 

Na zavedení moderní no-
vinky, která by měla usnad-
nit komunikaci mezi úřady, 
podnikateli, ale i obyčejnými 
lidmi, se již připravuje varns-
dorfská radnice. 

Novinka - datová schrán-
ka a její zřízení bude pro 
podnikatele a firmy povinné 
již od července tohoto roku.

Datová schránka není 
o nic složitější než interneto-
vé bankovnictví, s její pomocí 
bude možné pohodlně podá-
vat třeba daňové přiznání, 
vyřídit stavební povolení, 
a naopak přijímat korespon-
denci od úřadů či soudní 
obsílky. Kromě jednání s ve-
řejnou správou poslouží také 
při komunikaci se státními 
institucemi, soudy, pozemko-
vým fondem, zdravotními po-

Dlažební kostky jsou majetkem města!
Pozorní občané si všimli skutečnosti, že v našem městě 

probíhá v určitých částech výstavba splaškové a dešťové 
kanalizace. Se stavebními pracemi souvisí i finální úpra-
va povrchů v rozsahu poškození. Odbor správy majetku 
a investic informuje touto cestou občany města, že dlažební 
kostky např. v ulici Pohraniční stráže jsou majetkem města 
a jsou určeny ke zpětnému zadláždění nebo k využití v rámci 
následných investičních akcí. Na základě několika oznámení 
o krádeži dlažebních kostek byl podán podnět k šetření PČR. 
Také městská policie pravidelně monitoruje vybrané úseky 
a již  úspěšně dopadla několik zlodějů. V části ulice Pohra-
niční stráže budou dlažební kostky nahrazeny asfaltovým 
povrchem, s těmito město počítá pro vydláždění plochy před 
hřbitovní kaplí a dále k úpravě prostranství okolo „Věžičky“ 
v centru města. Krádeží nabytý materiál se provinilcům 
určitě nevyplatí, bude po nich požadována celá způsobená 
škoda. Zároveň bychom chtěli občany v okolí stavby ujistit, 
že stavební práce probíhají dle harmonogramu a budou do 
konce června ukončeny. Omlouváme se za snížený komfort 
bydlení v dotčených lokalitách.                     

Ing. Jaroslav Beránek, 
vedoucí odboru správy majetku a investic

Hasiči hlásí 

Radnice se připravuje na datové schránky
jišťovnami, ale také s notáři 
a exekutory.

Zřízení schránky bude 
zdarma. Ti, co mají elek-
tronický podpis, o ni budou 
moci požádat přes internet, 
ti ostatní si ji mohou zařídit 
osobně na nejbližším Czech 
POINTu. 

Podle zákona bude zřízení 
datové schránky povinné pro 
úřady a firmy. Dobrovolně 
ji mohou používat také živ-
nostníci a řadoví občané.

Těm, kteří si zřídí dato-
vou schránku, budou muset 
úřady přednostně doručovat 
korespondenci právě do ní. 
Odpadne tak postávání ve 
frontách na poště při vyzve-
dávání úředních zásilek do 
vlastních rukou, a to včetně 
obálek s modrým pruhem. 

I k těmto zásilkám bude 
možné přistoupit přímo 
z počítače adresáta. Usnad-
ní se tak i posílání a podání 
žádostí na úředních formu-
lářích, například daňových 
přiznání. I ta bude možné 
vyplňovat rovnou v datové 
schránce a odsud pohodlně 
odesílat na příslušný finanč-
ní úřad. 

Celý systém datových 
schránek počítá také se zasí-
láním příloh, které je nutné 
přikládat k mnoha dopisům. 
Technicky méně zdatným 
uživatelům s jejich převo-
dem a ověřením pomohou 
opět na Czech POINTech, 
stejně jako s případným vy-
tištěním obdržených zpráv. 
Pokud ovšem bude příloha 
příliš velká, nebo ji nepůjde 
převést do elektronické po-
doby (třeba rozměrné mapy 
či špatně čitelné starší doku-
menty), bude muset cestovat 
klasickou poštou.

Každý uživatel datové 
schránky si bude moci zvo-
lit způsob upozorňování na 
příchozí zprávy. O nové elek-
tronické zásilce se dozví buď 
bezplatně e-mailem, nebo za 
poplatek prostřednictvím 
SMS zprávy.

Pokud si zásilku nevy-
zvedne do 10 dnů od chvíle, 
kdy dorazí do schránky, 
bude podle zákona považo-
vána za doručenou. Více na 
www.datoveschranky.info.

-r-

Pravděpodobně úmyslné 
zapálení bylo příčinou požá-
ru boudy na sportovní nářadí 
na hřišti za bývalým eliťác-
kým klubem v centru města. 
I přes včasné ohlášení zbyla 
v době příjezdu hasičů už 
jen ohořelá kostra objektu.                                                                                  

Text a foto JS

Střípky 
z mikroregionu

• Naše sousední obce se 
dokážou dohodnout. Koncem 
února se na společném zase-
dání tří obecních zastupitel-
stev (Dolní a Horní Podluží, Ji-
řetín pod Jedlovou) tyto obce 
shodly mj. na výstavbě spor-
tovní haly v Dolním Podluží 
a sítě turistických stezek, 
na koordinaci kulturních 
akcí a na potřebě přestavby 
kina v Dol. Podluží na mo-
derní multifunkční kulturní 
zařízení. Společná jednání 
všech tří zastupitelstev se 
mají opakovat minimálně 
jednou za půl roku.

• V Horním Podluží jsou 
spokojeni s průběhem lyžař-
ské sezony. Splacením úvě-
ru na dvoukotvový vlek se 
hospodaření nyní již téměř 
dokončeného areálu dostalo 
do zisku.  Chystají ale ještě 
vybudování třetí mírné 
sjezdovky a nové trafosta-
nice kvůli zvýšení kapacity 
zasněžování.                 ham
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Dokončení ze str. 1
Nejde vlastně jenom o stěhování. Veškerý knižní fond 

zároveň prochází revizí a čipováním. Stejný proces čeká po 
otevření na dalších zhruba dvacet tisíc knih, nyní rozpůjče-
ných mezi čtenáři. 

Vzhledem k uspokojivému průběhu stěhování bylo již mož-
né určit termín otevření knihovny v novém působišti. První 
návštěvníky uvítají 1. června v 11 hodin všechna oddělení 
knihovny - po dlouhých letech konečně zas pod jednou stře-
chou. Zároveň bude otevřeno nové působiště informačního 
střediska a.s. Regia, které je umístěno v přízemí, a do dru-
hého patra se přestěhuje i varnsdorfský dům dětí a mládeže.                              

Martin Havlíček, foto ham, rm

Ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb přijel 
1. dubna na návštěvu do Šluknovského výběžku. Důvodem 
jeho cesty byla snaha na vlastní oči se přesvědčit, jaká je 
situace v regionu, který byl zahrnut mezi dvanáct lokalit 
s nejpalčivější romskou problematikou. 

Jeho první kroky byly nasměrovány do Komunitního 
centra v Krásné Lípě, kde se sešel za zavřenými dveřmi 
s vedením města v čele se starostou Linhartem a se zástupci 
organizací p.o. Kostka Krásná Lípa a o.s. CEDR, které za-
jišťují programy pro osoby v nouzi, podporují zaměstnanost, 
vzdělanost a integraci znevýhodněných občanů. 

O něco později se sešel se skupinou krásnolipských Romů 
a  spolu s nimi se prošel Pražkou ulicí a podiskutoval o jejich 
problémech. 

Při přátelském obědě se starosty  Šluknovského výběžku 
musel vyslechnout řadu stížností a výtek převážně na po-
stup vlády a zákonodárců při řešení problémů se sociálně 
slabými osobami a Romy. Starostové požadují více terénních 
sociálních pracovníků, kteří by aktivně působili v romských 
komunitách, větší vymahatelnost práva, více pracovních pří-
ležitostí, ale také podporu učňovského školství, aby se měla 
kde mládež z těchto menšin vzdělávat. Také se shodli na tom, 
že tento problém nelze vyřešit během deseti let, ale že je to 
běh na dlouhou trať.                                     Čerpáno z RN

Z iniciativy Výboru regionů a českých regionů se 31. břez-
na konalo v Bruselu setkání aktérů evropské přeshraniční 
spolupráce. Předseda Euroregionu Nisa Petr Skokan a dalších 
11 starostů a místostarostů měst a obcí Euroregionu Nisa 
včetně varnsdorfského starosty Josefa Poláčka představili vý-
sledky činnosti Euroregionu Nisa od vzniku v roce 1991 až po 
současnost. „Veřejné rozpočty měst a obcí prožívají v součas-
nosti nelehké období a my bychom chtěli, aby evropské fondy 
právě v hraničních regionech byly v dalších letech posíleny. 
V Euroregionu Nisa jsou stále deficity v dopravní infrastruk-
tuře, je nutné pomoci městům a obcím v ekologicko-energetic-
kých opatřeních a investicích do zkvalitnění infrastruktury 
základního školství. Je to jednoduchý recept, jak nám lze 
z Bruselu pomoci,“ řekl v budově Výboru regionů Petr Skokan, 
předseda Euroregionu Nisa. „Euroregion Nisa již před časem 
splnil všechny podmínky nutné pro přijímání evropských 
prostředků a stal se efektivní organizací pro přeshraniční 
spolupráci. Do roku 2013 projde Euroregionem Nisa skoro 
100 milionů Kč na podporu malých přeshraničních projektů,“ 
uvedl po jednání Jaroslav Zámečník, sekretář Euroregionu 
Nisa. Euroregion Nisa hospodaří ročně s rozpočtem okolo 
6 milionů Kč a přibližně dalších 15 milionů Kč ročně rozdělí 
právě pro menší projekty z tzv. Fondu malých projektů. Za 
18 let existence Euroregionu Nisa se podle nezávislého hod-
nocení Euroregionů v ČR na Masarykově universitě v Brně 
stal ukázkovým příkladem fungující a vzorové euroregionální 
struktury pro další Euroregiony na českých hranicích. 

čerpáno z tiskové zprávy, -r-, foto JZ

Do výběžku zavítal ministr pro 
lidská práva Michael Kocáb

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V DRUHÉM 
POLOČASE STĚHOVÁNÍ 

1. června zahájí provoz v nových 
prostorách

Systém pomoci v hmot-
né nouzi upravuje zákon 
č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi ve znění 
pozdějších předpisů. Je 
jedním z opatření, kterými 
Česká republika bojuje proti 
sociálnímu vyloučení. Vychá-
zí z principu, že každá osoba, 
která pracuje, se musí mít 
lépe než ta, která nepracuje, 
popřípadě se práci vyhýbá.

Hmotnou nouzí je v zása-
dě stav, kdy osoba či rodina 
nemá dostatečné příjmy a její 
celkové sociální a majetkové 
poměry neumožňují uspo-
kojení základních životních 
potřeb na úrovni ještě při-
jatelné pro společnost. Sou-
časně si tyto příjmy nemůže 
z objektivních důvodů zvýšit   
a vyřešit tak svoji nelehkou 
situaci vlastním přičiněním.

Zákon o pomoci v hmot-
né nouzi napomáhá řešení 
některých nárazových ži-
votních situací. Vymezuje 
sedm situací spojených s ne-
dostatečným zabezpečením 
základní obživy, bydlení 
a s mimořádnými událostmi.

Dávkami, kterými se řeší 
pomoc v hmotné nouzi, jsou:
1. příspěvek na živobytí, 
2. doplatek na bydlení, 
3. mimořádná okamžitá 
pomoc.

Příspěvek na živobytí 
je základní dávka po-
moci v hmotné nouzi, která 
pomáhá osobě či rodině při 
nedostatečných příjmech.

Částka živobytí je stano-
vena pro každou osobu 

POMOC V HMOTNÉ NOUZI
individuálně, a to na zá-
kladě hodnocení její snahy 
a možností, a odvíjí se 
od částek existenčního 
a životního minima.

Nárok na příspěvek 
na živobytí vzniká osobě 
či rodině (společně posu-
zovaným osobám), pokud 
po odečtení přiměřených 
nákladů na bydlení nedo-
sahuje příjem této osoby či 
rodiny částky živobytí.

Druhá dávka pomoci 
v hmotné nouzi - doplatek 
na bydlení - řeší nedostatek 
příjmů k uhrazení nákladu 
na bydlení tam, kde nestačí 
vlastní příjmy osoby či rodiny 
včetně příspěvku na bydlení 
ze systému státní sociální 
podpory.

Dávka je poskytována 
nájemci nebo vlastníku bytu, 
který má nárok na příspěvek 
na živobytí a na příspěvek 
na bydlení. Zákon o pomoc 
v hmotné nouzi  pamatuje 
i na specifické situace spo-
jené s bydlením, kdy žadatel 
nemá nárok na příspěvek 
na bydlení, protože využívá 
jinou než nájemní formu 
bydlení. 

Mimořádná okamžitá po-
moc je poskytována osobám, 
které se ocitnou v situacích, 
které je nutno bezodkladně 
řešit. Je to dávka nenáro-
ková.

Zákon stanoví pět ta-
kových situací: 

1. Situace, kdy osoba 
sice nesplňuje podmínky 
hmotné nouze, ale v případě 

neposkytnutí pomoci osobě 
hrozí vážná újma na zdraví. 

2. Situace spojené s vážnou 
mimořádnou událostí - např.: 
živelní pohroma, požár. 

3. Nedostatek prostředků 
k úhradě jednorázového 
výdaje spojeného zejména 
se zaplacením správního 
poplatku za vystavení dup-
likátu rodného listu a osob-
ních dokladů.

4. Nedostatek prostředků 
spojených s pořízením nebo 
opravou nezbytných základ-
ních předmětů dlouhodobé 
potřeby a na základní 
vybavení domácnosti a odů- 
vodněných nákladů sou-
visejících se vzděláním ne-
bo zájmovou činností ne-
zaopatřeného dítěte.

5. Je-li osoba ohrožena 
sociálním vyloučením s ohle-
dem na neuspokojivé so-
ciální zázemí a nedostatek 
finančních prostředků. 
Jedná se zejména o osoby 
propuštěné z výkonu vazby, 
z výkonu trestu odnětí svo-
body, z dětského domova, 
osoby bez přístřeší.

Žádosti o dávky pomoci 
v hmotné nouzi se podávají 
na předepsaných tiskopisech 
na sociálních odborech po-
věřených obecních úřadů 
podle místa trvalého pobytu 
občana.

V rámci řízení se posu-
zuje, zda je osoba či rodina 
skutečně v hmotné nouzi 
a zda splňuje podmínky 
nároku na příslušnou dávku. 
V konečné fázi se pak sta-
novuje výše dávky.

Způsob výplaty příspěvku 
určuje orgán pomoci 
v hmotné nouzi. Ten může 
poskytnout příspěvek na 
živobytí a mimořádnou 
okamžitou pomoc ve dvou 
formách, a to buď ve formě 
peněžní, nebo věcné. Věcnou 
formou se mj. rozumí poskyt-
nutí výše uvedených dávek 
prostřednictvím poukázky, 
které lze za určitý druh zboží 
v obchodě směnit.

Je-li zřejmé, že příjemce 
nedokáže s větší částkou 
finančních prostředků hos-
podařit, může rozhodnout 
orgán pomoci v hmotné nouzi 
o kombinované pomoci, kdy 
část dávky bude poskytnuta 
ve finanční formě a část 
v potravinových poukázkách 
na nákup zboží ve vybraných 
prodejnách.  

Od 1. 2. 2009 jsou ve 
Varnsdorfu smluvně za-
jištěny dvě prodejny potravin, 
kde je možné nakupovat zboží 
na potravinové poukázky, 
a to Potraviny Jelínková 
a Řeznictví Vohnout.

Uvedené informace jsou 
zjednodušené a orientační. 
Úplné podmínky pro při-
znání dávek pomoci v hmot-
né nouzi jsou uvedeny 
v právních předpisech nebo 
je vysvětlí pracovníci po-
věřeného obecního úřadu - 
odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví.              Hm

Josef Poláček jako zástupce 
Euroregionu Nisa skládal účty v Bruselu 
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25. - 26. 4. 2009 
MUDr. Alena Křemeno-
vá, Sokolská 129, 
Děčín IX - Bynov. 
Tel. 412 544 539

1. - 3. 5. 2009 
MUDr. Zdeněk Janda, 
Čs. legií 1083/10, 
Děčín IV - Podmokoly. 
Tel. 412 532 216

ZUBNÍ  
POHOTOVOST

Zájemci o historii ze Šluk-
novského výběžku a Saska 
vzájemně poznávají dějiny 
regionu. Pracovní skupina 
zhruba dvaceti zástupců 
muzeí se setkává střídavě 
na obou stranách hranice. 
Hostitelem se stane vždy 
jedno z vybraných muzeí 
nebo kulturních památek. 
Místem zatím posledního 
setkání byla 27. března 
loretánská kaple s ambity 
v Rumburku. Po prohlídce 
objektu a aktuálních výstav 
pokračovalo v knihovně 
v Rumburku pracovní setká-
ní 26 příznivců regionální 
historie. Setkávání organi-
začně zajišťuje Společnost 
pro trvale udržitelný rozvoj 
Šluknovska, Kruh přátel 
muzea Varnsdorf a na ně-
mecké straně Spolek pro 
rozvoj hraničního regionu 
Horní Mandava/prameny 

Nápad sjet říčku Manda-
vu ve mně uzrával dlouhá 
léta. Poslední dobou jsem 
stále častěji na toto téma 
hovořil se svými přáteli, 
ale stále to bylo v rovině 
hospodských povídaček. Až 
jsem se setkal s přítelem 
Lubošem, který se mnou 
absolvoval několik vodác-
kých kurzů a spolu jsme 
sjeli pár českých řek. Po 
dohodě jsme sedli na kola 
a projeli se podél Manda-
vy z Rumburku do Žitavy. 
Zaznamenali jsme si jezy 
a všechna  nebezpečná mís-
ta a podrobněji jsme naši 
misi naplánovali. Využili 
jsme zvýšené hladiny řeky 
po deštích a jarním tání 
a určili jsme den D.

Ten nastal v neděli 
15. března v 10 hodin 
pod mostem u nové školy 
v Rumburku. Pod jezem 
jsme se nalodili do dvou-
místné nafukovací kánoe 
a za zvědavých pohledů ko-
lemjdoucích jsme odrazili od 
břehu. A už jsme proplouvali 
pod prvním mostem a potom 
pod dalším a dalším…

Nechali jsme se unášet 
proudem, až jsme poprvé 
přestoupili hranice státu. 
Po celou dobu jízdy jsme se 
jak na naší, tak na německé 
straně setkávali se vstříc-
ným, přátelským chováním.

Jen český vodácký po-
zdrav „ahój“ se změnil v ně-
mecké „halló“. Po dalších 
2 km se nám otevřel po levé 
straně krásný pohled na 

SJELI JSME MANDAVU 
Z RUMBURKU AŽ DO ŽITAVY

varnsdorfský Hrádek. Vplu-
li jsme opět na naše území 
a doplouváme k největšímu 
jezu v areálu bývalých vo-
jenských kasáren. Přenáší-
me člun a míjíme hospůdku 
přímo u vody s vyhlášeným 
černým pivem. Další nezvyk-
lý pohled – po pravé straně 
silueta kostela na varnsdorf-
ském náměstí. Podplouváme 
most u lékárny, jsme nyní 
uzavřeni v korytě po obou 
stranách vysokými kamen-
nými stěnami. U plaveckého 
bazénu se dostáváme k jezu, 
opíráme se do pádel a po levé 
straně jez sjíždíme. Pod dal-
šími mosty plujeme dále až 
k jezu u čističky odpadních 
vod, kde koníčkujeme po 
levé straně.

Po kratším neklidném úse-
ku a zhoupnutí přejíždíme 
opět státní hranice z Varns- 
dorfu do Großschönau. Mi-
lým překvapením pro nás je 

neznečištěná a nezapáchají-
cí voda, viděli jsme i ryby! 
Další jez mě pěkně vytrestal, 
trochu jsem při nástupu do 
lodi zazmatkoval a zahučel 
do vody.

Přes vesnici Hainewalde 
následoval klidný, pohodo-
vý úsek otevřenou přírodou. 
Průjezd vesnicí byl nároč-
nější, přímo mezi větvemi 
a velkými balvany, o které 
se odíralo dno člunu.

Tok řeky zde zrychlil, vlny 
s námi pěkně pohazovaly.

Poslední jez – vlastně 
splav s brodem jsme koníč-
kovali už nadohled Žitavy.

Po 6 hodinách a asi 30 
km jsme přistáli u prvního 
mostu v Žitavě – cíle naší 
cesty.

Konečně jsme si s Lubo-
šem splnili svůj sen a oslavili 
tak kulaté narozeniny.

Roman Štyndl  
a  Lubomír Soukal

DĚNÍ VE MĚSTĚ NENÍ 
SENIORŮM LHOSTEJNÉ
Velký zájem o setkání se zástupci města i se zastupiteli po-

tvrzují senioři v klubu Pohádka. V hojném počtu se sešli při 
únorové besedě se členem zastupitelstva  města Ladislavem 
Houžvičkou a místopředsedou ODH Petrem Heinrichem. 
Velkou účastí se pak mohla chlubit i březnová beseda se 
starostou města Josefem Poláčkem. 

Senioři svými dotazy, názory a mnohdy i kritickým po-
hledem na existující problémy potvrzovali, že o město, kde 
většina z nich prožila valnou část svého života, mají upřím-
ný zájem. Tématem debat byla zastupitelstvem zamítnutá 
výstavba větrných elektráren, výstavba nového městského 
centra kultury a vzdělávání nebo řešení dlužníků města. 
Předmětem kritiky se stalo velké množství různých heren 
a barů, které mají neblahý vliv především na mladou ge-
neraci. Dotazy zazněly i na adresu Hlasu severu ve věci 
uveřejňování příspěvků, způsobu jeho řízení a financování. 
Senioři oceňovali, že díky správnému rozhodnutí vedení 
města byly v bývalých kasárnách vybudovány byty a DPS 
a kladně bylo také hodnoceno vybudování kruhového objez-
du v ulici Pražská. Bolavým místech z pohledu seniorů je 
čistota a pořádek ve městě, chátrající budovy, které nejsou 
majetkem města, a také nevyhovující množství veřejných 
záchodků  a jejich provozní doba. 

Na většinu uvedených i dalších problémů účastníci besed 
dokázali reagovat, vysvětlit a  naznačit, zda a jak se problé-
my mohou řešit. Některé z problémů přesahovaly možnosti 
účastníků  únorové besedy, a tak je na březnové besedě 
vysvětlil starosta města osobně.      Dr. Miloslav Hoch, rm

Činnost komise cestovního 
ruchu v roce 2009

Jak jsem již jednou čtenáře Hlasu severu informoval, ko-
mise CR ke konci loňského roku doporučila městské radě ke 
schválení vypracovaný dokument „Plán rozvoje cestovního 
ruchu Varnsdorfu a okolí na období 2009–2013“. V dlouho-
dobém strategickém plánu rozvoje našeho města je cestovní 
ruch vyzdvižen jako priorita č. 3. Jde tedy o materiál, který 
naše město nutně potřebuje. Otázkou k další diskusi je, 
jestli v takové podobě, v jaké byl odevzdán. Bohužel ani po 
uplynutí šesti měsíců se členové komise nedočkali tzv. zpětné 
vazby ve věci použitelnosti tohoto materiálu. Vedení města 
pouze reagovalo tím, že ji Ing. Jakubec dopracuje ještě v bo-
du spolupráce s podnikateli. Dodnes tento materiál někde 
leží a sedá na něj pomalu prach.

Jelikož si myslíme, že tudy cesta nevede a koncepce rozvo-
je se pravděpodobně neujala, rozhodli jsme se pro konkrétní 
práci jak zkvalitnit a podpořit v naší oblasti cestovní ruch. 
Věříme, že náš region je pro turisty zajímavý, ale musíme 
jim tyto informace o přednostech náležitě „prodat“. Pravdou 
je, že turista naší oblastí většinou projíždí. Nepropadal bych 
ale skepsi. Pokud připravíme kvalitní servis pro získávání 
dostatečného množství informací, turista si náš region 
najde. 

Začali jsme tedy připravovat projekt na vytvoření nových 
propagačních materiálů zaměřených na zajímavosti a služby 
našeho regionu. Jedná se především o vytvoření „katalogu“ 
atraktivit regionu s podrobným popisem a dokumentací 
různých druhů výletů a pobytových balíčků. Kupříkladu 
pobyty pro rodiny s dětmi, nebo výlety pro vozíčkáře. Další 
částí projektu bude tvorba nových webových stránek infor-
mačního centra s nabídkou výletů a zajímavostí, ubytováním 
a stravováním, kalendáriem akcí, bude zde prezentace 
propagačních materiálů, orientační systém a virtuální pro-
hlídka města a další služby. Tyto ucelené informace, které 
by měly být v jednotném stylu, opravdu chybí. Doposud 
byly připravovány pouze dílčí propagační materiály, a to 
bez jakékoli koncepce. Dalším výstupem tohoto projektu 
bude zkvalitnění práce informačního centra. Tyto ucelené 
informace tomu určitě napomohou.

Výsledek celého projektu bude záviset také na výši získa-
né dotace. Já sám za sebe přeji členům komise CR, Klubu 
českých turistů, Informačnímu centru a. s. Regie a projek-
tové manažerce co nejmenší „porodní“ bolesti k úspěšnému 
zdolání projektu s pracovním názvem „Výletník Varnsdorf-
ska“.                            Petr Heinrich, předseda komise CR

Čeští a němečtí muzejníci se setkali 
v Loretě v Rumburku

Sprévy. Cílem je prezentovat 
muzea podél hranice a při-
blížit turisticky zajímavé ob-
lasti. Další setkání proběhne 
v pátek 9. října v některém 
z německých muzeí. 

Zástupci  muzeí z česko-
-saského pohraničí se setká-
vají od roku 2002. Hlavní 
náplní jednání je informo-
vání o jednotlivých muzeích 
a akcích připravovaných 
na české i německé straně. 
Součástí setkání je i společ-
ná příprava projektů. V roce 
2003 byla vydána trojjazyč-
ná brožura o sasko-českých 

muzeích v Krajině podstáv-
kových domů. O dva roky 
později pak česko-německý 
sborník vlastivědných pří-
spěvků z obou stran hra-
nice s názvem Mandava.              

Klára Mágrová, 
foto Josef Zbihlej
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ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Prodám montovanou 
chatu MULTI 105 s veran-
dou na pronajaté zahrádce 
(300 m2), nájem 900 Kč 
ročně na kopci „kurťák“ nad 
zimním stadionem. Bližší in-
formace na tel. 412 374 048 
po 19. hod.

Prodám byt 1+4. Tel. 
728 049 251. 

Prodám garsonku na Če-
lakovické 2916, 3. p.  cena 189 
tis. Kč. Tel. 775 154 041.

Prodám stavební mí-
chačku. Tel. 412 371 883.

Pronajmu nebytové 
prostory před rekonstrukcí, 
cca 120 m2 na Národní ulici. 
Tel. 602 402 435.

Pronájem nebytových 
prostor v centru Varns- 
dorfu. Vhodné na kancelář, 
salon, prodejnu. Výměra: 
43 m2. Cena za nájem: 4.900 
Kč/měs. + služby. Info Lužic-
ká R.K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Prodej restaurace ve 
Varnsdorfu. Prodej včet-
ně zařízení. Snížená pro-
dejní cena: 2.750.000 Kč. 
Možnost pronájmu: 15.000 
Kč/měs. + služby. Info Lu-
žická R.K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej udržovaného 
rodinného domu v Rum-
burku. Zahrada s okrasný-
mi keři, bazénkem a rou-
benou chatkou. Pozemek: 
831 m2. Prodejní cena: 
2,6 mil. Kč, při rychlém 
jednání možná sleva. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.

Prodej  komerčně atrak-
tivního domu v Jiříkově. 
V přízemí 2 obchody, sklady, 
kanceláře, v patře 2 bytové 
jednotky. Pozemek: 639 m2. 
Prodejní cena: 1.990.000 Kč.
Info Lužická R.K. Tel. 412 
333 281, 723 327 523.

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

Pronajmu nebytové 
prostory v centru města 
Varnsdorf (na náměstí) 
100 m2, možná úprava. Tel. 
602 354 388.

INZERCE

Velice známou varnsdorf-
skou textilní firmou s dlou-
holetou tradicí byla též 
firma Hanisch. I její zakla-
datel Johann Andreas Ha-
nisch začínal jako obyčejný 
domácí tkadlec. Později za-
kládá textilní firmu, kolem 
jejíhož roku založení byl ve-
den jistý spor. Ve firemních 
písemnostech je uváděn rok 
1757, na jiném místě je však 

VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Další známé varnsdorfské textilky - 13. část 

uveden rok 1787. Jisté však 
je, že již ve druhé polovině 
18. století byla firma zná-
ma přinejmenším na území 
tehdejšího c. k. Rakouska.  
Ve svých počátcích se zde 
vyrábí zejména lněné zboží 
(vzorkované grádly a látky 
na vesty), ale i polohedvábné 
šátky. Také tady zakladatel 
zvolil od samého počátku pro 
odbyt svých výrobků výhod-
nější z možných způsobů, 
a sice přímý prodej zákazní-
kům. Zprvu své zboží vozil 
na trhy v Praze a Brně, 
později však i v Miláně 
a Vídni. Do firmy vstupuje 
i syn J. A. Hanische, Johann 
Josef Elias. Původně firma 
sídlila v Altwarnsdorfu, 
čp. 876 (dnes již neexistu-
jící). Avšak již roku 1799 
Hanischové budují první 

ze svých honosných a archi-
tektonicky cenných objektů, 
dům s čp. 506 (budova bý-
valé městské knihovny na 
Národní ulici, zbořena v 80. 
letech min. stol.). Jednalo 
se o klasicistní vilu, za níž 
stával výrobní objekt. Již 
o pár let později r. 1811 ne-
chávají Hanischové postavit 
druhý, prvnímu do značné 
míry podobný dům na téže 

ulici s čp. 512 (dnes ČSOB 
a ZUŠ). I stavební a prosto-
rové řešení bylo prvnímu 
objektu velice podobné. 
Přední část, místními nazý-
vaná „zámeček“, byla částí 
obytnou a reprezentativní, 
zadní pak sloužila výrobě.

Roku 1811 bylo také 
firmě J. A. Hanisch & Sohn 
uděleno velkoobchodní to-
vární oprávnění s právem 
uvádět rakouskou císařskou 
orlici na firemním typáři. Již 
dva roky na to pro potřeby 
svého obchodního zastoupení 
zakoupila firma za 30.000 
zlatých honosný dům ve 
Vídni. 

Další objekty zbudovala 
firma z ryze praktických 
důvodů. Doposud totiž 
prováděla dokončovací 
práce v nevyhovujících pro-

storách s malou kapacitou 
produkce. Majitelé se proto 
r. 1813 rozhodli vykoupit 6 
domků v obecní nivě mezi 
Mandavou a „zámečkem“ 
a postavili zde valchu 
a barevnu. 

Své obchodní úspěchy 
vybudovala firma na 
výrobě vysoce kvalitních 
bavlněných, ale i vlněných 
látek. Ze širokého sorti-
mentu bavlněných tkanin 
to byly např. piké, satinet, 
kartoun, ryps, ale zejména 
samet a manšestr, kde 
J. A. Hanisch zdokonalil 
jeho řezání a žíhání. Spe-
cialitou firmy byly látky 
vlněné, při jejichž výrobě 
dohlíželi mistři z Altenbur-
gu v Durynsku. Jednalo 
se např. o látky na vesty, 
oblekové látky, plášťoviny, 
flanely. V polovině dva-
cátých let 19. stol. firma 
zaměstnávala 70 továrních 
dělníků a na 130 domácích 
tkalců.

V roce 1820 Johann 
Josef  Hanisch uzavírá 
společenskou smlouvu se 
svými syny Josefem a Kar-
lem. Firma pak nese název 
J. J. Hanisch & Söhne. 

J. J. Hanisch o deset let 
později umírá a firmu 
přebírají jmenovaní sy-
nové. Protože se jim však 
nepodařilo udržet podnik 
na takové úrovni, na ja-
kou ho dostal jejich otec, 
a obchody váznou, jsou nu-
ceni ho roku 1850 uzavřít.

Roku 1857 obnovuje 
výrobu v objektu čp. 506 
vnuk J. J. Hanische Karl. 
Ten zakoupil a nainstaloval 
do továrny parní stroj, 
kterým poháněl spřádací 
stroje a tiskárnu látek. Od 
r. 1871 vlastní podnik jeho 
synové Karl Alois a Alfred, 
kteří původní továrnu 
stavebně rozšířili a vybavili 
novým zařízením. Zakoupili 
nový tiskařský stroj a starý 
parní stroj nahradili novým, 
výkonnějším. V letech 1891-
-93 vybudovali novou me-
chanickou tkalcovnu. Byl 
zde vyráběn velice kvalitní 
kalmuk, dušestr a samet. 
Trhem velice žádané pak 
byly kepry a oboustranně 
potištěné látky. Firma zís-
kala za své výrobky četná 
ocenění. R. 1908 odešel 
z firmy Karl a podnik dál 
vedl Alfred se svým synem. 
Od r. 1909 nese tato firma 
název Druckfabrik - Mecha-
nische Weberei – Appre-
turanstalt Karl Hanisch. 
Sláva firmy však postupně 
uhasínala a její existence 
končí rokem 1945.       -mk-

Tak přesně tento titulek 
mne včera napadl, když 
jsem si večer prohlížel 
snímky pořízené v průběhu 
dne. Stalo se již chvályhod-
ným zvykem zachovávat na 
opravovaných domech ve 
městě co nejvíce původních 
historických nebo histori-
zujících architektonických 
prvků. Ale jen málokdy 
jsme svědky toho, že jsou-li 
tyto detaily značně poško-
zené, odhodlá se vlastník 
nemovitosti k pořízení je-
jich věrných replik. A že jde 
většinou o díla počertech 
zdařilá, o tom se můžeme 
od včerejšího odpoledne 

OKNO DO NEBE

(psáno 10. 4. 09) přesvědčit 
pohledem na nové věžičky 
na střeše budovy MěÚ v ulici 
T. G. Masaryka. Posuďte 
sami, není to nádhera? -mk-

Empada - salon pro 
úpravu srsti psů. Od 
4. května na nové adrese: 
Pražská 2952, Varnsdorf 
(vedle Lidlu) v HafHaf sho-
pu. Tel. 737 104 222.

. 
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ØÁDKOVÁ INZERCE

SKZ NORD nabízí dr. byt 3+1 s jídelnou ve 
Varnsdorfu, plocha 68,50 m2, 4.NP v klidné a žá-
dané lokalitě; dům zateplen s plastovými okny. Nová 
kuchyňská linka zdarma. Cena 591.000 Kč. Tel. 604 
267 602, skznord@skz.cz.

Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též min-
ce, pohledy, známky, celé sbírky. Rychlé a slušné jednání. 
Tel. 606 388 495, 607 662 178.

Svatební a společenská móda pro dámy a pány. 
Půjčovna - prodej - zakázkové krejčovství - opravy a úpra-
vy oděvů. Út - Pá 14.00 - 18.00, mimo otvírací dobu dle 
domluvy. Kontakt: Varnsdorf, Elišky Krásnohorské 1549. 
Tel. 728 764 809, j.zarnack@email.cz, www.svatebni-
-moda.cz. Připravili jsme pro vás novou kolekci šatů na 
rok 2009. Rádi pokračujeme v naší tradici a pro každou 
nevěstu máme připraven dárek!

Kadeřnictví U Kapustičky stále otevřené s přija-
telnými cenami. Nově prodlužování přírodními vlasy 
a barevnými pramínky. Tel. 728 510 962.

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

Pronajmu nadstandardní byt 2+1 a 3+1 v centru 
města Varnsdorf, nájem + akontace. Tel. 602 354 388.

Prodám byt ve Varnsdorfu v os. vl. 4+1+L po rekon-
strukci. Cena 850.000 Kč. Tel. 606 553 605.

Prodám družst. byt 
4+1+L, 6. patro. Mimo RK. 
Tel. 774 551 773. 

SKZ NORD nabízí dr. byt 3+1+L v Rumburku, plocha 
65 m2, 2. NP v centru města; dům zateplen s plastovými okny. 
Nová kuchyňská linka zdarma. Cena: 586.000 Kč. Tel. 604 
267 602, skznord@skz.cz.

SKZ NORD nabízí dr. byt 3+1+L ve Varnsdorfu, 
plocha 70 m2, 6.NP, velmi dobrý stav, dům po celko-
vé rekonstrukci. Cena: 687.000 Kč. Tel. 604 267 602, 
skznord@skz.cz.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

VELVETA CENTRUM
správní budova, Varnsdorf,

Palackého 2760

VÝHODNÝ PRONÁJEM 
KANCELÁŘÍ

 Dobrá cena, nepřetržitá 
služba v recepci, možnost 

využití společně 
zajišťovaných služeb: 

pošta, kopírování, 
účetnictví, právní 
kancelář, telefony, 

internet, informační 
technologie, ekologie atd.

Rádi vás u nás přivítáme.

Kontakt: 
Ing. Zdeněk Mayer 

tel. 602 181 853
www.velveta.cz

Prodám dr. byt 3+1 (elektro Bukáček). Tel. 606 158 700.
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VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

§

§

Dne 24. dubna to je 5 let, co navždy odešel 
pan Ivo Košťál. 

Stále vzpomíná manželka a přátelé.

Březen 2009 

Antonín Trebatický   79 let
Zdenka Kastnerová   75 let
Vlasta Suchardová    78 let
Jan Koktavý    65 let
Jiří Müller    43 let
Petr Pešek    59 let
Jaroslava Brychtová 74 let
Jaroslav Kavan    86 let
Miroslav Mrvík    63 let
Marta Brabcová    83 let
Josef Hronek    69 let 

Dne 28. března uplynuly smutné 2 roky, co nás 
navždy opustila naše milovaná maminka a babička 
Alena Kubálková. 

S láskou v srdci stále vzpomínají dcery Naďa, Alena 
a syn Bohouš s rodinami.

Dne 21. dubna uplynulo 10 let od chvíle, 
kdy nám navždy odešel náš manžel, tatínek, 
dědeček, bratr a švagr Stanislav Laubr. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Manželka Věra, děti s rodinami a ostatní 
příbuzní.

Dne 3. dubna uplynuly tři smutné roky, 
kdy nás navždy opustil milovaný manžel 
a tatínek Jan Havlíček. 

S láskou vzpomínají manželka Jiřina 
a dcery Zuzanka a Maruška.

§

§

§

ODEŠLI NAVŽDY

Dne 28. dubna uplyne již 9 let od doby, 
kdy navždy odešel manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček František Šrank.

S láskou vzpomínají manželka Jožka 
s celou rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

Šachové střípky

Dne 5. května to bude 10 let, co nás opustil 
náš tatínek Imrich Zeleňák. 

S láskou stále vzpomíná syn Imrich 
s rodinou.

Dne 2. května oslaví 
90. narozeniny mamin-
ka, babička a prababička 
Emílie Smečková. 

Za celou rodinu hodně 
štěstí a zdraví přejí synové 
Petr, Pavel a Míša.

Dne 29. dubna tomu bude jeden rok, co 
nás navždy opustil můj milovaný manžel, 
tatínek a bratr Oldřich Zmrzlík. 

Vzpomínají rodina a ostatní příbuzní.

§

Chtěla bych touto cestou 
poděkovat Petru Blechovi 
a Martinu Janečkovi, tre-
nérům varnsdorfského flor-
balového družstva starších 
žáků, za jejich trpělivost 
a všechen čas, který našim 
klukům věnují.

Díky a přeji hodně úspě-
chů.               Iva Minárová

14 zastavení varnsdorfských 
Doteků v Jiřetíně

Český svaz 
bojovníků za 
svobodu má 
nové vedení
V úterý 17. března zaseda-

li v Pohádce členové ČSBS. 
Jednání vedla nová před-
sedkyně organizace sestra 
Taťána Budinová, která ve 
funkci nahradila dlouholeté-
ho předsedu bratra Růžka, 
který ze zdravotních důvodů 
odstoupil. Na začátku jedná-
ní byla minutou ticha uctě-
na památka sestry Jandové 
a pak už jednání pokračova-
lo podle programu. Členové 
ČSBS vyjádřili rozhořčení 
nad popíráním holocaustu 
a útoky na židovské před-
stavitele, ostře odsoudili 
pochody neonacistů v Plzni 
a dalších městech a připo-
menuli si 15. březen jako 
výročí okupace. Vedle zprávy 
o hospodaření byla členská 
základna informována 
o přidělení městského gran-
tu na činnost. 

                                JS

Poetické studio Doteky 
(Martin Louka a Milan 
Hrabal) se na Velký pátek 
10. dubna opět vydalo do 
svahu Křížové hory v Jiře-
tíně, aby již potřetí za sebou 
připomnělo duchovní strán-
ku velikonočních svátků. 
Letos si vybralo cyklus veršů 
„Čtrnáct zastavení“ básníř-
ky Lydie Romanské. Spolu 
s recitátory stoupalo početné 
publikum od zastavení k za-
stavení až ke kapli a Božímu 
hrobu za toho nejpříjemněj-
šího počasí, jaké si bylo 
možno pro tuto příležitost 
přát. K aktivitě Doteků se 
tentokrát připojil Kruh přá-
tel muzea Varnsdorf, který 
jejím účastníkům v tomtéž 
odpoledni nabídl společnou 
návštěvu hornického muzea 

v bývalé jiřetínské faře.
Velikonoční via dolorosa 

ve svahu Křížové hory se 
pomalu stává tradicí - kaž-
doročně opakovanou výzvou 
k nejméně čtrnácti tichým 
zastavením a vytržením 
z uspěchaného světa našich 
dní. Ač je pohříchu jedinou 
známkou aktivity kdysi 
činorodých varnsdorfských 
Doteků za celý uplynulý rok, 
a to paradoxně mimo své do-
mácí působiště...          ham

Basketbalový tým mužů 
Slovanu zajížděl k poslední-
mu zápasu sezony s jistotou 
pátého místa v tabulce 
a opět bez hlavních opor. 
Ze základní sestavy byl 
k dispozici pouze Novotný. 
Odevzdaný zápas lze těžko 
komentovat. Počet nastří-
lených bodů pouze odráží 
nepřítomnost tradičních 
střelců, na které navázal 
se 14 body jen nejzkušenější 
hráč Vakulenko. S celkově 
špatnou neagresivní obranou 
a bezzubým útokem se Slo-
van svého soupeře posílené-
ho třemi pendlujícími hráči 
držel jen v první půli. To se 
rozdíl pohyboval mezi 7 až 13 
body. BK Slavoj Litoměřice -
TJ Slovan Varnsdorf  92:47 
(42:29). Body: Vakulenko 14 
(1x3), Novotný a Šišulák 8, 
Beran 5 (1x3), Sucharda 4, 
Kesler a Eichler 3, Burik 2. 

Dorostenci měli hrát 
doma závěrečný zápas nad-
stavby s posledními Louny, 
ale soupeř se nedostavil, 

Družstvo ŠK Varnsdorf si až v posledním kole těsnou 
výhrou venku s Desko Liberec D poměrem 3,5:4,5 bodům 
zajistilo Krajskou soutěž I, kam před rokem postoupilo. Že 
to byl nesmírně napínavý souboj, dokazuje pět remíz, dvě 
výhry hostů a jediná domácích. Pro Varnsdorf celý bod při-
psali Kavalski a Sládek, půl bodu získali Wokurka, Blažej, 
Zapletal, Prášek a Jarschel. ŠK Varnsdorf nakonec skončil 
mezi dvanáctkou družstev sedmý.

Konečná tabulka Krajské soutěže I  2008 - 2009
  1. ŠK Česká Lípa           7 2 2     23   (40)  
  2. Slávie Liberec            7 2 2     23   (35) 
  3. Jiskra Tanvald B       5 3 3    18   (28)  
  4. Lokomot. Liberec C    5 2 4    17   (34)  
  5. Bižut. Jablonec B      5 2 4    17   (26) 
  6. ŠK Libštát B              5 1 5    16   (28)  
  7. ŠK Varnsdorf             4 2 5    14   (31)  
  8. Desko Liberec D        4 2 5    14   (27)  
  9. 1.Novoborský ŠK E    4 1 6    13   (30)  
10. TJ Krásná Lípa B      4 1 6    13   (24) 
11. TJ Nové Město p. S.   2 3 6      9   (28)  
12. Desko Liberec C         2 3 6      9   (22) 

Pozn.: Čísla za družstvy uvádějí výhry, remízy, prohry, body 
a v závorkách je počet vyhraných partií.                      ZdS

POHÁR OSVOBODITELŮ
SPŠ technická Varnsdorf pořádá ve čtvrtek 7. května 

2009 od 8.00 hod. fotbalový turnaj  Pohár osvoboditelů. 
Odehraje se na umělé trávě varnsdorfského stadionu Kotli-
na. Účastníky budou družstva varnsdorfských škol SŠT, SŠS 
a CR, gymnázium a VOŠ + SPŠ. Doplní je tradičně dva týmy 
českolipské SOU + U 28. října.  Hlavním organizátorem je 
Michael Šimek (TM 777 800 480).                           SPŠT

Závěr sezony bez úspěchu
a tak bylo utkání kontumo-
váno. V tabulce skončili 
o pouhý bod druzí za VSK 
Slavia Liberec a hřát je může 
snad trochu fakt, že dosáhli 
o patnáct bodů lepšího roz-
dílu skóre. 

Starší minižáci odehráli 
druhý finálový turnaj své 
soutěže v Ústí nad Labem 
a oba zápasy prohráli. Ze-
jména výsledek 84:3 (40:3) 
a výkon s domácím týmem 
byl pro trenéry těžko po-
chopitelný. S Litoměřice-
mi odešli poraženi 71:33 
(25:27) a hra snesla přísnější 
měřítko jen v prvé půli. Pak 
už to bylo jako s Ústím -
chyby, nedostatek bojov-
nosti, malá odvaha a zmar. 
Tři koše ve druhé půli proti 
menším hráčům hostí hovoří 
za vše. Ve zbývajícím zápase 
pak Ústí porazilo Litoměřice 
60:43 a tam se v posledním 
finálovém turnaji rozhodne 
o konečném pořadí.                   

Ing. Strolený, 
Ing. Novotný
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DVĚ REMÍZY VENKU A VÝHRA DOMA
Třetiligový SK 

Slovan po smolné remíze 
na Vyšehradu hostil béčko 
Mladé Boleslavi. Po dobrém 
výkonu a v hlasité fotbalové 
kulise vyhrál 2:0. Branky 
obstarali v 74. Petr Jirou-
šek a v první minutě nasta-
vení Eda Formáček. Utkání 
vidělo 400 diváků a trenér 
Zbyněk Busta jej okomento-
val slovy: „Soupeř přijel se 
zhruba pěti hráči z kádru 
ligového áčka. V první půli 
jej náš tým do ničeho nepus-
til a měl dobré dvě šance. Od 
šedesáté minuty jsme začali 
hrát na dva útočníky, bylo to 
trochu vabank, ale vyplatilo 
se. Závěr sice patřil hostům, 
ovšem druhou brankou jsme 
rozhodli o výhře. Mužstvo 
podalo kvalitní výkon, 
i když chyby se stále najdou. 
Důležité je, že na jaře muž-
stvo jen dvakrát inkasova-
lo, z toho jednou z PK a na 
Vyšehradě to byla taková 
náhodná nešťastná bran-
ka. Poděkování od celého 
týmu patří opět fanouškům 

a ceníme si i skvěle připra-
vené hrací plochy.“ Slovan 
se výhrou opět posunul 
v tabulce blíže k jejímu 
středu a čekal jej zápas 
v Králově Dvoře, který byl 
po podzimu poslední, ale 
v jarních pěti kolech ne-
prohrál a získal 11 bodů. 
Slovan dovezl bod za 1:1 
(0:0) a v 62. srovnal skóre 
Vlastimil Chod. Áčko hostí 
nyní v neděli 26. dubna od 
17.00 Jablonec B.

Oba dorosty po prohrách 
doma zajížděly k duelům 
s Podolím. Starší neuspěl 
2:1, mladší 5:0. S Juniorem 
Děčín starší vyhrál 4:1, 
mladší inkasoval 0:3.

Ženy zahájily jarní část 
II. ligy domácí výhrou 4:1 
s Karlštejnem. Branky daly 
Michala Mokrá 2, Řezáčová 
a Dernerová. V Liberci pro-
hrály 4:0 a poté do Kotliny 

přijel Trutnov. Odjel poražen 
hladce 3:0.

Skvěle do jara vstoupili 
starší žáci SK Slovan. 
Nejdříve přejeli Žitenice 
16:1, vyhráli venku s Řezuz 
Děčín 0:4 a v Mojžíři 0:6. 
V duelu s Neštěmicemi na 
jiřetínské trávě opět neza-
váhali výsledkem 11:0.

Mladší žáci vyhráli ve 
Šluknově 0:9 a v Jiřetíně 
hráli s Benešovem 0:0.

Starší přípravka A 
přejela venku jak Nový Bor 
0:10, tak i Lok. Česká Lípa 
2:12. Doma zvládla Jab-
lonec III A, B s výsledky 
5:1 a 6:0.

Mladší přípravka FAŠV 
A (Varnsdorf) zvítězila 
v Jablonci s A i B týmem 
shodně 0:5. Doma s Mladou 
Boleslaví A remizovala 2:2 
a odešla poražena s jejím B 
družstvem 1:3.              ZdS 

VELIKONOCE NAD LAŤKOU
Oddíl  atletiky TJ Slovan pořádal XIII. ročník této soutěže 

ve skoku vysokém. Závody ve sportovní hale byly mizerně 
obsazeny zejména varnsdorfskými školami s výjimkou 
BG. Radka Holubářová není pohodlná zorganizovat účast 
a sama svým svěřencům na místě poskytnout rady. Neděl-
ní dopoledne bylo přesto sváteční. V hledišti byl přítomen 
a svému synovi fandil zástupce hejtmana Ústeckého kra-
je Ing. Jakubec, který v kraji pečuje o školství, mládež 
a tělovýchovu. A sváteční také proto, že i příbuzenské vzta-
hy pomohly k účasti juniora Jana Sommerschuha (19 let), 
letošního MR své kategorie a odchovance z líhně lovosic-
kého trenéra Pavlíka. Titul získal v únoru za 2,07 m a na 
perfektně obsazené soutěži v Hustopečích zdolal i 2,15 m. 
Loni na MS juniorů do 19 let v Maďarsku bral 11. místo. 
Tyto výkony dosáhl na nejlepších površích a je s podivem, 
že i na zdejší kluzké palubovce zdolal 2,05 a nebál se ata-
kovat 2,10 m. Pro zbylé dvě desítky diváků, kteří si nechali 
vystydnout oběd, to byl jistě výjimečný zážitek. Z dvanácti 
kategorií jich šest vyhráli mimovarnsdorfští atleti, přede-
vším z AC Česká Lípa (žákyně-elévové, žákyně, juniorky, 
ženy, junioři, muži). Nejlepší umístění domácích atletů: 
Žáci - elévové: 1. Š. Ježek 1,20 m (ZŠ Edisonova). Mladší 
žákyně: 1. J. Slabá 1,20, 2. K. Špičková 1,20, 3. B. Škvorová 
1,15, 4. K. Krulišová 1,00 (všechny BG Varnsdorf). Žákyně: 
4. P. Dubská 1,35 (TJ Slovan). Dorostenky: 1. E. Křížová 
1,50 (TJ Slovan), 2. P. Exnarová 1,35 (BG). Mladší žáci: 
1. F. Holubář 1,35 (BG), 2. D. Čiháček 1,30 (TJ Slovan). Žáci: 
1. V. Lehroch 1,60 (BG), 3. J. Škorňa 1,60 (TJ Slovan), 4. P. 
Jakubec 1,40 (BG). Dorostenci: 1. Mirek Vu Phu Vinh 1,70 
(BG).                                                                  Skalický

DRAMA AŽ DO KONCE
Před závěrečnou čtvrtinou se mnoho změn ve Varn-

sdorfské bowlingové lize neudálo. Jak tým NIC-MOC, tak 
TOS A utrpěly v té třetí po dvou porážkách a zřejmě se 
o titulu rozhodne mezi nimi. BAHŇÁCI prohráli třikrát 
a hlídají si třetí pozici. Velké bodové zlepšení, a tím i posun 
v tabulce předvedli obhájci SPLIŤÁCI. Na „bednu“ ztráceli 
již jen čtyři body. Dobré výkony podával dále celek VOR-
WARTS VICTORIA a už nemůže skončit hůře než na pátém 
místě. Dvě vítězství dosáhl TOS B a po jednom KILLERS 
a RETOS. Pořadí po třech čtvrtinách soutěže: 1. NIC-MOC  
32 bodů (průměr 918), 2. BC TOS A 32 (902), 3. BAHŇÁCI 
28 (912), 4. SPLIŤÁCI 24 (906), 5. V. VICTORIA 22 (858), 
6. BC TOS B 12 (836), 7.  KILLERS 10 (847), 8. BK RETOS  
8 (843).                                                                            R.P.

  Dům dětí a mládeže ve Varnsdorfu uspořádal bowlingový 
turnaj pro II. stupeň varnsdorfských škol. Hrálo se ve dvou 
kategoriích 6. - 7. třída a 8. - 9. třída. Družstva byla šesti-
členná smíšená a jejich pořadí určil počet naházených bodů. 
Ten také rozhodl o nejlepším hráči a stala se jím Monika 
Bieličová ze ZŠ Edisonova náhozem 115 bodů. Konečná pořa-
dí v kategoriích byla tato - 1. kategorie: 1. ZŠ Edisonova (574 
bodů), 2.  ZŠ náměstí (396), 3. Gymnázium Varnsdorf (378), 
4.  ZŠ Seifertova (369). 2. kategorie: 1. ZŠ náměstí (488), 
2. Gymnázium Varnsdorf (475), 3. ZŠ Seifertova (454), 
4. ZŠ Edisonova (438). Akce se uskutečnila za finanční pod-
pory Města Varnsdorf.                                 Ivana Jägrová   

Stolní tenisté TJ Slovan 
Varnsdorf již mají ode-
hranou sezonu 2008-2009 
okresního přeboru. Napo-
sledy jsme psali o vzájem-
ném utkání áčka s béčkem 
v 15. kole, po kterém byl 
A-tým 5. s třiatřiceti body 
a B-tým 6. s rovnými třiceti 
mezi dvanácti družstvy sou-
těže. Ve zbývajících sedmi 
kolech soutěže bylo úspěš-
nější béčko, které nasbíralo 
sedmnáct bodů (celkem 47) 
a dostalo se na konečné 
5. místo. Áčko naproti tomu 
uhrálo se soupeři ve stejném 
období dvanáct bodů (celko-
vě 45) a skončilo nakonec 

Bowlingový turnaj škol

STOLNÍ TENISTÉ V KLIDNÝCH VODÁCH 

na 6. místě. Na dotaz, jak 
kapitáni berou umístění, 
byla s dosaženými výsled-
ky vyslovena spokojenost. 
V úspěšnosti nejlepších 
hráčů okresu si z varns- 
dorfských vedl nejlépe Jiří 
Somič (A-tým), který ve 
22 utkáních odehrál 88 zápa-
sů, 59 vyhrál a ve 29 odešel 
poražen. Jeho úspěšnost byla 
67,05 %, a v úspěšnosti tak 
skončil na 14. místě. Jako 
17. je klasifikován Vladi-
mír Chlan (B-tým) s bilancí 
22/85/54/31/63,53 %. Hned za 
ním 18. je Ladislav Žítek st. 
(B-tým), bilance 22/86/54/32/
62,79 %. Pořadí a úspěšnost 

dalších předních hráčů TJ 
Slovan: 22. Václav Strnad 
(A-tým) 58,67 %, 23. Anto-
nín Krejčí (A-tým) 58,23 %, 
25. Pavel Šimek (B-tým) 
58,06 %, 30. Martin Cha-
rouzek (B-tým) 51,52 %. 
V úspěšnosti čtyřher jsou 
jako 13. - 14. klasifikováni 
Vladimír Chlan a Ladislav 
Žítek st. (B-tým), bilance 
21/21/14/7/66,67 % a jako 
16.-17. Václav Strnad a Mi-
lan Miško (A-tým), bilance 
19/19/12/7/63,16 %. Jako 
18. je v žebříčku Antonín 
Krejčí (A-tým), bilance 
20/20/12/8/60 %.

M. Exnar, ZdS

Cyklistické akce 
se hlásí o slovo
Jan Novota (27 let), závo-

dící letos za Fun Bike Ústí 
n. Labem, zvítězil na krátké 
trati cyklistického maratonu 
s názvem PŘES DVA KOP-
CE 2009 (50 km, 850 m 
převýšení). Ten se konal 
v Jedomělicích u Slaného, 
kde vyhrál s náskokem téměř 
třiceti sekund před druhým 
Jakubem Štěpánkem (17) 
z Toi Toi Cykloklubu Slaný. 
Na této kratší trati závodilo 
více jak 300 jezdců, tu delší 
jich jelo přes 160. Další varn-
sdorfští cyklisté se závodu 
nezúčastnili. Početná ekipa 
se ale chystala na Hlubokou, 
kde se jel ČP v půlmarato-
nu. O výsledcích budeme 
informovat v dalším čísle 
HS.                               ZdS


