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ÚNOR 2007
ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

CENA 5,- Kč

VSTOUPILI JSME DO „Projektu Zdravé město“ MOST MEZI RADNICÍ
Zastupitelstvo schválilo na
svém lednovém zasedání členství Města Varnsdorf v asociaci „Národní síť Zdravých
měst ČR“. Jde o mezinárodní
iniciativu koordinující rozvoj
měst při využívání rozvojových a dotačních programů.
Velitel městské policie
předložil zprávu o činnosti
MP za uplynulý rok. Pro
zvládnutí dalších úkolů žádá
navýšit stav o tři strážníky,
čímž by se celkový počet
zvýšil na 16. Na obnovu čeká
dosluhující kamerový systém
a pult centrální ochrany.
Při projednávání převodů

majetku města v yhověli
zastupitelé všem žadatelům o pozemkové parcely
a prodali tři domy - dům
č.p. 1568 v Dělnické ulici
(700 tis.) a dva domy č.p. 2090
a 2110 v Cihlářské ulici
(2 x 750 tis.). Pozemky v ulici
Fr. Kmocha o výměře 1875 m2
získala stavební společnost
ze Šlu k nova za úč elem
výstavby multifunkčního
domu s bytovými jednotkami. Zastupitelstvo dále
rozhodlo o změně územního plánu města na parcele
č. 7721/1 o výměře 10 248 m2
ze současného využití louky,

NEMOCNICE ZÍSKALA
NOVOU SANITKU

pastviny na využití obytné
nízkopodlažní zástavby (louka pod Hrádkem směrem ke
Špičáku).
V diskusi, která jednání
zahajovala, byla pozornost
věnována budově městského muzea, jehož opravy si
vyžádají postupně desítky
milionů. Začne se opravou
střešní konstrukce, která
je napadena dřevomorkou.
Opět se hovořilo o výškovém
domu č.p. 3023 v Pražské ulici, jehož střecha byla nedávno poškozena vichřicí. Bylo
poukázáno na skutečnost, že
do údržby domu se vrací jen
zlomek vybraného nájemného. Další diskusní příspěvek
byl věnován práci redakce a
statutu Hlasu severu.
rd

JAK MĚSTO
INVESTOVALO

Foto LP
Nemocnice Varnsdorf se od 24. ledna pyšní novým sanitním vozem VW Transporter. Prostředky na jeho zakoupení
darovala firma TOS Varnsdorf. Slavnostního předání sanitky
se zúčastnili zástupci města jakožto zřizovatel nemocnice,
tak i ředitel za dárcovskou firmu Ing. Miroslav Bičiště. Velké
poděkování za podání pomocné ruky firmou TOS zaznělo přímo od ředitele nemocnice MUDr. Václava Járy. Poděkoval za
všechny zdravotníky a všechny občany, kterým bude sanitka
sloužit a ubezpečil přítomné, že bude v dobrých rukou.
Nemocnice se při volbě nákupu sanitky soustředila nejen na
vhodné vybavení, ale také na dostupnou pořizovací cenu, která
za zakoupený model s náhonem na všechna čtyři kola, s obsarm
hem 2.461 cm3 z roku 2001 činila 392.000,- Kč.
INZERCE

V průběhu loňského roku
město investovalo neuvěřitelných 129,32 milionů korun do nejrůznějších oblastí
v rozvoji města vedoucí ke
zlepšení bydlení, zkvalitnění
komunikačních sítí, dopravy,
služeb a sportovního vyžití,
jako jsou např. výstavba
bytových jednotek, dokončení rekonstrukce Pohádky,
sportovního areálu Kotlina,
do výstavby kruhového objezdu, do oprav komunikací,
kanalizace a mnoha dalších.
Zapojeny byly i finance z dotačních titulů. Ani školská
zařízení nebyla v pozadí,
a tak hodnota investic do
mateřských škol byla vyčíslena na více jak jeden
milion korun, do základních
škol 622 tisíc korun a do
školních jídelen 390 tisíc korun. I částka na nejrůznější
opravy není zanedbatelná.
Opravy školských zařízení
vyšplhaly na 2,512 milionů
korun a ostatní opravy a
úpravy prováděné na majetku města včetně komunikací
si vyžádaly náklady ve výši
5,385 milionů korun.
Podrobný přehled investičních akcí a oprav naleznete
na www.varnsdorf.cz
mtb

A VEŘEJNOSTÍ
Město Varnsdorf se stalo členem asociace Národní
síť Zdravých měst ČR. Současně byla zastupitelstvem
schválena deklarace „Projekt Varnsdorf - Zdravé město“.
Zástupcem města pro tento projekt a místní Agendu 21,
která je jeho nedílnou součástí, se stal místostarosta
František Dlask. Přijetím tohoto projektu je potvrzen
zájem města o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného
rozvoje, zdraví a kvality života, k jehož naplňování se také
ČR zavázala.
Přínos schváleného členství města v NSZM by měl
spočívat zejména v tom, že je tato organizace zastřešena
mezinárodní autoritou OSN a pro kvalitní rozvoj využívá
zásad a doporučení EU i OSN. Zvýší se možnost využívání informací a služeb k získání finančních dotací, rozšíří
se síťová spolupráce a výměna zkušeností v rámci ČR
i zahraničí, včetně pomoci při zpracování a řízení kvalitní
strategie a rozvoje města. Přínos lze spatřovat i v dalších
oblastech.
Samotný pojem Zdravé město (obec, region) pak vyjadřuje představu, že „zdravou“ může být taková komunita,
která se systematicky a dlouhodobě zabývá zdravím, kvalitou života a udržitelným životem. K důležitým znakům
také patří péče o životní prostředí, zdravý životní styl lidí,
propojení a odpovědnost vůči budoucím generacím.
Projekt Zdravé město, přestože má organizační zázemí
úřadu, je zejména projektem komunitním a otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel, ptá se na
jejich názory. Jeho realizace předpokládá více veřejných
projednávání, kulatých stolů a setkávání s občany. Projekt
je jakýmsi „mostem“ mezi radnicí a veřejností. Tento most
je zároveň příležitostí, jak se lidsky a přitom moderně
dohodnout o rozvoji města, jak naplánovat společný a pro
všechny jasný a přijatelný postup.
Přihlášením se ke zmiňovanému projektu byl učiněn
první důležitý krok k budoucím kvalitativním změnám
v životě našeho města. Vstupujeme do společenství, které
již zahrnuje 24 % populace ČR, čítá 74 členů s regionálním
vlivem a zapojilo se do něj již 1 188 měst a obcí.
Jak bude využit jím nabízený potenciál znalostí, zkušeností a dovedností však závisí - do značné míry - na nás
samotných.
Dr. Miloslav Hoch

ZVÝŠENÁ CENA TEPLA
Na základě provedené kalkulace ceny tepla na rok 2007
oznamuji, že jsme nuceni zvýšit cenu tepla z horkovodu
o 1,38 %.
Cena tepla z horkovodu na patě objektu bude činit
366,- Kč (GJ) resp. 310,80,- Kč (GJ u objektů, kde je vlastníkem stanice majitel). K uvedené ceně bude připočtena
DPH ve výši 5 %.
Důvodem zvýšení ceny tepla jsou i v letošním roce rostoucí ceny vstupů tj. zemního plynu, průmyslové vody, uhlí
a zejména el. energie.
Uvedená cena byla odsouhlasena vedením a. s. Velveta
Varnsdorf a vedením města a vstoupila v platnost 1. 1. 2007.
Ing. Miroslav Novotný
vedoucí teplárny
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Z deníku Městské policie
Ulice není posilovna o tom musela přesvědčit dva mladíky hlídka MP, kteří
v ulici Západní posilovali své alkoholem oslabené svaly
převracením kontejnerů a popelnic. Po vysvětlení si ještě
zatrénovali při rovnání a úklidu okolí.
Nesvéprávný
občan byl přistižen při odvozu dopravní značky. Hlídce MP
nezbylo, než značku odvést do technických služeb.
Příprava na „smrťák“?
Někteří občané tmavší pleti jsou nepoučitelní. Jako ti,
kteří rozebírali kotelnu v Tiskařské ulici a museli být hlídkou MP předáni přivolané hlídce OOP ČR. Jedna celá stěna
kotelny již chybí.
Vichřice řádila
na střeše čerpací stanice FB, přerušila osvětlení ulice 5. května, Karlínské a okolí, v Plzeňské ulici strhl dráty spadlý strom
na vozovku; závada bez ohrožení bezpečnosti odstraněna.
Občané si všímají a to je dobře,
neboť bylo zabráněno, aby byl odvezen železný šrot z prostoru bývalých kasáren bez povolení odpovědné osoby, která
si nedovolený odvoz pracovně vyřeší se svým podřízeným.
Že by šikana?
Na základě upozornění pracovníků divadla přijela zjistit
hlídka MP do parku v Tyršově ulici, co se stalo plačícímu
chlapci. Po zjištění, že hledá aktovku, kterou mu kluci někam
zahodili, byl předán otci.
Neklidná předposlední lednová noc.
Nejprve byl řešen hlášený požár v ulici U splavu, potom
byl předán výtržník, který vyhrožoval zabitím svých bratrů, Policii ČR, znovu následoval odjezd k vyhořelému domu
na požádání PČR, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných na
požářiště, a za dvě hodiny je týž požadavek opakován, aby
byla zajištěna bezpečnost do příjezdu techniků.
I to se může stát,
že najdou občané polonahého člověka s hnisajícími „boláky“
po celém těle, z nichž lezou červi. Po zavolání RZS a PO ČR a
po zjištění totožnosti nalezeného byl tento pán z Teplic převzat
přivolanou RZS.
Komentáře netřeba
k případu, kdy musela zavolat hlídka MP, povolaná k bezvládnému, ale žijícímu mladíkovi, ležícímu po dvacáté hodině
na vozovce v Zuzánkově ulici, vozidlo RZS. Mladík bez dokladů
měl u sebe jen to, co je asi pro něho nejdůležitější - injekční
stříkačku.
Zloději,
kteří kradli v ulici gen. Svobody okapy, byli zadrženi společným úsilím obou policií - MP a PČR.
dle svodky velitele MP Ing. Ludvíka Šmída zpracoval ŠMIK
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MIKROREGION SE RADÍ
Zástupci Svazku obcí
Tolštejn se 26. ledna sešli
v Městském úřadě Varnsdorf
ke svému pravidelnému
zasedání. Nejdůležitějším
bodem jednání byla dohoda
o společném postupu při
žádosti dotačních titulů, na
obnovu komunikací a dále
společný postup při propagaci publikací v tzv. Strategickém rozvojovém dokumentu
a rozšiřování cyklostezek
v obcích Tolštejnska.

mit svůj „stavební“ záměr na
veřejně přístupném místě
a na to navazující zřizování
dalších veřejných vývěsek
ve všech spádových obcích a
městech, dále pak o veřejném
projednávání územních řízení
přímo na místě stavby a dalších úkonech spojených s novým stavebním zákonem.
Mgr. Jana Křížová, zástupce vedoucího Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila představitele

Předseda Svazu obcí Tolštejnsko (druhý zprava) Josef
Pecinovský upozorňuje na tíživý problém mikroregionu s instalací a převozem pódia na pořádané akce ve Šluknovském
výběžku.
Foto rm
Důležitým bodem jednání
byly připomínky a dotazy
k chodu pověřeného úřadu.
Dotazy směřovaly především
k novinkám ve stavebním
zákonu a také ke změnám
v sociální oblasti.
Vedoucí Stavebního úřadu
Alena Kosová hovořila o novém stavebním zákonu, který je v platnosti od 1. 1. 2007,
o povinnosti stavebníků ozná-

obcí se změnami v sociální
oblasti, vyzvala obce jako
poskytovatele sociálních služeb k povinné registraci poskytovatelů sociálních služeb
u Krajského úřadu ÚK do
konce června 2007 a dále
hovořila o změnách v názvu
příjemců a podmínek při
pobírání příspěvku při péči
o blízkou osobu. Vysvětlila
též změnu a zpřísnění pod-

Vývoj nezaměstnanosti BERKŮV POVZDECH
Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí informují o aktuálním vývoji nezaměstnanosti, z jehož hodnot
jasně vyplývá, že ve srovnatelném období let 2005 a 2006 došlo
k výraznému poklesu počtu evidovaných nezaměstnaných osob
nejen v našem městě, ale i v celém regionu. Největší pokles se
projevil v měsíci prosinci, kdy statistický údaj uvádí pokles
o 1,4 %, což představuje téměř 130 osob. I přesto, že se pohybujeme v průměrných hodnotách podobných oblastí, je zhruba
1200 osob na 16ti tisícové město údaj velmi nepříjemný. Pomoci
k jeho snížení vidíme ve větší podpoře drobného a středního
podnikání, která se však v několika posledních letech spíše
zhoršila a také větší důraz na rozvoj a podporu cestovního
ruchu a turismu a následné přilákání turistů a rekreantů.
JS
město / měsíc

říjen

Varnsdorf

14,3
13,4
0,9

listopad prosinec
14,2
13
1,2

14,9
13,5
1,4

průměr
14,5
13,3
1,2

Rumburk

14,1
12,5
1,6

13,8
12,5
1,3

14,1
12,8
1,3

14,0
12,6
1,4

Děčín

13,8
12,0
1,8

13,4
11,6
1,8

13,8
11,9
1,9

13,7
11,8
1,8

Když jsem prvýkrát spatřil v listech našich zmínku o založení nového spolku varnsdorfského, nazvaného po jménu
poustevníka Vernara, radostí mi srdce zaplesalo, že vznikl ku
spolku muzejnímu spolek další, zabývající se historií, též recesí
tolik potřebnou. Po dalších avízech a jménech s ním spojených
se však srdce mé opět zasmušilo, neboť vypadá to, že spolek se
spíše zabývati bude politikou komunální a šplechty politickými, kterýchžto je v našem panství již dostatek. Nu počkejme
tedy, kterak se spolek časem ukáže a doufejme, že se můžeme
těšiti i na tu stránku druhou, taškařicemi oplývající.
rytíř Albrecht Berka z Dubé a z Lipého na Loukovci,
t.č. pán na hradě Tolštejnském, v.r.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Dle dohody vedení našeho města s Finančním úřadem
Rumburk mohou klienti Finančního úřadu mimořádně
podat svá daňová přiznání fyzických osob a fyzických osob
podnikajících za rok 2006 v Městském úřadě ve Varnsdorfu,
Nám. E. Beneše 470, nikoliv však v místnosti číslo 25, jak
jsme uvedli v předchozím vydání, ale v místnosti č. 40.
Využít této nabídky můžete v období:
26. 2. - 16. 3. 2007
vždy v pondělí a ve středu
v čase 13,00 - 16,30 hod.
Pracovnice Finančního úřadu však nebudou mít k dispozici data dostupná pouze na FÚ.

mínek při nároku na dávky
dle Zákona o hmotné nouzi
a jeho dopad na dosavadní
žadatele. Podala aktuální
informaci k poskytnutí mimořádné okamžité pomoci
lidem postiženým živelnou
pohromou (aktuálně nyní
vichřice). V neposlední řadě
informovala o zakotvení
domácího násilí do zákona
účinného od 1. 1. 2007 a
obeznámila o možnosti
policie vykázat agresora
z bytu společně obývaného
s obětí domácího násilí na
dobu 10 dnů. Mgr. Křížová
oznámila skutečnost, že obce
v samostatné působnosti již
nebudou dle platných zákonů poskytovat žádné sociální
příspěvky, k tomuto jsou
v zákoně zmocněné pověřené
obecní úřady a obecní úřady
obcí s rozšířenou působností,
kterým je pro naše spádové
obce Doubici, Horní a Dolní
Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště a Chřibskou
Městský úřad Varnsdorf.
Zprávu o tom, že pro
řádnou bezplatnou likvidaci
elektrospotřebičů ze sběrného
dvora musí jednotlivá města
a obce uzavřít smlouvu s firmou specializovanou na tuto
likvidaci, podal předseda SOT
Josef Pecinovský. Povinnost
odebírat staré elektrospotřebiče však mají nově i prodejci,
kteří mají jejich likvidaci zahrnují do ceny spotřebiče.
Bolavým místem našeho
mikroregionu je v současné
době stav pódia, které nemá
na jednotlivé akce regionu
kdo převézt ani postavit.
Dosavadní firma vypověděla
smlouvu a náhradní firma se
zatím stále hledá. Více informací o možnosti provozování
této služby rád poskytne právě
předseda SOT Josef Pecinovský na tel. 412 379 264 nebo
starosta@dolnipodluzi.cz
rm

TURISTÉ
BILANCOVALI
Členové varnsdorfského
Klubu českých turistů se
20. ledna sešli na již 50. výroční členské schůzi. Minutou
ticha uctili památku nedávno
zesnulého dlouholetého člena
a spoluzakladatele klubu
Stanislava Nekuta. Při setkání členové zhodnotili činnost klubu (vyznačili 43 km
turistických tras), věnovali
pozornost získávání nových
členů a spolupráci s KČT
Krásná Lípa a Seifhennersdorf. Velmi úspěšnou akcí
loňského roku bylo setkání
turistů ve Varnsdorfu v rámci letního turistického srazu,
kterého se zúčastnilo kolem
450 turistů z celé České republiky.
JT
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ZAMÝŠLENÉ PROJEKTY Jezdíme podle
nových řádů
Uvedeným přehledem seznamujeme občany města se zamýšlenými projekty, které jsou zařazeny do návrhu rozpočtu
Města Varnsdorf na rok 2007, a zároveň nabízíme místním
podnikatelům a firmám možnost podat ke konkrétním akcím
profil své firmy s kontaktními údaji.
Rozpočet města na rok 2007 a jeho definitivní podobu
bude schvalovat Zastupitelstvo města v březnu tohoto roku.
Na jednotlivé akce budou vyhlašována výběrová řízení dle
Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních
prostředků z rozpočtu města nebo dle zákona o zadávání
veřejných zakázek.
Přehled investičních akcí a dalších záměrů budeme
v průběhu roku doplňovat dle úspěšnosti dotační politiky
města.

AKCE
Doprava
Celoplošné opravy komunikací
Celoplošné opravy chodníků
Úprava chodníku u přechodů v ul. Čsl. Letců a Pražská
Zřízení a údržba autobusových čekáren
Oprava zábradlí podél Mandavy
Úpravy prostranství u MěÚ a ZŠ Náměstí
Vybudování parkoviště v ul. K. Světlé, Západní
Vodní hospodářství
Kanalizace, vodovod ul. Lesní, Děčínská (projektová dokumentace)
Rybníky, vodní toky (projektová dokumentace)
Mašíňák (technicko bezpečnostní dozor)
Vzdělávání
Mateřské školy - údržba (opravy oken, malby a nátěry,
elektro a oprava střechy)
Mateřské školy - investice (terasy, zastřešení, rozvody)
Základní školy - údržba (opravy oken, malby a nátěry,
elektro, výměna parket a lina)
Základní školy - investice (soc. zařízení, výměna oken)
Školní jídelny - údržba (opravy oken, vodo, elektro, malování,
oprava střechy)
Kultura
Hrádek (úprava rozvodného zařízení NN)
ZUŠ (údržba, opravy izolace schodiště)
Sport
Plavecký bazén (projektová dokumentace na rekonstrukci
bazénu; oprava střešních světlíků a nátěr střechy)
Sportovní hala (oprava soc. zařízení, výměna oken, oprava
fasády a zateplení objektu)
Fotbalový stadion (dokončení III. etapy rekonstrukce správní budovy a tribuny; oprava oplocení hlavního hřiště; terénní úpravy okolí, stabilizace svahu umělé hrací plochy)
Zimní stadion (oprava soc. zařízení a šaten; dokončení
opravy venkovních omítek)
Bydlení, územní rozvoj
Městský úřad, Masarykova (rekonstrukce střechy)
Městský úřad, nám. E. Beneše (rekonstrukce elektroinstalace, opravy)
Městská policie (oprava podlahy)

Nové jízdní řády platné
od 4. února přináší cestujícím na Šluknovsku nový
systém autobusové dopravy,
který by měl přispět k jejímu rozšíření až o 30 %. Licence na jízdní řády získala
od ÚK dopravní společnost
ČSAD Semily a.s., která
autobusovou dopravu na
Šluknovsku zajišťuje již
od podzimu minulého roku
a která se stala vítězem
prosincového koncesního
řízení. Jde o kontrakt, který
představuje provozování 14
autobusových linek a zakázka je platná od 1. ledna 2007
až do roku 2014.
Informace o jízdních řádech mohou cestující získat
nejen v sešitkové podobě,
která by měla být k dostání
u každého řidiče autobusu
a v budoucnosti i na jiných
prodejních místech Šluknovska, ale i na webových
stránkách společnosti, a to
na adrese www.csadsm.cz
Zároveň od 1. 2. 2007 bylo
zahájeno vydávání čipových
karet a po dobu měsíce února bude jejich pořizovací
cena činit pouhých 50,- Kč.
Žádanka na čipovou kartu
je k dispozici u každého
řidiče autobusu a ten také
cestujícímu sdělí, kde a
kdy si čipovou kartu může
cestující vyzvednout.
Od ledna tohoto roku je
také v provozu informační
kancelář společnosti, a to
ve Varnsdorfu v bývalém
objektu Dopravního podniku Ústeckého kraje, kam
se mohou cestující obracet
s jakýmikoli dotazy nebo
připomínkami. Telefonní
kontakt na kancelář bude
zveřejněn okamžitě, jakmile
ho firmě ČSAD Semily sdělí
telefonní společnost O2.
gdo

SENÁTOR
VE VARNSDORFU
Každé čtvrté pondělí v měsíci se můžete setkat v prostorách Městského úřadu,
Nám. E. Beneše 470, v zasedací místnosti č. 25 se senátorem Josefem Zoserem.

Knihovna, Otáhalova (započatá rekonstrukce č.p. 1260)
Hřbitov; kaple (fasáda, úpravy)
Divadlo (projektová dokumentace na rekonstrukci)
Nemocnice (oprava soc. zařízení; rekonstrukce kuchyně)
Kasárna (výstavba 27 b.j. s pečovatelskou službou)
Vybudování veřejného osvětlení v ul. Fügnerova
Výměna veřejného osvětlení v ul. Karlínská, Mozartova a
Studánka
Plynofikace ul. Lesní, Děčínská (projektová dokumentace)
Kanalizace, vodovod ul. Lesní, Děčínská (projektová dokumentace)

POZOR ZMĚNA!
ZŠ náměstí E. Beneše
disponuje novými webovými
stránkami:
www.zs-namesti.cz
Původní stránky musely
být z provozně technických
důvodů změněny. Na těchto
nových můžete najít i informace, které se týkají přijímacího řízení, soutěží, olympiád
a her.
V. Z.
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Opsáno z úřední desky
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlašuje na základě
žádosti nestátního zdravotnického zařízení výběrové
řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě
zdravotní péče pro obor zubní lékařství pro území
okresu Děčín. Nabídku je nutno podat do 15. 2. 2007
do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlašuje na základě
žádosti nestátního zdravotnického zařízení výběrové
řízení na uzavření smlouvy a úhradě zdravotní péče
pro obor gynekologie a porodnictví pro území okresu
Děčín. Nabídku je nutno podat do 6. 3. 2007.

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ
Veřejné jednání o parkovišti s kapacitou 25 míst pro
osobní automobily v ul. Karoliny Světlé se bude konat
22. 2. 2007 v 9.00 hod. v budově MěÚ (dveře č. 35).
Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná
stanoviska dotčené orgány.

PŘEVODY POZEMKŮ - POZEMKOVÝ FOND ČR
Katastrální území Varnsdorf, parcelní čísla: 3636/1,
3636/2, 3664/3, 7830/4 - trvalé travní porosty, 3930/1
- zahrady. K podání písemných námitek vlastnického
práva jiné osoby je nutné učinit do 19. 3. 2007 na KÚ,
pracoviště Rumburk.

Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p.p.č.
7290 v k.ú. Varnsdorf, p.p.č. 289 v k.ú. Studánka, p.p.č.
170/1 v k.ú. Varnsdorf, zveřejnit záměr pronajmout a
převést p.p.č. 7113/1 v k.ú. Varnsdorf. Povolila použití
znaku Města Varnsdorf Střední škole služeb a cestovního
ruchu na titulních stránkách publikace „Varnsdorfské
stromy“. Odvolala Oldřišku Jiřištovou na vlastní žádost
z funkce předsedy bytové komise a jmenovala Lilian
Kubrovou do funkce předsedy bytové komise s účinností
na volební období 2006 - 2010. Jmenována byla též
Ing. Eva Hamplová předsedou Komise pro cestovní ruch
a přeshraniční spolupráci s účinností na volební období
2006 - 2010. Dalšími členy komise jmenovala Ing. Ludmilu
Pražanovou, Mgr. Janu Hušákovou, Martina Musílka,
Otakara Urbana, Waltera Siebera, Petra Heinricha. Rada
města pověřila předsedu Kulturní komise Jiřího Suchardu
projednáním provozování měsíčních trhů v našem městě
s nájemcem parkoviště v ul. Národní.

OD KDY BEZPEČNĚJI?
V Hlasu severu jsme vás v článku nazvaném „Do školní
jídelny bezpečněji“ informovali o tom, že v prostoru před budovou městského úřadu bude vybudován přechod pro chodce.
Jeho hlavním smyslem mělo být zvýšení bezpečnosti žáků,
kteří se stravují ve školní jídelně a kteří v tomto frekventovaném a rizikovém místě přecházejí komunikaci. Je přirozené,
že záměr uvítali zejména rodiče žáků. Přechod měl být podle
slibu vybudován v minulém roce. Z důvodu velkému objemu
investic realizovaných v roce 2006 byla akce přesunuta do
roku 2007. Ačkoliv by průběh letošní zimy dovoloval realizaci,
dle předchozí praxe výstavby v zimních měsících se odbor
rozhodl úkol přesunout. Po vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele bude úprava ukončena do konce července 2007.
Dr. Miloslav Hoch
INZERCE

PŮJČKY - ÚVĚRY
20 - 400 tis. Kč

Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!
I pro důchodce do 75-ti let, příjem od 6000,- Kč

Tel. 777 819 794

3/2007

OBČÁNKU STAREJ SE!
Tak konečně nadešla
očekávaná zima a s ní pro
mnoho podnikatelů i spásonosný sníh. Také mnohý
z občanů našeho města se
zaradoval nad krásou jiskřivého bělostného hávu a
většina z nás věřila, že jsou
stejně natěšeni na sněhovou
nadílku i ti, kterým přidělává jen a jen starosti. Mohli
přece letos pečlivě připravit
a dlouhodobě promýšlet strategii, jak uspokojit občany a
minimalizovat jejich kritické
připomínky.
I já jsem tomu věřil, když
jsem se vydal v sobotu na
drobný nákup do Billy.
Hned na prvé křižovatce,
kam jsem došel po čerstvě
proházeném chodníku, jsem
se dožil prvého zklamání.
Marně jsem hledal alespoň
uzoučký průchod sněhovou
bariérou na přechod na vozovku Poštovní ulice. Stejné
to bylo i na druhé straně.
Jen si to prošlápni občánku
sám! Přechod na druhou
stranu ulice Legií neopomenul prohodit majitel krámu
s potřebami pro zvířátka. Asi
má soucit nejen s nimi, ale
i s lidmi. Ani zde se nedalo
projít, neb bystrý řidič využil proházeného místečka k
zaparkování svého miláčka
právě do této dírky.
Vyvrcholením mého putování za potravou byl úsek

z Legií k Bille. Nejen, že
se ztratil samotný chodník
podél parčíku a rybníka, ale
nebyl protažen ani ten kousek od odbočky k cukrárně
na přechod přes odbočku
z Legií k Bille.
Když jsem četl v Hlasu
severu s jakou péčí je počítáno pro nakupující v celém
areálu vzniklém stavbou

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
Hypernovy a sám si všechny
ty bezpečnostní přechody a
nový chodník prošel, byl jsem
nadmíru spokojen. Ale až do
dnešního dne, kdy stačil
jen malý sněžný atak, aby
všechny ty vymoženosti pro
občany pohřbil a pohřbeny
zůstaly ještě v jedenáct hodin dopoledne.
Nechci na nikoho ukazovat
prstem a jmenovat jeho neplnění povinností. To přísluší
jen těm, které jsme si nedávno zvolili do vedení města a
zastupitelstva v dobré víře,
že budou pracovat tak, jak
se na jejich funkce sluší a
patří. A já věřím, že jsme
si zvolili dobře, takže i oni
byli zaskočeni těmi, kteří
INZERCE

své povinnosti tentokráte
neplnili a jistě učiní vše,
aby se podobné maličkosti,
protože v rámci celého města jsou to maličkosti, které
znechucují mnohým nám
život, nestaly.
Na závěr si dovolím upozornit, že není sníh jen na
zemi, ale i na střechách a
ten ohrožuje naše životy
často daleko nebezpečněji.
Tak se stalo i ve čtvrtek
25. ledna, kdy až na mé upozornění byli povoláni hasiči,
aby odstranili již několikametrákové převisy ze střech
domů v ulici Legií, vysunuté
téměř metr nad chodníky.
Ti přijeli téměř okamžitě a
s rychlostí a obratností jím
vlastní, nebezpečí odstranili.
Patří jim nejen můj dík, ale
i obdiv.
Článek jsem napsal v sobotu 27. ledna a to po pozorném
přečtení HS č. 2 kde je kauza
chodníků vysvětlena.
Proto jsem záměrně
vyzdvihl, že u soukromých
domů byly chodníky po desáté hodině již čisté a chtěl
tak upozornit, zda by neměla
stejná povinnost platit i pro
chodníky obhospodařované,
v tomto případě nejpravděpodobněji TSM. Alespoň v těch
nejexponovanějších místech.
V Jablonci chodníky projížděli a sypali již od velmi
časných ranních hodin.
ŠMIK
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BALET USPĚL
Zahájit nový rok programem baletního divadla se
ukázalo - vzhledem k nadšenému ohlasu publika - jako
velice šťastná volba. O uvedení ústeckého nastudování
„Labutího jezera“ na varnsdorfské scéně se můžete dočíst i na neoficiálních (soukromých) webových stránkách
http://kam-ham.wz.cz/dramaturg.htm - „Dramaturgovy
zápisky“:

Hlavní role Prince a Odetty ztvárnili sólisté ústeckého baletu
Vladimír Gončarov a Margarita Pleškova.
Foto Petr Berounský.
Když ředitel divadla Martin Louka vítal 23. ledna diváky
na prvním abonentním představení v novém roce, hovořil
o historickém okamžiku. Výjimečnost večera spočívala
v uvedení klasického baletu. Čajkovského Labutí jezero - jen
asi dva měsíce po premiéře nového nastudování - u nás provedl soubor Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad
Labem. (Mimochodem, ani nám se zatím nepodařilo zjistit,
kdy naposledy byl na našem jevišti klasický balet vůbec k vidění.) S baletem jsme dlouho váhali a považovali jeho uvedení
v našich místních poměrech za poněkud riskantní. Ale asi jsme
naše publikum podcenili - jak co se týče zájmu o vstupenky,
tak i reakcí diváků na samotné vystoupení. Nadšený ohlas
zřejmě způsobí jisté korekce v dlouhodobých dramaturgických
záměrech. Kromě opery či operety se v následujících letech
zřejmě budeme moci vracet i k tanečnímu divadlu. Na webu
ústeckého divadla se lze seznámit s jednotlivými inscenacemi
i s hodnocením diváků. Na stránce věnované Labutímu jezeru
se objevila následující poznámka (s datem 24. 1.):
„Shlédl jsem Labutí jezero 23. 1. 2007 zde ve Varnsdorfu.
Jedním slovem skvělé, druhým úchvatné a třetím dojemné!!!
Za všechny varnsdorfské: děkujeme a přijďte zase. P.S. Ta
cizokrajná jména svědčí o tom, že „rusáci“ či „ukrajinci“
nejsou jen levní zedníci. Více takových. Spolu s maminkou,
která byla v divadle se mnou, Vám všem přejeme vše dobré
a ještě lepší. Novákovi“.
KAM
INZERCE
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VARNSDORFSKÉ MLÝNY - závěr EUROREGION SLAVÍ 15 LET
Jen pro zajímavost
na závěr celého seriálu
varnsdorfských mlýnů uvádím, že ve Varnsdorfu se
nacházely také dva větrné
mlýny. Jeden v ul. Mlynářské č.p. 1080 a druhý v obci
Studánka (ležící rovněž na
katastru města), kterého je
v současné době majitelem
známý bavič a moderátor
TV pořadů Karel Šíp.
Na závěr mi dovolte poděkovat tímto Kristě Jahodové
a Petru Vartovi za vydatnou
pomoc při psaní o historii
varnsdorfských mlýnů.
Pro Hlas severu zpracoval
Milan Kopecký
(Kopecky.mlyny@seznam.cz)

Budova bývalého větrného mlýna v ulici Mlynářská,
č. p. 1080.

Stromy sblížily všechny věkové kategorie
V Galerii Radnice je
v současnosti instalována
výstavka „Varnsdorfské
stromy“. Jedná se o fotodokumentaci varnsdorfských památných stromů
chráněných jako významné
krajinné prvky a ostatních
zajímavých stromů vybraných v rámci projektu
financovaného z grantu
Města Varnsdorf v rámci
Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a
osvěty v ÚK pro rok 2006.
Díky prostředkům byla
uskutečněna akce, která
sblížila mládež střední
školy, základní a mateřské
školy, výchovné pracovníky
a seniory. Ti prohloubili
znalosti a dovednosti v rámci nového velmi zajímavého
tématu.
A jak to všechno proběhlo?
V červnu loňského roku
připravily studentky 3.
ročníku SŠS a CR Lydie
Kovačová, Míša Smečková, Mirka Havlíčková
a Markéta Skramouská

pro předškolní děti v MŠ
Čtyřlístek motivační hru
„Člověk a strom“, při níž
vyprávěly krátkou povídku
o stromu. Společně pak
kreslily a vytvářely stromy
nejrůznějšími metodami.
Výtvory dětiček byly v průběhu prázdnin vystaveny
v městské knihovně.
V říjnu byla pro žáky ZŠ
Karlova připravena prezentace „Varnsdorfských
stromů“ s poznáváním
stromů a výtvarnými aktivitami a opomenuti nebyli
ani senioři, kteří v listopadu v Kavárničce Communio shlédli prezentace v
podání studentek Mirky
Havlíčkové a Míšy Smečkové. Obeznámeni tak byli
s anketou „Strom roku“ a
snímky varnsdorfské hrušně, která zastupovala v anketě Ústecký kraj. Prohlédli
si též snímky památných
stromů. Závěrem roku byl
uspořádán výlet za památnými stromy šluknovského
výběžku, kde si studenti

ØÁDKOVÁ INZERCE
Nebankovní půjčky pro zaměstnance, důchodce
do 75 let, nízký úrok, vysoká úspěšnost schvalování. Tel:
728 417 512.
Prodám družstevní byt 3+1+L ve 4. podlaží ve
Varnsdorfu v ul. Legií, plastová okna, zateplení, nová omítka. Cena: 480.000 Kč, tel: 412 373 485, 606 345 041.
Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování, drápky,
čištění uší. Možnost úpravy také u vás doma. H. Matušková,
Jiříkovská 99, Rumburk. Tel: 412 333 365, 604 854 748.

prohlédli Javorovou bránu
v Rožanech, kterou tvoří
srůst dvou javorů mléčů ve
strom se společnou korunou
pravděpodobně umělého původu. Ve Šluknově shlédli
zámecký park, v Brtníkách
potom památnou 280 let
starou lípu a v Krásné Lípě
rekonstruovaný park.
Poslední tečkou projektu bylo vydání publikace
Varnsdorfské stromy.
Všichni se těšíme na
další setkání při podobných akcích a současně
zveme srdečně obyvatele
Varnsdorfu na výstavu
v Galerii Radnice.
Ing. Iveta Fleknová,
Bc. Želmíra Kafková,
Ing. Václav Černohous,
SŠS a CR, Varnsdorf

Prvním přeshraničním euroregionem v bývalých postkomunistických zemích se stal Euroregion Nisa, který
vznikl před patnácti lety 21. prosince 1991 v Žitavě. Tehdy zástupci české, polské a německé strany schválili jeho
založení. Ačkoli byl počátek 90. let hektický, dnes již má
Euroregion své struktury, vize a plány do budoucnosti.
Výsledkem setkání na „Konferenci trojzemí 23. - 25. 5.
1991“ bylo vytvoření Memoranda všemi zástupci tří zemí
a nastínění směru dalšího vývoje. Když v prosinci 1991 došlo k založení celého euroregionu, jeho česká část severních
Čech se již sdružovala. Do roku 2006 bylo vloženo do Euroregionu Nisa 20 mil. Kč a tyto prostředky euroregion použil
k získání dalších 26 mil. korun na 32 menších projektů
a 77 mil. korun velkých projektů. Dalším efektem činnosti
Euroregionu Nisa je asistence městům, obcím a dalším
subjektům při získání finančních prostředků z programů
PhareCBC a Interreg IIA. Celkem bylo získáno 640 projektů za 1,5 miliardy korun. Euroregin založil v roce 2002
také FORBES-Fórum bezpečnosti, kde se jedná o setkání
pohraniční policie, hasičských záchranných sborů, krizového řízení, státních a celních zastupitelství. Již třikrát
udělil euroregion Cenu inovace za přeshraniční spolupráci
v oblasti podnikání a zavádění nových technologií. Vítězové
dostávají odměnu 10 tisíc eur.
čerpáno z MF DNES

Posledního udělování Cen inovace v prosinci 2006 se zúčastnil místopředseda Euroregionu Nisa a starosta Varnsdorfu
Ing. Josef Poláček.

ZMĚNÍ SE NAŠE NÁMĚSTÍ?
Na adresu současného
náměstí našeho města
bylo vysloveno mnoho nejrůznějších názorů. Většina
z nich se shoduje v tom, že
vlastně ani žádné náměstí
nemáme. Pro tak velké
město, jako je naše, to není
zrovna lichotivá skutečnost.
Již v minulosti se objevovala
různá řešení, avšak bezvýsledně. Pochopit a omluvit
se tato skutečnost dá z části
historickým vznikem města
a jeho dalším vývojem. Pro
připomenutí uveďme, že
Varnsdorf vznikl sloučením
šesti obcí. Na město byl pak
povýšen rozhodnutím císaře
Františka Josefa I. 28. července 1868. Tehdy zde žilo
14 tisíc obyvatel a do té doby
byl Varnsdorf největší vesnicí Rakouska-Uherska.
Vše by se mělo změnit
po loňských komunálních
volbách. Pozornému čtenáři Hlasu severu jistě
neuniklo, že hned několik

volebních subjektů voličům
ve svých volebních programech slibovalo, že tentokrát
naše město náměstí mít
bude. Důležitou podmínkou však bylo, aby právě
těmto volebním stranám
odevzdali voliči svůj hlas.
To se také stalo a někteří
kandidáti těchto stran jsou
členy zastupitelstva, rady
či vedení města. Tato skutečnost zároveň znamená,
že předvolební sliby mají
šanci být splněny.
Žádné závažné rozhodnutí by nemělo být „šito
horkou jehlou“. Tím spíše
takové, jehož realizace bude
nákladná a může podstatně
ovlivnit uspořádání a vzhled
města na dobu několika
generací. Slovo zde musí
dostat především odborníci
na urbanistiku, ale i mnozí
další. Kupříkladu je třeba
zodpovědět základní otázku, kde by vlastně mělo být
centrum města, potažmo

náměstí. K vypracovaným
studiím by se samozřejmě
měla mít možnost vyjádřit
široká občanská veřejnost.
Vzhledem k povaze problému, by se na konečném
rozhodnutí mohli podílet
přímo občané v místním referendu, případně formou
ankety.
Realizace náměstí zřejmě
není na pořadu dne. Aktuální jsou nyní jiné potřeby.
Město by si však zasloužilo, aby myšlenky a záměry,
které souvisí s jeho perspektivami a povznesením,
nezapadly. K tomu mohou
přispět svou činností nejen
zastupitelé, členové rady a
vedení města, ale i občané,
kteří jim dané sliby budou
čas od času připomínat. Tak
bude šance, že se i naše
město dočká důstojného
náměstí.
Dr. Miloslav Hoch,
člen zastupitelstva města

3/2007 INZERCE

strana 6

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Centrum péče o člověka
hledá do týmu muže i ženy
pro poradny zlepšování
kondice a tvarování postavy.
Rekvalifikace zajištěna. HPČ
i VPČ. Pro více informací volejte 775 375 065.
Hledáme organizačně
schopnou ženu či muže pro
vedení pobočky poradenského centra ve Varnsdorfu a
Rumburku. Infolinka 732
784 660.
P rodá m by t 2 +1 v
družstevním vlastnictví ve
Varnsdorfu, 58 m2 , panelový
dům, nová omítka a zateplení, plastová okna, zděné
jádro, cena 319 000,- Kč.
Telefon: 728 669 135.
Hledám rev. technika
elektro - důchodce, pro spolupráci při revizích elektro a
hromosvodů. Platné oprávnění (min.E2A) a automobil
podmínkou. Tel. 721 552 009.
Značka - slušný přivýdělek.
Pronajmu byt 1. kat.
o výměře 65 m 2 v centru
města, ul. Národní 2949,
plovoucí podlahy, kuchyň,
vše nové, vlastní parkování, zahrada, cena 6000,- Kč
měs. bez energie + kauce.
Tel. 777 103 704.
Prodej nebo pronájem
luxusně zrekonstruovaného
rodinného domu původní architektury ve Starých Křečanech. Cena dohodou. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
Dva bytové domy
v centru Varnsdorfu vhodné k podnikání. Pozemek:
1157 m2. Snížená prodejní
cena: 1,3 mil. Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
Prodej skladových prostorů s bytem v Rumburku.
Rampa, vlastní parkoviště.
Výměra: 1041 m2. Prodejní
cena: 3,5 mil. Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.

RECHA OKNA
PRODEJ A MONTÁŽ

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN,
DVEŘÍ, PARAPETŮ
OKNA Z KVALITNÍCH PROFILŮ
REHAU A ALUPLAST
Kde nás najdete: ul. Karlova 2230
(prostory bývalého střediska komunálních služeb ve Varnsdorfu)

Kontakt na tel. č.:
774 943 386 / 774 159 391 / 607 743 454

Převod družstevního
bytu 1+3+L v 5. podlaží panelového domu ve Varnsdorfu,
v ulici Karoliny Světlé. Velmi
dobrý stav. Nová kuchyňská
linka, nová koupelna. Hezký
výhled. Cena za převod:
449 000,- Kč. Info Lužická
R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

MUDr.
Ludmila Sobotková
oznamuje nové
telefonní číslo
do ordinace

720 459 564
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VZPOMÍNKA
5. února tomu byly čtyři roky, co nás
opustil náš milý manžel, tatínek, dědeček, Mirko Šimon.
Stále vzpomíná manželka, dcera,
vnučka a přátelé.

v
18. února uplyne 5 let od úmrtí naší
maminky Hildegardy Chlubnové.
Stále vzpomínají synové a vnoučata.

v
V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý kdo měl tě rád, už nikdy nepromluvíš, nepohladíš, nikdy neuslyšíme
tvůj hlas.
6. února 2007 uplynulo 8 let od úmrtí
Oldřicha Fatky.
S láskou vzpomíná manželka Regina
a syn s rodinou.

v
12. února si připomeneme 6 let od
úmrtí manžela a dědečka Antonína
Polcara.
S láskou stále vzpomínají manželka
Zdeňka a vnučka Šárka s rodinou.

v
15. února uplynou 3 smutné roky ode
dne, kdy nás navždy opustil milovaný
manžel Václav Fuksa.
Za celou rodinu vzpomínají manželka
Anna, dcery Dana, Jana a Soňa, vnoučata a pravnoučata.

v
16. února 2007 uplyne jeden smutný
rok ode dne, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka,
babička a prababička Anna Míšková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkují manžel, dcery Dana a Mirka,
vnoučata a pravnoučata.

ODEŠEL BÁJEČNÝ ČLOVĚK A UČITEL
Když umře kterákoliv bytost, ztratí se z naší blízkosti
jeden malý, neopakovatelný
vesmír. Odejde-li dobrý
člověk, ztrácíme mnohem
víc. Ale také něco podstatného zůstává – výsledky
jeho práce a také příklad,
který ostatním dokazuje, že
žít nejen pro sebe, ale i pro
druhé, je snad to nejdůležitější v životě. Odešel dobrý
člověk a výborný pedagog
Václav Vomáčka.
Mgr. Václav Vomáčka se
narodil 21. července 1937 ve
mlýně na samotě u jihočeské
obce Petříkovice (poblíž Tábora). Jeho rodiče měli hospodářství blízko lesa a vody,
takže malý Václav prožil
dětství uprostřed přírody, což
ho brzy přivedlo k celoživotnímu koníčku – myslivosti.
V padesátých letech měl
potíže s přijetím na střední
školu - na gymnázium v Táboře se nedostal, protože
otec odmítl vstoupit do JZD,
bratr František emigroval do
Austrálie. Nakonec se mu se
zpožděním přece jen podařilo vystudovat jedenáctiletku
v Soběslavi a v roce 1959 (až
po vstupu do JZD) úspěšně
ukončil studium na Vyšší
pedagogické škole v Českých
Budějovicích. Na umístěnku
se dostal do Varnsdorfu.
Dráhu pedagoga zahájil jako
učitel na tehdejší jedenáctiletce ve Střelecké ulici. Brzy
se stal uznávaným učitelem
a v roce 1966 začal vykonávat funkci zástupce ředitele.

BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit
s Václavem Vomáčkou. Děkuji také všem za projevenou
účast.
Manželka
Dobročinný ples ve prospěch propagace kultury v našem
regionu podpořili: Sklo, porcelán - Norbert Heidler, Zabal
- Miloslav Baláž, Café Dlask, Město Varnsdorf, Disk - Jiří
Kalivoda, Texstav v.d., Fantasie - Blanka Čapičíková, Dřevěné hračky - Markéta Hockeová. Děkujeme
Za dlouhodobou sponzorskou spolupráci a za pomoc při
zajištění přepravy návštěvníků dobročinného plesu děkujeme firmě Tiskárna Trio - Marek Dvořák.
Martin Louka, za pořadatele
Za všechny, kterým záleží na zkvalitnění podmínek
léčebného pobytu pacientek oddělení LDN IV. Nemocnice
Varnsdorf, posílám touto cestou i letos upřímné poděkování
všem dárcům za větší i drobnou sponzorskou podporu.
Soňa Hladíková za ošetřující personál
Rádi bychom touto cestou poděkovali za příkladnou
péči o naši maminku Jarmilu Vlkovou, které se jí dostalo do poslední chvíle jejího života od personálu a lékaře
MUDr. Holiše v LDN Nemocnice Varnsdorf.
Pozůstalí

Několik let také externě učil
na SVVŠ v Otáhalově ulici.
Prvního září 1970 nastoupil
jako ředitel v základní škole
na náměstí a tady úspěšně
působil až do svého odchodu
do důchodu v roce 2003.
Václav Vomáčka byl velmi
oblíbený u svých žáků. Své

nadšení pro přírodu na ně
dokázal přenášet především
v hodinách přírodopisu, ale
v jeho podání nebyly nudné
ani hodiny zeměpisu. Byl
také dobrým kolegou, v kolektivu pedagogů oblíbeným,
spravedlivým ředitelem a
uznávaným manažerem
školy. Problémy a obtíže, kterých v tak velké škole nikdy
nebylo málo, řešil s rozvahou
a zdravým nadhledem, díky
tomu v jeho přítomnosti za
každých okolností panovala
atmosféra porozumění a
empatie. Je nepochybné, že
pro své lidské i profesionální
vlastnosti byl jednou z nejvýznamnějších osobností
varnsdorfského českého
školství.
Svůj aktivitami naplněný

čas se vždy snažil zorganizovat tak, aby nepřišla zkrátka
rodina. Ženou jeho života se
stala zdravotní sestra Miloslava. S ní se oženil v roce
1962 a vychovali spolu dvě
děti, dceru Ivanu a syna Václava. Obě děti následovaly tatínka a jsou také učiteli. Ale
největší radostí, kterou ho
obdařily, byla tři vnoučata
- Jakub, Vašík a Martinka.
Ty miloval nade vše.
Vedle svého zaměstnání
a hezkých chvil strávených
se svou rodinou, se vášnivě
oddával myslivosti, kterou
nechápal jen jako příležitost
ke krásným zážitkům a relaxaci, ale také jako službu všemu živému v lesích v celém
okolí. Nevyhýbal se ani časově náročným dobrovolným
prácem, mezi něž patřily mj.
funkce mysliveckého hospodáře Okresní myslivecké
rady v Děčíně nebo Mysliveckého sdružení Hraničář
ve Varnsdorfu. Vedle této
své veliké vášně se spolu
se ženou dobře a rád staral
o zahrádku, na níž pěstoval
ovoce i zeleninu.
2. ledna 2007 Václav
Vomáčka odešel ze světa živých. Varnsdorf v něm ztratil
člověka, který ve všech směrech byl příkladem ostatním
lidem. Jeho velké zkušenosti,
jeho úsměv a vlídné slovo,
kterým pomáhal vyřešit
často i zdánlivě neřešitelné,
bude chybět všem přátelům
a kolegům. Nejvíc však bude
Václav Vomáčka chybět
rodině, v jejímž středu byl
nejšťastnější. Milan Hrabal

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM

v
Letos by se dožili 98 let Václav Holeček, dlouholetý
zaměstnanec bývalého n.p. TOS a Karla Holečková rozená Jelínková - rodiče pěti dětí, které stále vzpomínají a
rodičům tímto za vše děkují.
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7. ú nora oslav i la své
k rásné 8 0. na rozen i ny
Jiřina Sochůrková. Do
dalších let jí přejeme stále
pevné zdraví, životní optimismus a elán. Buď stále
tak milá, veselá a čilá.
Za celou rodinu dcera
Zdeňka s rodinou, syn Jan
s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

SOUTĚŽ
Hlasu severu
Vážení čtenáři - uzávěrka soutěže o ceny vyhlášená naší redakcí končí
14. února. Co když právě
VY vyhrajete jednu z pěkných cen? Doporučujeme
přečíst si řádně otázku.
Jedná se o stavební
pozůstatek, což někteří
již ve svých odpovědích
nerespektovali.

Z bowlingových drah
Ve zkratce se ještě vracíme k Vánočnímu turnaji jednotlivců v bowlingu, kterého se zúčastnilo dvacet hráčů. Turnaj
splnil cíl sejití - dobře se pobavit, protáhnout si tělo a popřát
vše „nej“ do nového roku. Konečné pořadí: 1. S. Mišková 1 038
bodů, 2. M. Koral 1 018, 3. M. Knap 1 004, 4. V. Holeček 997,
5. K. Sýkora 931, 6. M. Neumann 879 bodů.
Po 14 kolech, tedy v polovině soutěže, 1. ročníku
Varnsdorfské bowlingové ligy, je pořadí bez dvou předehrávek následující: 1. NIC MOC 14 zápasů/28 bodů, 2. SPLIŤÁCI 14/24, 3. BC TOS 14/16 a nához 11906, 4. MARIÁŠNÍCI
14/16 a nához 11700, 5. RESTAURACE U LÍPY 14/12,
6. THE HEARTBREAKERS 14/8, 7. BAHŇÁCI 14/6,
8. KILLERS 14/2. Dosud vedoucí tým válí v sestavě M. Knap,
M. Král, J. Čížek, A. Havelka a R. Pácha.
I ve druhé čtvrtině soutěže nebyla nouze o napínavé
zápasy a překvapující výsledky. Vrcholem byl duel vedoucích Nicmocáků s druhými Spliťáky, kde padla vytoužená
hranice tisíc bodů s výsledkem 1 039:996 a nejvyšší nához
v jednotlivcích, o který se postaral Nicmocák M. Král s náhozem 219 bodů. Nejvyšší průměr drží M. Knap ze stejného
týmu s téměř 168 body. Mezi překvapení lze řadit vynikající
nához Mariášníků, který činil rovných tisíc bodů. O největší
senzaci se postaral tým Restaurace U lípy, který si v jedné z
předehrávek vyšlápl na Spliťáky, loňského vítěze. Do bojů již
zasáhlo 42 bowlerů.
R. P.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Pozvánka na fotbalový turnaj
V sobotu 24. 2. se ve sportovní hale ve Varnsdorfu koná
3. ročník halového turnaje SPHERE CZECH CUP (dříve
SP Metal Cup). S největší pravděpodobností bude hrát opět
16 týmů ve čtyřech skupinách a dále play-off o umístění
(čtvrtfinále, semifinále, o 3. místo a finále). Vyloučena není
účast týmů obchodních partnerů pořadatele ze zahraničí (Německo, Francie). Zahájení je v 8.30 hod. Vítězové minulých
turnajů jsou RH Lipová a BÍLÁ VDOVA.
ZdS

Futsalisté mají úspěšnější béčko
V 5. kole Computers extra ligy ÚK uhrál J. K. TRANS A
(7. místo) remízu s Arsenálem Děčín (10.) 4:4 (Hostaš na
1:0 a 3:3, Beránek na 3:2 a 4:4) a dvakrát prohrál těsně
1:2 s děčínskými týmy z čela tabulky Turbo (Hostaš na
1:2) a Computers (L.Váňa na 1:0). Tým děkuje Lékárně pana
Šmída za sponzorský dar.
B-tým J. K. Trans porazil sedmý tým Smítka DC ligy, kterým je SČE Děčín 9:0, ŽST Zarážka Děčín (10.) 7:0 a prohrál
s druhým AC Vykopávky Děčín 2:4. V průběžné tabulce se
dostal na třetí místo.
ZdS

BASKETBALOVÍ
DOROSTENCI VÍTĚZÍ
Va r nsdor f ští koši ká ř i
- muži hráli na palubovce
vedoucí ho tý mu M EBIK A N Ústí n. Labem, s
kterým ve vzájemných utkáních této sezóny prohráli
78:52 venku a 84:86 doma.
A n i do třetice neuspěli
a to 93:65. Příznivce zveme
na jejich domácí utkání
v sobotu 17. 2. od 17.00 se
Slavojem BK Litoměř ice
(v této sezóně výhra doma
76 : 57 a proh ra ven ku
89:75) a v neděli 18. 2. od
10.00 s BK REAL Roudnice
„ A“ (výhra doma 108:72,
prohra venku 71:60).
Starší dorostenci hráli
venku s BK Roudnice vítězně 36:66 (13:30) a body obstarali Kotek 18, Bureš 16,
Vorel 8, Sucharda 6. I bez
tří hráčů základní sestavy
nebylo o vítězi pochyb a příležitost dostala celá lavička.
Vyhráli také v Novém Boru
44:74 (21:44). Body Kotek
a Bureš po 15, Eichler 11.
V zápase dostali opět příležitost všichni hráči. Mladší
žáci prohráli se Slavojem
Litoměř ice 40: 91. Jejich
body Ticháček 16, Lehroch
7, Blažek 6. Podobně dopadl
i druhý zápas a to 42:86.
Body Blažek 19, Šiška 4.
Vedoucí celek soutěže byl
nad síly našeho družstva.
Mladší minižáci podlehli
BK Česká Lípa 21:54 (7:26),
body Ticháček 7, Houngbenji 6, Sovák a Koktán po 4.

Ve druhém střetnutí už to
bylo lepší, ale výsledek zněl
31:48 (12:28). Body Šiška
12, Ticháček, Sovák a Koktán po 6, Kindiuk 1. Naši
hráči podali solidní výkon a
zejména ve druhém zápase
bylo vidět několik pěkných
a kcí. Sta rší soupeř byl
posílený o tř i děvč ata.
M. Novotný

Všechny týmy SK Slovan už zbrojí na jaro
Áčko hrálo přípravně v
druholigovém Ústí nad Labem 2:2 (2:1). Vedlo 0:1 a domácí do půle stav otočili. Obě
branky Slovanu dal Lukáš
Mach, posila z Hradce Králové. S ambiciózní Mladou
Boleslaví prohrálo 4:2 (3:2),
góly Roman Mach a M. Svoboda z PK. V zápasech Zimní ligy Nového Boru mělo za
soupeře venku přední divizní
celek Dobrovice a vyhrálo
0:2 (0:0) góly Sháněla a Tarnyika, když nevyužilo řadu
šancí. S Mladou Boleslaví B,
také venku, hrálo 1:1 (1:0),
v 90. vyrovnával Martínek.
Novými zkoušenými hráči v

FOTBALOVÝ NÁBOR
SK Slovan Varnsdorf přivítá do svých řad pohybově
nadané chlapce. Do týmu
starší přípravky se jedná
o ročníky narození 1996,
1997 a 1998. Jejich tréninky jsou vždy v pondělí od
15.00 v Sokolovně pod náměstím, ve středu od 15.30
ve Sportovní hale a v pátek
od 15.00 v ZŠ Edisonova.
Trenéry jsou Jiří Minařík
a Zdeněk Zvěřina.
Do týmu mladší přípravky se jedná o ročníky
narození 1999, 2000 a
2001. Tréninky probíhají
v Sokolovně pod náměstím
v úterý a v pátek od 14.45
hod. Rodiče se svými ratolestmi mohou kontaktovat
trenéry Vasilopulose, Zdeňka Kramera nebo Miroslava
Machana.

prvním týmu Slovanu byli
dorostenec Bandas, mladý
záložník Vavroušek z Rumburku a útočník Tarnyik
z Trenčína. S týmem trénoval a hrál i Karel Vrabec z
Jablonce. Doma s Dobrovicemi nastoupil převážně dorost
a prohrál 1:4 (1:0). V tabulce
Zimní ligy je Slovan stále
první. Zítra 10. 2. nastoupí
doma od 11.00 v dalším utkání tohoto turnaje proti béčku
Mladé Boleslavi.
V Jopa cupu zastupují
SK Slovan dorostenci a starší žáci. Dorostenci prohráli v
turnaji mužů s Českou Lípou
1:4 (Chlan) a se Skalicí 0:2.
Tyto výsledky po výhře na Jiřikovem stačí jen na 5. místo.
Starší žáci měli v žákov-

ském turnaji zatím za soupeře dva týmy České Lípy.
S FK prohráli 2:4 (Čapičík 2)
a Lokomotivu vyprovodili 8:1
(Zadina 3, Čapičik 2, Fučík,
Ondráček, Šťastný).
Ženy zajížděly k přípravnému zápasu na Slavii Praha, kde inkasovaly 6:1 (2:1),
gól Řezáčová.
Stará garda porazila
Pláckaře Děčín 3:2 (2:1)
brankami Kolky, Bachara
a J. Stehlíka st. Přípravky
absolvovaly halové turnaje
venku. Starší skončila v
Liberci na čtvrtém místě,
mladší v Rumburku druhá
za Libercem (nejlepší střelec celého turnaje Marek
Dvořák) a vyhrála poté v
Liberci.
ZdS

Waterloo mariášníků
V rumburské restauraci Zámeček se hrál tradiční turnaj v
mariáši, letos 9. ročník. Mezi třiatřiceti účastníky byla téměř
třetina varnsdorfských a proti loňsku se jim těžce nevedlo.
Nejlépe z nich nakonec dopadl Herbert Rudolf (4. místo).
Umístění dalších varnsdorfských mariášníků: 10. František
Bubna, 11. František Švejda, 18. Petr Boháč, 21. Mírulín
Štěbra, 22. Karel Beneš, 23. Petr Vele, 30. Karel Smuž, 32.
Jiří Tůma. O tom, jak je tato hra různorodá a nevyzpytatelná,
svědčí turnajová umístění M. Štěbry. Ten na dvou předchozích skončil jednou poslední, další v Krásné Lípě vyhrál a
nyní se musel spokojit až s 21. pozicí. Další turnaj proběhne
v březnu ve varnsdorfské Střelnici.
ZdS

Hokejové výhry starších žáků
Varnsdorfští starší žáci, hrající pod hlavičkou HC Jičín krajský přebor Východočeského kraje, zaznamenali
dvě výhry se soupeři z první poloviny tabulky. Porazili
Vrchlabí 8:6 a vyhráli v Třebechovicích 3:4. V dalších
utkáních měli za soupeře Hronov a vyhráli 10:6, Opočno
pak porazili 8:5, čímž se v tabulce přiblížili více do jejího středu.
ZdS
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