JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE KONÁ 29. 3. 2007 V 15 HODIN
Číslo
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BŘEZEN 2007
ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

CENA 5,- Kč

MĚSTSKÁ SKLÁDKA TRAŤ NEOHROŽUJE
V televizním zpravodajství a v některých novinách
se objevily zprávy, že městská skládka ve Varnsdorfu
se sesouvá na železniční trať.
Protože tyto informace byly
velmi pozměněny snahou
redaktorů přinést nějakou
senzaci, považujeme za
nutné je uvést na pravou
míru. V blízkosti dráhy pod
bývalou cihelnou dochází

od ledna k pohybu jílových
vrstev, které vytlačily betonový odvodňovací příkop asi
do metrové výšky a pohnuly i
traťovým tělesem. Ve svahu
25 m odtud se současně objevily zátrhy a pokles terénu.
Podle názoru geologů se do
jílu dostala voda, ten se stal
plastickým a neunesl tlak
svahu. Zda je na vině netypické zimní počasí, zanesení

Foto JS

odvodňovacího příkopu nebo
terénní úpravy, které zvýšily
zatížení svahu, musí prokázat geologický posudek.
Terénní úpravy provedl
soukromý majitel přilehlého
pozemku v minulých letech.
Skládka byla oproti tomu
uzavřena již v roce 1996 a
je od dráhy vzdálena téměř
60 m. U cesty pod skládkou
jsou neporušené monitorovací vrty, které by i nepatrný
pohyb zničil. Skládka se
nepohybuje a je téměř jisté,
že s celým případem vůbec
nesouvisí.
Ing. Přemysl Brzák
Odbor životního prostředí
Poznámka redakce
Podle informace, kterou
redakce získala, bude majiteli pozemku, na němž
část skládky leží, nabídnut
pozemek náhradní. Tím by
celá skládka ležela pouze
na pozemcích města, které
by mohlo požádat o dotace
na její rekultivaci.

POHOTOVOST VE MĚSTĚ FUNGUJE
V rámci reorganizace
zdravotnictví došlo k dislokaci jednotlivých oddělení tak, že akutní péče je
poskytována v nemocnici
v Rumburku a následná
péče v Nemocnici Varnsdorf.
Protože zastupitelstvo našeho města, jakožto druhého
největšího města v okrese,
chtělo, aby byla zabezpečena zdravotní péče pro občany
Varnsdorfu a okolí, rozhodlo již v minulém období o
zachování ortopedicko-traumatologicko-chirurgické péči
ve varnsdorfské nemocnici.
Tuto činnost nehradí
v současné době zdravotní
pojišťovny, ale na základě
rozhodnutí zastupitelstva
je hrazena jako vyžádaná
zdravotní činnost z prostředků města. Zdravotní
péče v tomto rozsahu díky
racionálnímu přístupu
města a zastupitelů je tedy
zabezpečena nejen v dopoledních ambulantních hodinách, ale celých dvacet čtyři
hodin včetně sobot, nedělí a
svátků.
Pacienti takto ošetřeni

jsou v indikovaných případech (závažnější zranění)
ošetřeni zde a převáženi
na vyšší pracoviště (Rumburk nebo jiné). Tuto činnost zabezpečují lékaři se
dvěma atestacemi v oboru
chirurgie, traumatologie,
ortopedie.
Další činností nemocnice
(vyjma péče o dlouhodobě
ležící pacienty) je zabezpečení ambulantní pohotovostní
služby v dobách, které určil
Krajský úřad jednotně v ce-

lém Severočeském kraji.
Ambulantní pohotovostní
péče (APP) je určitou modifikací lékařské služby první
pomoci (LSPP). Ambulantní
pohotovostní péče je nevýjezdovou službou pro pacienta,
tzn. že se musí dopravit do
zdravotnického zařízení, kde
je vyšetřen.
V urgentních případech
pochopitelně existuje rychlá záchranná služba nebo
rychlá lékařská služba
Pokračování na str. 3

NAD ROZPOČTEM MĚSTA
Na zasedání zastupitelstva města 1. března byl schválen
rozpočet na rok 2007. Jde o významný dokument, podle něhož
bude město hospodařit celý rok.
Příprava rozpočtu je náročný proces. Na jeho tvorbě se
podílejí pracovníci městského úřadu i zástupci samosprávy.
Součástí přípravy byl i tentokrát pracovní seminář členů
zastupitelstva za účasti vedoucích jednotlivých odborů MěÚ,
vedoucích funkcionářů příspěvkových organizací i dalších zainteresovaných pracovníků. Výhodou tohoto způsobu přípravy
je, že nejasnosti a sporné problémy se mohou bezprostředně a
neformálně prodiskutovat a vyjasnit. Samotné projednávání
na zastupitelstvu pak má věcný průběh.
Rozpočet na rok 2007 předpokládá příjmy ve výši více jak
282 milionů. Ty tvoří daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a
dotace. Předpokládané celkové výdaje jsou ve výši 325 milionů
korun. I pro letošní rok je rozpočet postaven jako schodkový.
Schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let a
bankovním úvěrem.
Při podrobnějším zkoumání některých předpokládaných
výdajů pro letošní rok například zjistíme, že výdaje na dopravu činí téměř 21 milionů korun. Z toho je určeno na celoplošné opravy komunikací 6,5 milionů, na celoplošné opravy
chodníků 3 miliony, na opravy a obnovu dopravního značení
se počítá s částkou 500 tisíc, na běžnou údržbu a čištění komunikací připadá částka téměř 7,8 milionů korun. Počítá se
také s opravou zábradlí, lávek a úpravou prostranství u MěÚ
i údržbou autobusových čekáren.
Pokračování na str. 2

PODMÍNKY DOTACÍ NEJSOU
„MAŠÍŇÁKU“ NAKLONĚNY
Pro projekt „Odbahnění a revitalitazace vodní plochy Mašíňák“ se v letošním roce uvažovalo o dvou dotačních programech – jeden z národních zdrojů (Ministerstvo zemědělství)
a jeden z evropských (Operační program životního prostředí).
Žádost o dotaci z programu MZe by musela podat MO Český
rybářský svaz, neboť města nebyla vymezena v příjemcích
dotace, ale MO ČRS Varnsdorf nesplňuje podmínku, že žadatel
rybářsky hospodaří na více než 20 ha vodních ploch (místní
rybáři mají v pronájmu cca 12,5 ha). Pro Operační program
Životní prostředí (ostatně jako pro ostatní operační programy)
nejsou do dnešního dne schváleny prováděcí dokumenty, dle
kterých by mohly být vyhlášeny výzvy na podání žádosti
o dotace. Předpokládaná doba vyhlášení je červen, červenec.
Město bude moci uplatnit Mašíňák v tomto programu.
Do konce března podá město Varnsdorf čtyři žádosti
o dotace u Ministerstva pro místní rozvoj: Rekonstrukce
muzea Varnsdorf 1. etapa; Zastřešení zimního stadionu ve
Varnsdorfu; Rekonstrukce budovy č.p. 1260, ul. Otáhalova na
multikulturní vzdělávací centrum a na projekt 27 bytových
jednotek, nebytových prostor a ploch - Kasárna Varnsdorf.
Petra Vojtěchová
projektový manažer
INZERCE
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Z deníku Městské policie
Hned dvě oznámení
upozornila Městskou policii na zfetovaného muže v prostoru
u prodejny Plus. Na místě pak skupinka dětí hlídce ukázala
onoho výtečníka Z. J., který se nakonec policistům omluvil a
v klidu odešel směrem ke sportovní hale. Výsledek předán
OO PČR.
Rychlou lékařskou pomoc
zavolala hlídka MP, když zjistila, že ve Velveta Klubu se
opravdu nachází muž s rozbitou hlavou, jak jim bylo nahlášeno
OO PČR.
Majitelka nevěděla,
že její žlutá škodovka 120 zaparkovaná v Národní ulici před
bývalým hotelem Praha si bude „ulehčovat“ samovolným odtokem od benzinu a klidně od auta odešla. Neobvyklý úkaz
oznámený na služebnu MP vyslaná hlídka opravdu zjistila a
ihned povolala HZS a setrvala na místě až do jejich příjezdu.
Konečné řešení provedla již HZS s majitelkou auta R. K.
Ukrajince ve svém bytě,
který mu vyhrožuje, nahlásil M. S. hlídce MP. Po příjezdu na
místo ještě s PČR zjištěno, že se nejedná o Ukrajince, ale B. M.,
který se s oznamovatelem pohádal. Vše ukončeno vykázáním
B. M. z cizího bytu.
Kruhový objezd
u Plusu byl ušetřen před dalším ničením díky bdělému oku
kamery a pohotovému zákroku hlídky MP, která zajistila na
místě dva opilé muže, kteří poškodili část betonového lemu
objezdu. Čin nahlášen MěÚ jako přestupek.
Hrdinové
nočního řádění před restaurací ROZKROK, kde s huronským řevem rozkopávali popelnici a byli při činu přistiženi,
se rozutekli. Spojené hlídky obou policií posílené o služebního
psa s psovodem přesto jednoho výtečníka zadržely. Případ
převzala PČR.
Dvě hodiny po půlnoci
požádal psovod PČR o vyslání hlídky MP do ulice Svatopluka Čecha, kde se pohybuje skupina pěti osob podezřelých
z vykradení chatky v této ulici. Ve spolupráci obou policií a
psovoda se psem byla skupina u kruhového objezdu zadržena
hlídkou MP a potom předána PČR.
Šťastně nalezena
byla tříletá Kačenka, která se rodičům ztratila u Primy.
Hledajíce maminku došla až na ulici Žitavskou, kde si jí všimla
nálezkyně. Ta neváhala oznámit strážníkům, že i s Kačenkou
vyčká na hlídku, aby ji předala do správných rukou. I nešťastní
rodiče se obrátili na služebnu MP, aby oznámili ztrátu milovaného broučka, a tak po ověření byla Kačenka předána rodičům.
Dle svodek velitele MP zpracoval ŠMIK
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NAD ROZPOČTEM MĚSTA
Dokončení ze str. 1

Celkové výdaje související
s provozem základních a
mateřských škol a školních
jídelen budou stát kolem 18,6
milionů a dalších 3,5 milionů
na investiční výdaje. Provoz
sportovišť si vyžádá náklady

kolem 9 milionů a 6,9 milionů
připadne na přípravu a realizaci jejich rekonstrukce, zateplení a opravy. Na ochranu
životního prostředí se počítá s
částkou kolem 14,8 milionů,
z toho sběr a svoz komunálních odpadů bude činit přes

MĚSTSKÁ POLICIE MÁ
NOVÉHO VELITELE
K poslednímu dni měsíce února skončil ve funkci velitele
MP Ing. Ludvík Šmíd. Proto bylo vypsáno výběrové
řízení na nového velitele, které vyhrál stávající strážník
MP Martin Špička. Toho také rada města v souladu se
zákonem o MP jmenovala velitelem Městské policie ve
Varnsdorfu. Na posledním zastupitelstvu města poděkoval
starosta odcházejícímu veliteli a zároveň představil
zastupitelům jeho nástupce. Dnes se vám pokusíme
představit nového velitele.
Můžete se nám trošku
představit?
Jmenuji se Martin Špička,
v letošním roce slavím
40. narozeniny, jsem ženatý,
mám 2 děti (11, 14), od roku
1988 bydlím ve Varnsdorfu a
od roku 2002 jsem strážníkem Městské policie.
Co Vás přimělo ucházet
se o místo velitele MP?
V současné době je na
MP dobrý kolektiv, a když
jsme se dozvěděli od našeho
velitele, že odchází, chtěli
jsme se na řešení této situace také podílet. Jelikož mi
činnost a další osud MP není
lhostejný, rozhodl jsem se, po zralé úvaze, vzhledem ke svým
dosavadním zkušenostem získaným za více jak čtyřletou
službu jít do výběrového řízení osobně.
Funkce řadového strážníka a velitele (tedy nadřízeného) je ale rozdíl?
Ano, před podáním přihlášky do výběrového řízení jsem
chtěl znát také názor svých kolegů, kteří mě v mém rozhodnutí podpořili. Bylo to pro mě velmi důležité a z toho důvodu
jsem se do výběrové řízení přihlásil.
Výběrové řízení jste vyhrál, rada města Vás schválila,
jaké byly první dny ve funkci?
Hektické, na předání funkce nebylo mnoho času, a tak
se teď všechno učím za pochodu „bojem“. Nejdůležitější
bylo zvládnutí administrativní práce při MP. Naštěstí
se na městském úřadě setkávám všude s pochopením a
všichni se mi snaží v mé funkci všemožně pomoci, abych
se co nejrychleji zapracoval. Nejsložitější je proniknout do
účetnictví a čerpání rozpočtu.
Co chcete v nové funkci dokázat, případně co byste chtěl změnit?
Změna velitele se v žádném případě nesmí negativně
projevit na každodenní práci strážníků MP. Až teprve po zapracování budu moci řešit koncepční věci. Vím, že nás do budoucna čeká řešení některých zásadních událostí, jako např.
úprava a modernizace kamerového systému, už nyní připravujeme modernizaci vybavení strážníků MP s ohledem na
průkaznost řízení a monitorování jejich činnosti při řešení
služby a chci také pokračovat v nastavené obměně vozového
parku v pravidelných tří až čtyřletých intervalech.
Chcete něco říci čtenářům na závěr našeho rozhovoru?
Ano, chtěl bych všechny čtenáře HS pozdravit a chtěl
bych říci, že Městská policie je tu pro ně a že jsem vstřícný
k jejich problémům, námětům a žádostem. Pro osobní kontakt jsem k zastižení každý pracovní den od šesti do půl
třetí na služebně MP, nebo se na mě mohou občané obracet
prostřednictvím e-mailu martin.spicka@varnsdorf.cz a
telefonu 412 371 620.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám hodně úspěchů ve
Vaší nové funkci.
JS

10 milionů, likvidace černých
skládek si vyžádá „jen“ 360
tisíc korun. Náklady spojené
s bydlením, komunálními
službami a územním rozvojem počítají v běžných výdajích s částkou 21,6 milionů, z
toho například jen spotřeba
elektrické energie na veřejné
osvětlení bude stát 2,7 milionů a dalších 1,6 milionu
připadá na údržbu a opravy
tohoto zařízení. Na realizaci
1. etapy rekonstrukce nové
knihovny v ulici Otáhalova
(bývalá průmyslovka) bude
vynaloženo 36 milionů.
Na sociálních dávkách se
letos vyplatí kolem 65 milionů, prevence kriminality příjde na 570 tisíc, bezpečnost a
veřejný pořádek představuje
sumu téměř 5,5 milionů,
na grantový fond se počítá,
stejně jako v předchozích
letech, s 500 tisíci korunami, na požární ochranu
s milionem. Ve výčtu by bylo
možné pokračovat.
Příjmy města a uvedené
příklady výdajů (tyto budou
zejména v oblasti investic
dále upřesněny) potvrzují,
že rozpočet, který je svou povahou nejen ekonomickým,
ale také politickým dokumentem, dostatečně pamatuje na fungování důležitých
oblastí života města a další
perspektivy jeho rozvoje.
Přijatý rozpočet také naznačuje, že potřebné finanční
prostředky budou zajištěny,
aniž by došlo k nadměrnému
zadlužení.
Dr. Miloslav Hoch

KRÁTCE

Starosta města se
zúčastnil
regionální
konference v Ústí nad
Labem s názvem Strategickým plánováním k rozvoji
podnikání v regionu, kde se
jednalo o strategických plánech měst a jejich přínosech
pro města.
Město získalo ze státního rozpočtu částku 3 mil.
Kč na opravu obvodového
pláště ZŠ Edisonova. Celková částka na opravu bude
činit 4,2 mil. Kč.
Na 5. zasedání předsednictva Hospodářské
a sociální rady okresu
Děčín, jehož byl přítomen
starosta Ing. Josef Poláček,
se hovořilo o přípravách výstavby dálničního přivaděče
I/13 k dálnici D 8 a také
o programu Regionálního
operačního programu na
období 2007 - 2013, kam
město bude posílat navrhované projetky v rámci
integrovaného rozvojového
plánu.
rm
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POHOTOVOST VE MĚSTĚ FUNGUJE VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
Pokračování na str. 1

na čísle 155 (112), která
má dispečink v Děčíně a
výjezdová stanoviště v Děčíně, České Kamenici a
Rumburku, odkud vyjíždí
k urgentním stavům ohrožujícím život pacienta.
V případě výjezdu mimo
hranice spádu je služba
zabezpečena náhradním
vozidlem, které je dislokováno v České Kamenici
nebo Velkém Šenově.
V nepříznivých klimatických podmínkách je proto
velmi obtížné zajistit zákonem dané časy dojezdů do
míst volání. Vedení Nemocnice Varnsdorf operativně
konzultuje veškeré možnosti
zabezpečení zdravotní péče
o pacienty, tedy i konzultace
s vedením Zdravotnické záchranné služby ÚK.
Pro veřejnost je důležité
oživit rozsah ambulantní
pohotovostní péče, která
funguje ve všední dny
18 - 21 hod., v sobotu, v ne-

děli a o svátcích 9 - 20 hod.
V této ordinační době jsou
ošetřováni pacienti s diagnózami akutních respiračních či jiných zánětlivých
onemocnění, stavy bolestí,
které nevyžadují urgentní
převoz RZP.
Chtěli bychom upozornitna veřejnost, že lékař
z titulu svého pracovního zařazení nemůže vyjet
mimo areál nemocnice,
protože má i jiné pracovní
povinnosti, které jsou dány
provozem nemocničního
zařízení, a také proto, že
smluvní vztah s KÚ mu tuto
činnost neumožňuje ani nehradí (APP je nevýjezdová).
Tato služba je poskytována
5 let v areálu Nemocnice
Varnsdorf. Mimo všechny
tyto povinnosti Nemocnice
Varnsdorf zabezpečuje
péči o dlouhodobě ležící
pacienty. Dále dopravu nemocných na vyžádání ošetřujících lékařů a sportovní
a společenské akce, které

se v průběhu roku konají.
Nemocnice má centrální
sterilizaci a zabezpečuje
sterilizaci pro okolní zdravotnická zařízení. Jsou zde
dvouatestačními lékaři
poskytovány i jednodenní
chirurgické zákroky.
Vedení Města Varnsdorf
a zastupitelé také schválili
obnovu suterénu nemocnice
včetně vybudování nové kuchyně, která je v současné
době v nájemu a zaslouží
si morální obměnu. Město
Varnsdorf a vedení Nemocnice Varnsdorf byly vždy
seriózními partnery KÚ při
financování APP a našly taková řešení, která jsou pro
občany regionu v daných
podmínkách optimální.
Nemocnice Varnsdorf
děkuje vedení TOSu
Varnsdorf, které zhodnotilo veškeré aktivity a
vstřícnost nemocnice a
poskytlo finanční dar pro
nákup speciální převozové
sanitky.
-r-

LHOSTEJNOST NENÍ NA MÍSTĚ
Již v minulém funkčním
období byla varnsdorfská
radnice oslovena několika
zájemci o výstavbu větrných
elektráren na území města.
Jednalo se o cca tři lokality,
na kterých mělo stát vždy
v průměru kolem tří věží.
Jak už bývá zvykem,
když se jedná o takovýto
zásah do krajiny města nebo
obce, vzniknou dva tábory.
Jeden je kategoricky pro a
druhý proti. Oba tábory
mají své zaručené pro a
proti a snaží se lobbovat
za svůj názor. Zda je ten
či onen názor ten pravý, a
která skupina měla v tomto pomyslném „boji“ pravdu,
většinou ukáže až čas.
Zastánci větrných elektráren poukazují na fakt, že
tento způsob výroby elektřiny je pro životní prostředí
šetrnější než třeba těžba
uhlí a podobně. Také tvrdí,

že jde z hlediska stavby o
jednu z nejbezpečnějších.
Odpůrci na druhou stranu poukazují na zohavení
krajiny v dané lokalitě a
vůbec na neblahé účinky
těchto elektráren (hluk,
vzhled, rušení zvířat, atd..)
Protože jde opravdu
o velký zásah do krajiny
v našem městě, myslím si, že
bychom k tomuto problému
měli přistupovat s větším
zájmem a více se zajímat
o případné diskuze, které
k problému budou zástupci
města vyhlašovat. Také by
bylo dobré zúčastnit se zasedání ZM, na kterém budou i
zástupci firmy mající zájem
větrné elektrárny ve městě
stavět. Připravit si otázky
jak na představitele firmy,
tak zástupce města.
Zajímat by nás mělo
především:
Zda-li půjde o výstavbu

Paintballová zábava
Prapodivnou zábavou si krátí volnou chvíli posádka vozidla pohybujícího se městem.
S paintballovou zbraní, kterou je možno si zapůjčit, střílejí
na kolem jedoucí vozidla barvu. Ta na vozidle samozřejmě
zanechává barevnou skvrnu, kterou je naštěstí možné umýt
vodou.
Za jízdy je však tato zbraň k nerozeznání od skutečné, a
tak se občané mohou vyděsit, když z otevřeného okna vozu
drží střelec zbraň a míří.
Proto Policie ČR Varnsdorf uvítá veškeré poznatky, které
by napomohly k dopadení posádky vozidla.
-r-

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
bez nebo s účastí města.
Z toho plynoucí výhody v
podobě finančních prostředků do pokladny města?
O jaké pozemky jde
- městské či v soukromém
vlastnictví?
Má-li zájemce požádáno
o stavební povolení?
Má-li zájemce s výstavbou větrných elektráren
zkušenosti (kde již stavěl)?
Nehodlá-li město k tomuto vyhlásit obecní referendum…..?
Otázek je mnoho a
každého zajímá něco jiného. Nebuďme lhostejní a
věnujme tomuto problému
opravdu více času. Vždyť
jde o město, ve kterém
většina z nás bude bydlet
ještě dlouho.
Ladislav Houžvička
P.S.: Dovolili jsme si
umístit na našich stránkách
(www.odh.cz) anketu k
větrným elektrárnám.
Zajímá nás Váš názor. Za
účast v této anketě Vám
předem děkujeme.

Když žadatelé o změnu územního plánu na pozemcích kolem Špičáku loni u zastupitelů neuspěli, přišli letos za novým
vedením města opět, aby oživili svůj projekt vybudovat tři
větrné elektrárny v této lokalitě. Projekt upravili tak, aby
elektrárny stály co nejdále od současné i budoucí zástavby,
tzn. na samotný horizont kopce na okraj lesa.
Ani nové projednávání však neprobíhalo právě příznivě
ve prospěch projektu a tak jeho zastánci v zastupitelstvu
hlasování raději odložili na příští zasedání v březnu. Mezi
tím, 20. března, se měla uskutečnit beseda, na které občané
dostali příležitost se k celé záležitosti vyjádřit. Když se stejná
akce pořádala loni, nepřišel nikdo. Jak dopadla letošní beseda,
do uzávěrky neznáme, dá se však předpokládat, že ti, co se
dostavili, nepřišli zrovna projekt podpořit. Proto o tom zda
na 30 let budou kolorit Varnsdorfu kromě Hrádku dotvářet
i obří vrtule, rozhodnou pouze naši zastupitelé.
Co mluví ve prospěch větrných elektráren? Roční instalovaný výkon t. j. 3 x 2 MW je sice malou kapkou do energetické
sítě, stal by se však součástí růstu alternativních zdrojů
energie, ke které se naše republika zavázala. Roční zisk
150 tis. Kč do městské kasy je rovněž zanedbatelný, avšak
za desítky let už jde o slušnou částku.
A čím argumentují odpůrci větrných elektráren? Především to jsou jejich z daleka nepřehlédnutelné obří rozměry,
kterými jako cizí element narušují krajinný ráz. Jsou obavy
i z vedlejších vlivů, jako je hlučnost, plašení zvěře a rušení
signálů. Tyto negativní vlivy však nejsou zcela prokázány.
Jak ovlivní elektrárny další výstavbu v této lokalitě, můžeme
jen hádat. V sousedním Seifhennersdorfu je podobných věží
šest, okolí si na ně už zřejmě zvyklo.
Ještě poznámku závěrem. Přál bych si, aby se zastupitelé
se stejným zápalem zabývali uvažovanou stavbou trasy
vysokého napětí od Nového Boru přes Šébr do Varnsdorfu.
Realizaci projektu blokuje zejména Liberecký kraj, kterému
je problém obyvatel Šluknovkého výběžku zcela vzdálený.
Až jednou, po větší kalamitě nebo poruše, dojde k přerušení
dodávky elektřiny a budeme sčítat škody, zjistíme, že nám
větrníky nepomohly.
R. Dausch

TELEFONICKÝ PRŮZKUM
K VĚTRNÝM ELEKTRÁRNÁM
Společnost M3V z Prahy, která má zájem ve
Varnsdorfu postavit větrné
elektrárny, požádala průzkumnou společnost RCA
Research, aby v termínu
od 10. - 13. 3. 2007 provedla
u občanů města Varnsdorf
(bez okolních obcí) cca 400
náhodných rozhovorů - dotazování. Z tohoto průzkumu
bude později vyhotovena analytická zpráva, kterou bude
mít firma koncem měsíce
března k dispozici. Rozhovor
byl veden formou telefonického dotazování v délce asi
pěti minut a obsahoval osm
otázek, z nichž první dvě
se týkaly vztahu účastníka
rozhovoru k výrobě elektrické energie z obnovitelných
zdrojů, další dvě se týkaly
případné stavby větrných
elektráren v lokalitě Špičák

a zbytek tvořil součást demografie osloveného vzorku
(pohlaví, věková skupina,
vzdělání a výdělečný stav).
Jelikož jsme se s podobným
výzkumem v souvislosti
s plánovanou výstavbou ještě
nesetkali, někteří z oslovených se dotazníku zalekli
a kontaktovali pracovníky
městského úřadu, zda se
nejedná o nějaké podvodné
jednání. Jednatel firmy
M3V nás však ještě během
víkendu ujistil, že se skutečně jedná o studii, kterou si
u dotčené firmy zadali. Škoda jen, že se o tomto výzkumu nedozvěděli obyvatelé
prostřednictvím městských
informačních médií dříve,
mohla odpadnout prvotní
nejistota a výzkum mohl
být třeba zajímavější.
JS
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ZABRAŇTE POPLACHU Vildova bylinková zahrádka
Současné teplé počasí nahrává všem, kteří chtějí co nejdříve probudit své zahrádky ze zimního spánku. Jaro však hasičům často přidělává vrásky na čele. Než poctivě a namáhavě
hráběmi zbavit větší plochy zahrad starého porostu, raději
stále mnoho lidí bere do ruky zápalky a stařinu vypaluje.
Pomáhá k tomu i přežívající názor, že popel z vypáleného
trávníku je dobrým hnojivem přispívajícím k lepšímu růstu
nového porostu. Pro život v přírodě má biologická rovnováha
mezi různými druhy hmyzu a drobné zvěře nesmírný význam. Jestliže sáhneme k vypalování trávy, narušíme tuto
rovnováhu natolik, že trvá řadu let, než se vrátí do původního
stavu. Mezitím může dojít k přemnožení škůdců, kteří by v
normálních podmínkách k překročení obvyklého množství
nikdy neměli podmínky. Když pomineme negativní zásah
do živé přírody a také silné obtěžování okolních obyvatel,
si většina lidí si stále neuvědomuje, že vypalování suché
trávy je zákonem o Požární ochraně striktně zakázáno a i
patřičným způsobem „oceněno“ v podobě pokut až do výše
25 tis. Kč! Je to zejména z toho důvodu, že vypalování trávy
často způsobuje požár, ohrožující nejen zdraví, ale i život
osob, zvířat a škody na majetku. Při silném větru dochází
velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště a lidé mohou
v takovýto okamžik podlehnout panice, ztrátě orientace,
nebo zdravotním problémům (otrava kouřem, přehřátí,
vyčerpání).
Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity,
jako např. spalování listí nebo shrabané trávy na zahrádce, pálení klestí v lese. Zákon tyto činnosti sice výslovně
nezakazuje, ale spalování jakýchkoliv hořlavých látek ve
větším množství na volném prostranství a v lesích je nutné
předem ohlásit operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (tel.: 950431010), které může
stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může
takovou činnost zakázat. Při ohlášení musíte uvést datum,
čas začátku a konce pálení, co nejpřesněji lokalitu, osobu
odpovědnou za pálení včetně telefonického kontaktu na ni,
také přijatá protipožární opatření a dbát pokynů operačního
důstojníka. Včasným a správným nahlášením těchto údajů
na uvedené číslo zabráníte planému poplachu a výjezdu jednotek požární ochrany. Zdůrazňujeme, že zásady požární
bezpečnosti musí dodržovat nejenom podnikající subjekty,
povinnosti se vztahují i na jednotlivé občany! Přejeme Vám
všem hezké jaro bez „perných“ chvilek s hasiči.
Jiří Sucharda, požární preventista města
INZERCE

Jaro je opět zde a otevírá
svou náruč i v Tolštejnském
panství, ve Vildově zahrádce. Odkud se vzala a kde
vůbec je? V návaznosti na
oblíbenou hru „Tolštejnské
panství“ přišli pedagogové a
žáci SŠS a CR ve Varnsdorfu
s myšlenkou, odstranit zbořeniště mezi varnsdorfským
náměstím a firmou Pharming vedle školní budovy.
Své síly spojili budoucí kuchaři, kosmetičky, zedníci a
studenti oboru Hotelnictví a
turismus za pomoci studentů
školy IB Neustadt.

Co však s neupraveným
pozemkem uprostřed města?
Protože zeleně není nikdy
dost, vznikl nápad vytvořit
louku s bylinkovými ostrůvky. Nejprve vznikly dva
záhony ohraničené dřevěnými palisádami a letos bude
poprvé osazen už třetí.
Vzhledem k vyučovaným
oborům ve škole se výběr
zaměřil hlavně na bylinky
používané v gastronomii a
kosmetice. Pomoc nabídlo i

občanské sdružení NOBILIS
TILIA z Krásné Lípy. Aby
se dalo v krásném prostředí
relaxovat, byly žáky z dovezených kmenů vyrobeny
i lavičky. Pro orientaci ve
velkém množství rostlin žáci
zhotovili popisky na dřevěných cedulkách v latinském,
českém a německém jazyce
s kresbou bylin. Tyto jsou
umístěny na desce přilehlé
budovy. Zde také dominuje
dar německých studentů a
to znak „Tolštejnské panství“. Přínosným dílkem je i
vytvoření a vydání publikace
v českém a německém jazyce ve vlastním nákladu 200
kusů, kde jsou nejen plánky
bylinkových záhonů, ale
hlavně fotografie s popisy,
použitím bylin v kuchyni a
kosmetice a další zajímavé
údaje. Ve spojení s původními vzrostlými stromy a
upravenými okolními květinovými záhony tak vznikl
nejen nový odpočinkový
prostor plný klidu, pohody,
slunce a vůně bylin, ale i
místo poučení pro studenty
školy, občany města, české
a zahraniční turisty.
Ing. Václav Černohous
SŠS a CR Varnsdorf

Z úřední desky
Z USNESENÍ
RADY MĚSTA
Rada města projednala
převody majetku města
a rozhodla schválit plán
odpadového hospodářství
Města Varnsdorf .
Dále rozhodla pověřit starostu uzavřením
smlouvy o dílo - vodohospodářské projekty
na zhotovení dokumentace stavby ke stavebnímu povolení na akci
„Varnsdorf - lokalita Děčínská a Lesní - rozšíření vodovodu, uzavřením
dodatku smlouvy o dílo
„Rekonstrukce veřejného
osvětlení a kamerového
systému ve Varnsdorfu“
a podpisem „Mandátní
smlouvy“ na zajištění
stavebně technického
dozoru při realizaci stavby „Stavební úpravy a
přístavba k č.p. 1260 ve
Varnsdorfu“. Rada města rozhodla jmenovat
na základě výběrového
řízení Martina Špičku
s účinností od 1. 3. 2007
velitelem Městské policie
ve Varnsdorfu.

INZERCE
KADEŘNICKÝ SALON HANA HÜBLEROVÁ,
VARNSDORF
hledá vhodného kandidáta do hlavního pracovního
poměru pro obsazení pozice

KADEŘNICE/KADEŘNÍK
Náplň práce:
• provádění odborných kadeřnických úkonů
• komunikace se zákazníky
• prodej profesionálních vlasových přípravků
• udržování čistoty na pracovišti
Preferujeme:
• vyučení a praxi v oboru
• samostatnost a kreativitu
• výborné komunikační schopnosti
• zodpovědnost, samostatnost, flexibilitu
• schopnost týmové práce
• příjemný vzhled
• ochotu dále se vzdělávat
Výhodu mají kandidáti s:
• zkušeností se značkou WELLA
• uživatelskou znalostí práce na PC
• znalostí německého jazyka
• řidičským průkazem skupiny B
• nekuřáci
Nabízíme:
• zajímavou a perspektivní práci v příjemném prostředí
• mzdové ohodnocení odpovídající nárokům pozice
• sociální výhody
• možnost dalšího vzdělávání
V případě Vašeho zájmu kontaktujte Moniku Hüblerovou
Tel.: 412 371 889 nebo 606 289 384
E-mail: infosalon-hublerova.cz
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Pro velký úspěch seriálu o mlýnech jsme se rozhodli
rozjet další seriál Milana Kopeckého s názvem

Varnsdorfské dvory - část 1.
Podle dostupných pramenů byly již koncem
13. stol. v tehdejší osadě
Warnsdorf dokladovány
kostel, rychta, čtyři panské
dvory (tři vrchnostenské
dvory a jeden dvůr poplužní)
a jeden dvorec. Mimo to zde
bylo okolo 30 poddanských
lánových statků. Jinde se
hovoří o tom, že panské dvory
vznikaly postupně s rostoucí
potřebou rozšířit a zkvalitnit
obhospodařování kolonizované půdy. Jisté je jedno. Na
území dnešního Varnsdorfu
vzniklo a po jistou dobu existovalo celkem pět panských
dvorů. Byly to (počítáno
podle doby vzniku) Horní
dvůr, Dolní (Knoblův) dvůr
a Střední (Zámecký) dvůr
jako manské dvory a Horní
poplužní dvůr (Ober Beigut).
Pátým dvorem byl Studený
dvorec (Kalte Vorwerk).
Původní osada Warnsdorf
byla součástí tzv. Tolštejnského panství. Protože byla
založena v poměrně úrodné
lokalitě na březích řeky
Mandavy, je více než jisté,
že panské dvory zásobovaly
potravinami sídla vrchnosti
nacházející se v místech méně
úrodných (např. Tolštejn,
Rumburk). Je nutno poznamenat, že pod pojmem dvůr
si musíme představit nejen
soubor hospodářských budov,
ale i veškerou zemědělskou
půdu, která k nim patřila a
bylo nutno ji obdělávat. Panské dvory byly spravovány
vrchnostenskými správci,
později je spravují manské
rytířské rody. Tento stav trval do roku 1570. Od tohoto

roku přecházejí do vlastnictví
těch manských rodů, které je
spravovaly v dané době. Byli
to Leimarové na Horním a
Nostitzové na Dolním (Knoblochově nebo Knoblově) dvoře. Někde v této době vzniká
také třetí, Střední (Zámecký) dvůr. Pravděpodobně
byl vytvořen jako protiváha
dvorům rytířským samotnými vlastníky Tolštejnského
panství Šlejnici.
Po bitvě na Bílé hoře byl
veškerý majetek dosavadním
vlastníkům zkonfiskován a
prodán. Po období častého
střídání různých vlastníků,
jejichž krátkodobější vlastnictví zavinila snaha nastupujícího císařského rodu
Habsburků o rekatolizaci celého území, se nakonec roku
1681 dostává Varnsdorf do
vlastnictví rodu Lichtenštejnů. Protože ochota sedláků
hospodařit na cizím rapidně
klesala a přibývalo lidí bez
půdy k hospodaření, přistoupila nakonec vrchnost
k parcelaci stávajících panských dvorů. Ty postupně
zanikly v 17. a 18. století a
na jejich místě byly založeny nové poddanské vesnice
- Altwarnsdorf, Neuwarnsdorf, Altfranzenthal, Neufranzenthal, Floriansdorf a
Karlsdorf. Jejich opětovným
sloučením 9. 4. 1848 vznikla
katastrální obec Varnsdorf,
největší vesnice tehdejšího
Rakouska-Uherska. 28. 7.
1868 pak byl Varnsdorf povýšen na město.
A do historie samotných
dvorů nahlédneme příště.
M. Kopecký

HISTORICKÉ støípky
18. 3. 1894 - sněžilo nepřetržitě i v noci; sněhový pluh
pak táhly tři páry koní. Mokrý sníh způsobil mnoho škod
na střechách.
13. 3. 1901 - se narodila v Drážďanech lužickosrbská
akademická malířka a grafička Hanka Krawcec, která se
přestěhovala v roce 1947 do Varnsdorfu za rodiči, aby zde
žila a tvořila až do své smrti v roce 1990.
1. 3. 1910 - zakoupen dům č. 502 pro Varnsdorfskou městskou spořitelnu - dnes Česká spořitelna na Národní.
20. 3. 1919 - byly ztaženy z oběhu varnsdorfské městské
peníze a obnoveno pouliční osvětlení.
12. 3. 1946 - předala 14ti členná delegace města v Praze na
Hradě prezidentu dr. Edvardu Benešovi čestné občanství.
15. 3 1946 - si pronajímá firma „Kunert“ (Elite) budovu
školy v Bratislavské ulici na dobu pěti let, která bude sloužit
jako internát mládeže.
25. 3. 1946 - zapisuje městský kronikář, že město má
k tomuto dni 10.328 českých a 11.000 německých obyvatel,
z nichž je evidováno 1.500 antifašistů.
5. 3. 1947 - zahajují všechny průmyslové závody ve
Varnsdorfu protestní stávku proti bývalému majiteli továrny Beerovi (celá tato předehra k únorovému puči příštího
roku popsána v samostatné brožuře, kde se pozorný čtenář
může přesvědčit, že rudý teror již od roku 1945 nenechával
nic náhodě a byl si vědom své síly a zákony tehdy ještě demokratického Československa zcela ignoroval).
31. 3. 1948 - opouští většina cikánů Varnsdorf, protože
na ně bylo přísně dozíráno; usadili se tu po roce 1945.
ŠMIK
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MĚSTO MÁ PROJEKTOVÉHO
MANAŽERA

Zajímavosti z
mikroregionu

Od ledna 2007 přibyla v organizační struktuře Městského úřadu Varnsdorf funkce projektového manažera,
který vytvoří ucelenou dotační agendu a bude koordinovat
činnosti spojené s realizací konkrétních projektů. Jedním
ze současných hlavních úkolů je sestavení tzv. zásobníku
projektů města Varnsdorf jako komplexního strategického
dokumentu obsahující projekty v různém stádiu rozpracovanosti. Návrh pořadí priorit bude v nejbližší době předložen
orgánům města k rozhodnutí.
V současné době je projektový manažer členem pracovní
skupiny k Prováděcímu dokumentu Regionálního operačního programu Severozápad (jednoho ze strukturálních fondů
Evropské unie pro plánovací období 2007 - 2013). Pro tento
program bude město muset podle pravidel zpracovat tzv.
integrovaný plán rozvoje, v němž zdůvodní budoucí realizaci
jednotlivých projektů pro město a prokáže jejich vzájemnou
provázanost směřující k rozvoji daného území. Zintenzívnila
se také spolupráce s Euroregionem Nisa, Hospodářskou a
sociální radou Děčínska a Rozvojovým centrem Varnsdorf.
Vítány budou vaše náměty na adrese projektové manažerky petra.vojtechova@varnsdorf.cz
rm

Nově zavádíme rubriku,
která bude krátce informovat o dění v okolních obcích
a městech v mikroregionu
Tolštejn.
CHŘIBSKÁ
• Služebnu pro hlídku
policie, která do Chřibské
dojíždí z Krásné Lípy, vybudoval na vlastní náklady
městský úřad. Policie se
nyní může lépe věnovat své
práci a na místě řešit vzniklé případy. Z předsunutého
pracoviště PČR má pramalou radost místní „galérka“,
která toto opatření hodnotí
velmi negativně.
• Za přispění dotace
vzniká vedle základní školy sportovní areál pro školu
i veřejnost. Jeho dokončení
je plánované už v jarních
měsících. Podaří-li se získat
dotaci, vznikne v blízkosti
náměstí minigolf.
• Město podalo žádost
o dotaci na rekonstrukci
náměstí, spolufinancování
hodlá zajistit úvěrem. Uvažuje se rovněž o odkoupení
budovy fary.
• Motoristy potěší zpráva, že dojde k vybudování
stoupacího pruhu u obce
Líska (silnice Česká Kamenice - Chřibská).

VIZITKA FIRMY

aneb zajímavé podnikatelské úspěchy
místních firem

10. narozeniny salonu
Kadeřnický salon Hany Hüblerové, který získal 19. října
2006 titul Eurosalon Wella, působí ve Varnsdorfu v nových
prostorách od roku 1997, ale jeho historie sahá mnohem dál.
Založen byl v roce 1990 majitelkou salonu Hanou Hüblerovou v původních prostorách v Poštovní ulici. Dva roky nato
začal salon spolupracovat s firmou WELLA, což napomohlo
k jeho úspěšnému rozvíjení. Tato spolupráce vedla k získání
exkluzivity a do dnešní doby je vzájemně velmi výhodná.
Nyní salon slaví 10. výročí vzniku a Vy můžete být u
toho a přitom využít jeho věrnostních karet a slev pro stálé
i potencionální, nové zákazníky.
Příjemným dárkem pro Eurosalon bylo březnové získání
další ceny, kterou získala mezinárodně uznávaná kadeřnice a vizážistka Monika Hüblerová. Na veletrhu World of
Beauty& Spa , který se uskutečnil na pražském Výstavišti
v Holešovicích, skončila v soutěži Fotomake-up na druhém
místě.
LN

KRÁTCE
* Prostory bývalých ČSAD a.s. ve Varnsdorfu firma
pronajala firmě Četrans a.s. na garážování kamionů,
čímž by ve městě vzniklo neúměrné zatížení dopravy. Nyní
budou zástupci Města Varnsdorf jednat s firmou Četrans
a.s. o postupu, aby doprava kamionů byla s co nejmenším
dopadem.
* 28. 3. bude přerušena dodávka elektrické energie
v ul. Turnovská, P. Stráže, P. Bezruče, Hradní, Severská,
S. K. Neumanna v čase 7,45-16,15 hod.
* Republikový výbor pro prevenci kriminality rozhodl
podpořit 217 projektů předložených 102 obcemi. K realizaci Programu prevence kriminality na místní úrovni tak
město Varnsdorf získalo dotaci 500 tisíc Kč.
* V současné době finišuje předávka 32 bytových jednotek v kasárnách, odstraňují se poslední vady a nedodělky,
upravuje se prostranství a město jednalo s Telefónica O2 o
možnosti připojení do sítě.
* Vzhledem k většímu zájmu o konání svatebních
obřadů na Hrádku se budou tyto prostory zvelebovat dle
možností.
* Komunitní centrum Krásná Lípa dle dohody s městem zajistí rekvalifikaci šesti zaměstnanců. Rekvalifikace bude zaměřena na údržbu zeleně. Zájem města o další
kurzy bude následovat.
* Na posledním jednání Svazku obcí Tolštejn byl stanoven termín Tolštejnských slavností na 18.-19. 5. Hlavními body programu bylo schválení rozpočtu svazku na rok
2007 a zpracování návaznosti cyklostezek mezi jednotlivými
obcemi. O pohotovostní službě hovořil František Dlask.
* Právě probíhají stavební úpravy Městského informačního střediska, které se tak stane pro klienty mnohem prostornější. Zachován bude i terminál Sazky.
rm

JIŘETÍN
POD JEDLOVOU
• Známá Křížová hora se
dočkala znovu rekonstrukce. Jednotlivá zastavení
mají nové vybarvení, opravy probíhaly i v kapli. Zbývá
dokončit obnovení vitráží.
• Za 4,4 mil. Kč byla
opravena příjezdová cesta
směrem k lyžařskému
areálu a pozemkům, kde
je v plánu nová výstavba
rodinných domů. Další 1,3
mil. Kč stála oprava cesty
k rekreačním objektům
(Zvoneček).
• Obec má vlastní hospodářství s pitnou vodou a
dochází k jeho rekonstrukci. Ve fázi projektu je nová
čistička odpadních vod, na
kterou budou napojeny i
místní firmy. Projekt je na
novou kanalizaci v Děčínské
ulici, která dostane i nové
chodníky.
• Dva nové půdní byty
sice rozšíří bytový fond obce,
ale další rozvoj je směřován
na individuální výstavbu.
Pro osm rodinných domů
zainvestuje obecní úřad
pozemky na stráni směrem k firmě Samat (dříve
Preciosa).
• Část dotace, kterou obec
získala na obnovu památkové zóny, použije na opravu
hradeb Tolštejna.
rd
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
1. ZODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
- transparentní hospodaření s majetkem města
- ustavení funkce projektového manažera pro maximální využití evropských fondů
a veškerých dostupných dotací
- finanční připravenost na spoluúčast u zajímavých a městu přínosných projektů
- snížení finanční náročnosti městských zařízení jejich energetickou optimalizací
2. VSTŘÍCNOST A OTEVŘENOST OBČANŮM
- prosazování vstřícného přístupu k poskytování informací
- stanovení odpovědností a pravomocí úředníků
- podpora veřejných slyšení a diskuse ke konkrétním záměrům města
- zavedení referenda k závažným rozhodnutím v působnosti samosprávy
- zvyšování informovanosti občanů o dění ve městě za pomoci Hlasu severu, internetu
a městského rozhlasu
3. DOPRAVA
- revize a vypracování komplexní dopravní studie města v návaznosti na územní plán
- zlepšení stavu městských komunikací a chodníků
- řešení parkovacích míst v centru města
- jednání o zavedení „Sousedské linky MHD“ - Großschönau - Varnsdorf Seifhennersdorf - Rumburk
- vyloučení nákladní dopravy ze středu města
4. BYDLENÍ
- udržení a zkvalitnění bytového fondu v majetku města především pro matky s dětmi,
seniory a sociálně slabé
- vytvoření bytového fondu pro získávání odborných profesí do města - učitelé, lékaři,
pracovníci kultury
- budování inženýrských sítí na pozemcích vhodných pro výstavbu rodinných domků
včetně podpory této výstavby
- bydlení občanů směřovat do individuální bytové výstavby a privatizace bytů
5. KONCEPČNÍ ROZVOJ MĚSTA
- vytvoření nového (aktualizovaného) územního plánu města
- vyhlášení architektonické soutěže na komplexní řešení konečné podoby náměstí
- revitalizace areálu rekreačního rybníka
- podpora zachování sítě obchodů a služeb v centru města
- výstavba venkovního koupaliště u krytého bazénu
- zachování záporného stanoviska ke stavbám benzínových čerpacích stanic v centru
města
- revitalizace okrajových částí města
- připravit nové využití výměníkové stanice v ul. Západní, případně dalších objektů

Doprava z výběžku
do divadla zajištěna
Jedním z hlavních bodů zasedání Sdružení pro rozvoj
Šluknovska bylo řešení nevyhovujícího systému tísňového
volání přes linku 112, který byl v nedávné minulosti příčinou
dvou tragédií při hlášení a následné likvidaci požárů. V prvním případě až do základů vyhořel obytný dům v Krásné
Lípě, ve druhém případě šlo o požár domu v zahradnictví
v Rumburku, v němž uhořely dvě osoby. Nejen starostové
obcí, ale i samotní hasiči jsou přesvědčeni, že škody nemusely
být tak značné, kdyby účinněji fungoval systém tísňového
volání a kdyby nedošlo k značné časové ztrátě při předávání
informací o hlášeném požáru mezi jednotlivými složkami
záchranného systému. Ředitel ÚO Hasičského záchranného
sboru v Děčíně JUDr. Otakar Jirků zdůraznil, že v případě
hlášení požáru by lidé měli nejdříve volat linku 112 a ne
policii, protože ta podle svých předpisů musí nejdříve dojet
na místo požáru a zjistit, zda skutečně hoří a teprve potom
může nahlásit požár hasičům. Tak dochází ke značné časové
prodlevě, která v mnoha případech může mít fatální následky.
O zkvalitnění tohoto systému a zlepšení komunikace mezi
všemi záchrannými složkami však starostové obcí chtějí
s hasiči i nadále jednat.
O finanční podporu přišel sdružení požádat ředitel Městského divadla Varnsdorf Martin Louka. Tentokrát však nežádal
o peníze na podporu činnosti divadla, ale na zajištění dopravy
pro návštěvníky divadelních představení. V současnosti je
Městské divadlo Varnsdorf jediným zařízením tohoto druhu v
rámci celého Šluknovského výběžku a nabízí kulturní služby
obyvatelům od Chřibské po Jiříkov, Rumburk, Krásnou Lípu,
Šluknov až po Dolní Poustevnu. Na představení sváží speciální svozové autobusy návštěvníky z celé této oblasti. Ale pro
mnohé z nich, například pro dolnopoustevenské, je doprava
do varnsdorfského divadla stále nákladnější. Podle ředitele
Louky zaplatí tito lidé za představení mnohdy dvakrát tolik,
než lidé z Varnsdorfu a to byl jeden z důvodů, proč se rozhodl
snížit náklady na dopravu pro abonentní skupiny až o 50 %.
Druhým důvodem je snaha podpořit zájem obyvatelstva o divadelní kulturu a naopak ty stávající zájemce kvůli drahému
cestování od návštěv divadla neodradit.
Starostové obcí se s názory Martina Louky ztotožnili a
jednomyslně odhlasovali finanční podporu varnsdorfskému
divadlu ve výši 25 tisíc korun pro tento rok.
-g-
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6. SPORT, KULTURA, ŠKOLSTVÍ
- zprůhlednění toků finančních prostředků z rozpočtu města směřujících do varnsdorf ského sportu a kultury
- dokončení sportovního areálu v Kotlině a jeho zpřístupnění pro širokou sportovní
veřejnost včetně škol
- úprava sportovišť u ZŠ tak, aby každá škola měla své hřiště
- rekonstrukce městského divadla a muzea
- podpora škol všech typů na území města
- zhodnocení proběhlé optimalizace s případnými korekcemi nedostatků optimalizací
vzniklých
- citlivý přístup k případné další optimalizaci škol
- zastřešení zimního stadionu, rekonstrukce bazénu
- rozvoj a modernizace všech typů školských zařízení zřizovaných městem
- podíl města na péči o kulturní památky
- rozšíření cyklostezek
7. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST
- zvláštní pozornost pro nemocnici Varnsdorf při podpoře zdravotnických a sociálních
zařízení působících na území města
- podpora neziskových organizací zabývajících se handicapovanými občany, rizikovými
skupinami mládeže a protidrogovou prevencí
- hledání prostředků k omezení prostituce
- využití Komunitního plánu sociálních služeb ve Šluknovském výběžku (který
podmiňuje možnost čerpání dotací z Evropského sociálního fondu).
8. ČISTOTA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- obnova městských parků a zeleně
- posílení výdajů města na úklid
- zvýšení aktivity městské policie v postihování černých skládek
- zlepšení údržby městského hřbitova
- pozitivní přístup k alternativním obnovitelným zdrojům energie ve městě a regionu.
- podpora dokončení dobudování vodovodní a kanalizační sítě.
- zvýšení počtu míst s kontejnery na tříděný odpad a umístění malých „hnízd na separovaný odpad“ i do menších čtvrtí.
- preference řešení posílení napětí či záložního zdroje 110 kV variantou, která bude
k přírodě Lužických hor nejšetrnější
9. BEZPEČNOST
- zkvalitnění práce a komunikace mezi městskou a státní policií
- rozšíření kamerového systému
- boj proti vandalismu
- realizace pilotního projektu výstavby přeshraničního centra integrovaného záchranného systému
Únor 2007
Slavomír Vlček ODS, ing. Petr Jakubec ČSSD, ing. Miroslav Novotný SZSP, Pavel Herout SZ, MUDr. Václav Jára KDU-ČSL, ThMgr Roland Solloch HNHRM.

TELEFONNÍ SEZNAM ZASTUPITELŮ MĚSTA
Vzhledem k aktivní a oboustranné komunikaci mezi zastupiteli a občany
města uveřejňujeme telefonní kontakt na zastupitele.
Jméno a příjmení

Telefon

František Dlask
Ing. Jaroslav Draský

Mobil

E-mail

724 552 331 frantisek.dlask@varnsdorf.cz
412 384 884

Karel Dubský

lcd@lcdvdf.cz
724 552 333

karel.dubsky@varnsdorf.cz

Dr. Miloslav Hoch

412 374 573

Ladislav Houžvička

412 370 569

l.houzvicka@telecom.cz

Ing. František Hricz

412 372 632

frantisek.hricz@sstvdf.cz

Ing. Jiří Jakoubek

412 371 423

jakoubek@bgv.cz

Ing. Petr Jakubec

412 354 776

reditel@sosvdf.cz

MUDr. Václav Jára

412 371 226

neuro@centrum.cz

Vladislav László

412 371 286

Martin Louka

412 372 164

divadlo@varnsdorf.cz

Ing. Miroslav Moravec

412 384 913

moravec@czechpan.cz

MUDr. Martin Nácovský

412 371 427

mnacovsky@quick.cz

Ing. Miroslav Novotný

412 352 400

mnovotny@velveta.cz

Ing. Josef Poláček

602 484 682

josef.polacek@varnsdorf.cz

Ing. Vladimír Reiber

602 184 876

VladimirReiber@seznam.cz

Mgr. Alena Smetanová

412 372 381

smetanovaalena@seznam.cz

ThMgr. Roland Solloch

412 370 764

communio@varnsdorf.cz

Jiří Sucharda

602 104 570

jiri.sucharda@varnsdorf.cz

Mgr. Zdeňka Vajsová

728 926 369

zdenka.vajsova@iol.cz

Mgr. Josef Zbihlej

412 372 193

kpmv@quick.cz
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
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.
Prodám obývací 5-dílnou stěnu - nepoškozenou
a starožitnou ložnici. Tel.
728 823 540.
Prodám rodinný dům.
Dvě bytové jednotky, dvougaráž, velká zahrada, vlastní studna na Špičáku. Tel.
737 533 138.
Lužická realitní kancelář hledá pro své klienty
rodinné domy a byty ve Šluknovském výběžku, zajistíme
veškeré záruky a služby.

Firma P.A.S.T. nabízí
Žaluzie a látkové roletky - originály pro střešní plastová
i dřevěná okna

Vestavěné šatní skříně - sami si zvolíte desing
Vertikální látkové žaluzie - velký výběr látek
Sítě proti hmyzu - hliníkový rámeček
Garážová rolovací vrata, Venkovní rolety,
Markýzy na terasy, Shrnovací plast. dveře

Stanislav Mykisa, Varnsdorf tel.: 412 372 942
Slušné jednání • Ceny rozumné

Prodej rekreační chalupy v Rybništi - Nové Chřibské. Velmi dobrá údržba.
Prodej včetně zařízení. Prodejní cena: 1,1 mil. Kč. Bližší
informace Lužická R.K. Tel.
412 333 281, 723 327 523.
Převod udržovaného
dvougeneračního družstevního bytu 1+4+L v panelovém domě v Rumburku.
Slunný byt orientovaný na
jih. Možno rozdělit na 1+KK
a 3+1+L.Výměra: 100 m2.
Cena za převod: 355.000,Kč. Info Lužická R.K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.
Prodej výrobního areálu
s rodinným domem v Krásné
Lípě. Výměra: 9.685 m2. Prodejní cena: 4,8 mil. Kč. Bližší
informace Lužická R.K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.
Prodám rodinný dům
ve Varnsdorfu 2x2+1 s vlastním soc. zařízením, velká zahrada, vlastní studna nebo
výměna za 3(4)+1+doplatek.
Tel. 737 441 905.
Pronajmeme byt o výměře 95 m2 v nájemní vile
blízko centra ve Varnsdorfu.
K pronájmu od 1. dubna 2007.
Nájemné 6 000,- Kč + služby
za měsíc. Tel. 772 091 234.
Rodina Klimešova.
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.
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
Nově otevřené kadeřnictví U KAPUSTIČKY
Jana Kapustová Nováková
v ulici Vrchlického 2944 za
restaurací Zlatá rybka vás
mile překvapí příjemnými
cenami. Tel. 728 510 962.
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.

Generali pojišťovna, a.s.
Dne 1. 2. 2007 byla otevřena kancelář naší pojišťovny
ve Varnsdorfu - v Šafaříkově ulici (u pošty)
Nabízíme pojištění:
• Automobily - povinné ručení, havarijní, živly + střet se zvěří
• Rodinných domů, domácností
• Podnikatelů
• Cestovního pojištění
• Úrazové pojištění
• Investiční pojištění
• Nové výhodné rodinné pojištění

Kontakt - e-mail: irena kerslagerova@generali.cz
Tel. 603 290 671
Přijmeme prodavače pro prodejnu

barvy laky
Nástup ihned
Informace: tel. 602 665 279
Německý jazyk a praxe podmínkou

Pronajmu vybavenou
masérnu + šatna, čekárna, toaleta, sprchový kout
a mož nost c eloden n í ho
příjmu objednávek. Cena:
2800,-/měs.Varnsdorf. Tel.
605 244 671, 412 671 660.
Prodám kompletní vybavení v zaběhlém obchodě
s oděvy, 50 m 2 ve Varnsdorfu. Tel. 604 122 678, po
20.00 hod. 412 540 630.
P rodá m zm rzlinov ý
pult na 7 vaniček. Dva
roky v provozu. Velice zachovalý. Cena dohodou. Tel.
731 478 852.

Výzva k úklidu
města
Jako každým rokem se i
letos, tedy 4. dubna, chystáme v rámci ekologické
výchovy uklidit část města v
okolí rybníka Kočka, rybníka
Gerhus, u vysílače, na Pastvinách a u divadla. Budeme
sbírat odpadky do pytlů,
které následně odvezou dle
námi stanovené trasy Technické služby Varnsdorf.
Vyzýváme ostatní varnsdorfské školy k následování.
Vedení ZŠ Bratislavská

Povídejte si s lidmi.
Dostanete za to zaplaceno.

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme pí. Postránecké z prodejny AIKO, Nádražní 844
za sponzorský příspěvek v podobě obkladů a dlažby. Také
děkujeme stavební firmě Ladislav Žítek, která sponzorsky
přispěla k rekonstrukci šatny svými kvalitními stavbařskými a obkladačskými pracemi.
Za MŠ Jeřabinka ředitelka Eva Tesařová
������������������

Vyměním byt 1+4 za 1+1
+ doplatek. Volat po 16.00
hod. na tel. 731 853 327.

��������������������

Odebrané body
V rámci statistiky, která
uvádí počet odebraných
bodů majitelům řidičských
průkazů, můžeme konstatovat, že varnsdorfští řidiči
jsou v rámci celostátního
průměru, jež je uveden jako
4,59 %, ukáznění. Pro srovnání uvádíme:
Varnsdorf - 11 792 řidičů
632 odebraných bodů
průměr 5,36 %
Rumburk - 18 428 řidičů
1 952 odebraných bodů
průměr 10,59 %
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VZPOMÍNKA
17. dubna uplyne smutný rok, co nás
navždy opustil manžel, syn a bratr Jiří
Tůma.
Stále se smutkem v srdci vzpomínají
manželka Blažena, maminka a sestra
s rodinou.

§
3. dubna by se dožil svých 95. narozenin
manžel a otec Emil Tůma.
Stále vzpomínají manželka Vlasta a
dcera Alena.

§
25. března tomu bude již 6 let, co nás
navždy opustila naše drahá manželka,
maminka a babička Věra Neuvirtová.
Stále vzpomínají manžel Vlastimil, syn
Vlastík a dcera Věra s rodinami

§
27. března uplyne 5 let od doby, kdy
nás navždy opustil manžel a tatínek
Vladislav Čížek.
Za celou rodinu vzpomínají manželka
Marie a synové Vladislav a Radek.

§
27. března uplynou 2 roky ode dne, kdy
náhle zemřel Zdeněk Kobylák.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná
rodina a děkuje za tichou vzpomínku.

§
31. března uplyne smutný rok, co nás
navždy opustila naše maminka, babička
a prababička Marie Svobodová.
Vzpomínají dcera Dagmara s manželem, vnuci Petr a Miroslav, vnučka Ladislava s přítelem a pravnučka Eliška.
Chybíš nám.

Podělte se s námi o ...
Nevšední příběh obyčejných lidí začíná otázkou dvou žen
středního věku: „Kde bychom sehnaly pytle na odpadky a kdo
by nám zajistil odvoz nasbíraných odpadků?“ Má odpověď
byla jednoduchá: „Pytle Vám seženu a odvoz zajistím, pokud
mi řeknete, k čemu to všechno potřebujete?“
Po troše zpovědi zjišťuji, o co jde.
Obě dámy chodí do přírody a vadí jim zaneřáděné okolí
města odpadky všeho druhu. S pořádnou dávkou zdravé
zlosti mi sdělují: „Každý druhý den chodíme na vycházky
směrem od nemocnice k Hraničnímu Buku. Díváme se po
okolí a naše oči překvapuje nejen krása probouzející se jarní
přírody, ale také nepořádek podél cesty. Rve nám to srdce
a dobře víme, že s takovým nepořádkem si příroda sama
neporadí. V příkopu podél cesty a jejím okolí je vše, na co si
jen vzpomenete. Od PET lahví, papírů a igelitových sáčků,
až po domovní odpad. Chceme přírodě pomoci, ale bez lidské
ruky to nepůjde. Místo jedné nebo dvou procházek vysbíráme
odpadky podél cesty až k Bažantnici a budeme mít dobrý
pocit z toho, že něco pro přírodu uděláme.“
Slovo dalo slovo a během pár minut hovorů po telefonu se
zorganizovalo vše potřebné. Od dodávky pytlů na odpadky,
až po svoz odpadků z místa sběru.
Byl to obyčejný příběh lidí, kteří mají rádi přírodu a čisté
město?
Rád bych touto cestou poděkoval paní Aleně a paní Vlastě,
které nechtěly, aby se jejich jména zveřejnila celá a dodávají: „Nestojíme o popularitu, stojíme o čistotu a zdravou
přírodu.“
Poděkování patří i řediteli Eko servisu, který ochotně
zařídil odvezení odpadků.
A co nakonec? Výsledkem všeho bylo „jen“ dvacet plných
pytlů odpadků a několik igelitových tašek navíc, které dodali
lidé z domků, protože odhad počtu pytlů nestačil!
Co my ostatní?
Karel Dubský místostarosta města

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se 26. února přišli rozloučit s naší
maminkou Veronikou Nechvílovou. Dále děkujeme
MUDr. Václavu Járovi a pracovníkům varnsdorfské LDN
za ohleduplný a citlivý přístup v posledních týdnech jejího
života. Naše poděkování patří za mnohaletou zdravotní i
lidskou péči také MUDr. Petrovi Janákovi.
Václav Nechvíle a Hana Maryšková

Miniportréty
Výtvarné umění
Aleš Liška
* 29. 7. 1975
ve Varnsdorfu

Foto TL
Vyučen stavebním klempířem, studoval kamenosochařskou SUPŠ v Hořicích,
SSUPŠ v Písku - restaurátorství nábytku a dřevěných
plastik. Pracuje jako restaurátor menších kamenných
a dřevěných objektů a jako
platnéř. Provádí rovněž menší práce s drahými kameny.
V autorské tvorbě se věnuje
kamenosochařství, dřevořezbě a malbě. Dosud se zúčastnil
jediné kolektivní výstavy ve
Varnsdorfu (Muzeum 2000).

BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ
Tímto poděkováním bych v první řadě chtěla vyjádřit
velký dík našim rodičům, kteří nás po celou dobu studia i
přes neúspěchy podporovali, bez nich bychom si tak krásný ples zařídit nemohli. Dále bych poděkování směrovala
našemu gymnáziu, které nám poskytlo velkou finanční
podporu, naší třídní učitelce Mgr. Janě Petrové za pevné
nervy, pedagogickému sboru, sponzorům a všem, kdo se na
nás přišli podívat a do budoucna nám budou držet palce při
zkoušce dospělosti.
Za oktávu Gymnázia Varnsdorf Barbora Louková

strana 9

28. března oslaví své 85. narozeniny Jaroslav Kutil a
Libuše Kutilová 2. dubna 80 let svého života. K těmto
krásným výročím jim oběma přejeme hodně zdraví a ještě
mnoho krásných dní.
Blahopřejí dcera s manželem, vnuci s rodinami a všechna
pravnoučata.

ODEŠLI NAVŽDY
ÚNOR
Jiřina Poláková

51 let

Marie Bartlová

85 let

Jindřiška Štorková

75 let

Karel Řezáč

81 let

Havla Vojtová

89 let

Václav Mühlbauer

51 let

Jiřina Hasjaková

82 let

Vlastimil David

76 let

Veronika Nechvílová 85 let
Jana Linhartová

56 let

NAROZENÍ
Monika Siváková
Martin Sivák
Markéta
Romana Trojanová
Jiří Trojan
Petra
Helena Fajtová
Lubomír Fajt
Petr
Lucie Zámečníková
Martin Feko
Martin
Andrea Pilnáčková
Ondřej Nezdoba
Tereza

Foto TL
Do varnsdorfského povědomí se zapsal na opravách
všech drobných sakrálních
památek, křížků a Božích
muk, opravených v obvodu
našeho města. Celkem na
jedenácti těchto plastikách.
Je členem Kruhu přátel muzea Varnsdorf a v současné
době žije v Písku, kde pracuje od povodní na opravách
píseckých památek. I letos
opraví ve Varnsdorfu jeden
kříž a další pak ve Starých
Křečanech.
Připravil Milan Šebek

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
BOWLINGOVÁ BOMBA
Postaral se o ní ve varnsdorfské bowlingové lize poslední
tým Killers, který obral o první body do té doby vedoucí
Nicmocáky. To zřejmě zanechalo na poraženém týmu stopy
a podlehlo v bitvě o vedoucí příčku Spliťákům. Aby nebylo
všem překvapením konec, vyšlápla si naopak Lípa na Split
a dokázala, že v soutěži není nikdo do počtu. To potvrdili v
krásném souboji i Bahňáci a Killers. Obě družstva naházela
své týmové rekordy a ohrožovala vysněných tisíc bodů, které
zatím zdolaly jen tři týmy - Nic Moc 2x, Split 2x a Mariášníci.
O další kuriózní výsledek se postarali Killers s Lípou, když
sehráli remízový zápas, což bývá u bowlingu málo vídané.
Beze změn nadále zůstaly pouze individuální výkony hráčů.
Pořadí po 20. kole (zbývá sehrát 8 kol): 1. SPLIT 36 bodů
(nához 18604), 2. NIC MOC 36 (nához 18154), 3. BC TOS 24,
4. MARIÁŠNÍCI 20, 5. RESTAURACE U LÍPY 15, 6. BAHŇÁCI 12, 7. THE HEARTBREAKERS 10, 8. KILLERS 7
bodů.
R.P.

PROHRA MUŽŮ DOMA, BOD Z VENKU
V téměř deseti vzájemných utkáních posledních
dvou sezón (přípravná i soutěžní) odešlo béčko Jablonce
vždy bez bodového zisku.
V ČFL navíc nedalo Slovanu
jedinou branku. Na UMT v
Kotlině měli i tentokráte domácí více ze hry, ale branku
hostů vážněji neohrozili.
Naopak soupeř kontroval
efektivně Nulíčkem ve 27.
ze sóla, Mičkalem ve 36. po
rohovém kopu a Štálíkem
v prodloužení druhé půle a
srážce s gólmanem Vaňákem. Mimo to hosté trefili
tyč za stavu 0:1 a Vaňák
před koncem při 0:2 čapl
jasný gól. Slovan při snaze
o korigování stavu nedal
v 62. a 72. Zachariášem a
Vrabcem dva PK! Ty vysti-

O záchranu Hokejový turnaj starých gard
se uskutečnila za účasti čtyř týmů, hrajících kaži o postup dýAkce
s každým. Vyhráli domácí před Libercem, Jablonným
J.K. TRANS Varnsdorf
A (po základní části 8. celek
tabulky) se zachránil i pro
příští rok v druhé nejvyšší
soutěži, krajské lize. Sehrál
skvělá a vyrovnaná utkání
s děčínskými družstvy s
těmito výsledky: - FC Arsenal (10.) 2:1, - Hezouni
(9.) 2:0, - FC Slovanka (7.)
2:1, - Bumiko (6.) 0:1. Sestava: Nemček, Hovanycz,
Mikolášek, Váňa ml., Lisý,
Skotnica, Fritzsche. Trenér
Sommerschuh.
Béčko J.K. Trans
odehrálo poslední kolo
základní části. S vedoucím
Sokolem Bělá sice prohrálo
těsně 2:3, ale další dva duely vyhrálo. S Cizinou Děčín
4:1 a Hezouny Děčín B 5:2.
Tyto výsledky usadily B-tým
na 3. místo a 24. března se
utká v play-off o postup do
1. okresní ligy. Turnaj v Libouchci odehráli hráči Petrásek, Fritzsche, Váňa ml.,
Mikolášek, Skotnica, Lisý,
Novák, trenér Sommerschuh.
ZdS

Ještě jednou
z bowlingu
Informujeme čtenáře,
že se hraje i Českolipská
amatérská bowlingová liga
(ČLABL), kde má Varnsdorf
zastoupení týmem BOWLING BAR. V soutěži válí
17 družstev a varnsdorfští
si vedou nad míru úspěšně.
Šest kol před koncem odolávají zejména českolipským
týmům a vedou tabulku této
soutěže. Všechny zápasy se
hrají v České Lípě.
R.P.

a Johnsdorfem. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Qauser
a brankářem Hambálek (třikrát udržel čisté konto!), oba
z celku vítězů. Hokejisté a jistě i všichni přátelé sportu blahopřejí k 80. narozeninám Bohumilu Dvořáčkovi, které slaví
v těchto dnech a je dodnes aktivně hrajícím hokejistou, což
je jev hodný knihy rekordu. Hodně zdraví a elánu do dalších
let, Bohumile!
J.H., ZdS

Sportovní pozvánky a informace
Střelci z ranče „S“ zvou všechny příznivce
westernového střílení v sobotu 31. března od 15 hodin
na městskou střelnici. Konají se zde závody na počest
kamaráda Petra Maibauma, který je i všechny známé
a přátele opustil před třemi roky. Přijďte i vy se s námi
poklonit jeho památce.
Oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf pořádá
dne 31. března XI. ročník soutěže ve skoku vysokém
VELIKONOCE NAD LAŤKOU. Akce se koná ve sportovní hale ve Varnsdorfu, Západní ulice. Přihlášky
v místě konání od 8.30 hod. Startovné pro dorost, juniory a dospělé 30,- Kč. Soutěž se řídí pravidly atletiky.
Fotbalový Velikonoční pohár pořádá SŠT
Varnsdorf ve středu 4. dubna od 8.00 hod. Turnaj se
odehraje na umělé trávě v Kotlině. Účastníky jsou
varnsdorfské střední školy SŠT, SŠS a CR, Gymnázium,
VOŠ + SPŠ a českolipské SOU a U 28. října a SOU Palackého nám. Hraje se systémem dvou skupin a následně
podle postavení ve skupině o konečné umístění.
Oddíl volejbalu TJ Slovan pořádá 7. dubna od 9.00
ve varnsdorfské sportovní hale III. ročník Velikonočního
turnaje smíšených příchozích družstev (4+2). Bližší informace poskytne Petr Damnitz, tel. 604 748 413.
Bowlingový Velikonoční turnaj jednotlivců
se koná 14. dubna od 10.00 hod. Přijít může každý, kdo
se chce dobře pobavit a protáhnout si tělo.
Nad tradičním a jubilujícím 20. ročníkem
mezinárodního cyklistického závodu žen
Tour de Feminin, který se bude konat 12. až 15. července, převzal záštitu předseda horní komory Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc.
ZdS

Šachový výprask
Družstvo ŠK bez pěti standardních hráčů utrpělo historickou prohru v nadstavbové části s Českou Lípou 0:8! ZdS

hl hbitý Bočok po své pravé
ruce. Varnsdorf - Jablonec
B 0:3 (0:2). ŽK 3:2 (Zachariáš, Vrabec, Křemen). 350
diváků. Rozhodčí Zeman.
Sestava: Vaňák - Vrabec,
Jakubovič (46. Vaško), Zachariáš, Křemen - R. Mach,
M. Svoboda, Vondráček,
Jordák (46. Sháněl) - L.
Mach, Fikejz. Trenér Josef
Hloušek.
V Prachaticích se musel
Slovan obejít bez vykartovaného Vrabce a šel i do
vedení v 77. Grubhofferem.
V nastavení zasáhl do hry
sporně sudí, domácí rychle
rozehráli a Macko srovnal
na konečný stav 1:1 (0:0).
ŽK 1:2 (Jordák, Vondráček).
270 diváků. Řídil Mareš.
JOPA CUP starších
žáků není ještě všemi týmy
dohrán. Domácí porazili
Horní Podluží 8:0 (Pospíšil 3, Fučík 2, Vondráček,
Lambrecht a Kolár po 1)
a prohráli s Rumburkem
0:4, když inkasovali třikrát
v závěru zápasu. V tabulce
tak sotva udrží konečné
třetí místo.

Dorost zahajuje doma
jaro s Blšany B v sobotu 31.
3. od 10.15 (mladší 12.30).
Žáci doma přivítají Trnovany 7. 4. od 10.00 (mladší
12.00).
Ženy začínají doma
s Českou Lípou také 7. 4.
od 14.00 a o týden později
14. 4. je čeká od 16.30 duel
ve Chřibské.
Stará garda zvládla Pláckaře Děčín 4:1 (2:1). Autoři
branek J. Charvát 2, Lisý a
Hanzalík. Sestava: J. Vít - V.
Zemler - Petr Šanda, R. Vít,
Hanzalík - Lisý, Ratuský,
Kotiš, Z. Váňa - Bachar,
Stehlík. Střídali J. Charvát,
Šťastný, Vašut a Brož.
SK Slovan výhledově
uvítá zájem fyzicky zdatných osob o pořadatelskou
službu pro domácí zápasy
ve varnsdorfské Kotlině,
která bude honorována
částkou 200,- Kč za zápas.
Bližší informace získají zájemci osobně v sekretariátu
klubu na stadionu nebo na
tel. 412 372 495.
ZdS

Basketbalistům se blíží konec soutěží
Jak jsme informovali již
minule, muži TJ Slovan
porazili doma BK Teplice B a BK Baník Most.
Varnsdorfští basketbalisté se
po těchto zápasech dostali na
druhé místo tabulky se čtyřbodovou ztrátou za vedoucí
Mebikan Ústí. Teplický tým
porazili 88:71 (23:19, 15:17,
18:17, 22:18). Ve třech čtvrtinách vyrovnaného utkání
rozhodli domácí závěrem,
když Schilling trefil trojku
a soupeř už hrál bez vyloučeného Gaislera, takže při
nedostatečném počtu hráčů
nezvládal pokrývat přečíslení. Domácím nešli trestné
hody (poprvé v sezóně pod
50%) a zapojovali do hry i
méně zkušené hráče. Body:
Zázvorka 35 (1x3), Buben
12 (1x3), Činka 11, Vakulenko 9, Schilling 8 (2x3),
Boháč 7, Doležal Tomáš 2,
Beran 2, Relich 2. Trestné
hody 33/16 (49%) - 20/12
(60%). Trojky 4 - 5. Osobní
chyby 22 - 27. BK Baník
Most odešel poražen 94:70
(26:22, 17:23, 22:13, 29:14).
I v druhém domácím zápase
se nedařilo podle představ.
Hostům vycházela kombinace a také zakončování zdálky
měli lepší, sbírali však zbytečné fauly. Přesto bojovali o
šanci na možné překvapení.
Varnsdorf se nakonec probral, přes zranění ruky ze
sobotního zápasu v pohodě
hrající Činka a v rozmezí
24. a 25. minuty proměnil 10

bodů za sebou. Do poslední
části nastupoval Slovan s
devíti body náskoku a prakticky se jen dohrávala za přispění všech hráčů z lavičky.
Body Slovanu Zázvorka 22
(1x3), Činka 19 (1x3), Buben 16, Boháč 9, Vakulenko
6, Šišulák 6 (1x3), Doležal
Tomáš 6, Schilling 4 (1x3),
Relich 4, Doležal Martin 2.
Trestné hody 38/28 (74%)
- 28/13 (46%). Trojky 4 - 7.
Osobní chyby 25 - 29. O minulém víkendu hostil Slovan
v posledním domácím utkání
sezóny vedoucí Mebikan Ústí
a ani tentokráte jej neporazil, výsledek 92:102.
Starší dorostenci Slovanu porazili Roudnici
74:42 (32:20) a nejvíce bodů
dali Eichler 24, Bureš 13
a Horáček 9. Poradili si
i s Novým Borem 87:61
(38:29) díky bodům Kotka 18,
Relicha a Eichlera po 15 a
Smrčky 10. Proti družstvům
z konce tabulky dostali příležitost všichni hráči.
Mladší minižáci prohráli s TJ Lovochemie Lovosice
60:21 (35:5). Body Šiška a
Holubář po 6, Sovák 3, Koktán, Houngbendji a Zamrzla
po 2. Ve druhém utkání se
zlepšili, ale přesto prohráli
poněkud přijatelnějším rozdílem 49:25 (27:14). Bodovali
Šiška a Sovák po 10, Ježek a
Holubář po 2, Kindiuk 1.
Ing. Miroslav Novotný,
Ing. Zdeněk Strolený
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