ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE KONÁ 26. 4. od 15.00 hod.
Číslo
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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

CENA 5,- Kč

O PROBLEMATICE UZAVŘENÍ PORODNICE
Požádali jsme bývalého
primáře gynekologicko porodnického
oddělení
MUDr. Ivana Suchardu o
vyjádření k situaci v Lužické nemocnici, se kterou
v současné době úzce spolupracuje.
V rámci Šluknovského výběžku se jedná zhruba o 450
porodů za rok, což je 1,5 porodu denně. Není možné pro
obor porodnictví bez gynekologie zachovat nějaké pracoviště
ve výběžku, třeba obnovit toto
pracoviště v naší nemocnici ve
Varnsdorfu za podmínky zís-

kání smlouvy s pojišťovnou?
Jedná se nyní o technické
a organizační zázemí.
„Zásadní problém je bohužel v personálu, technické zázemí je v rumburské
nemocnici dostatečné - pro
zajištění bezpečného chodu
JEN porodnice jsou nezbytní
minimálně dva kvalifikovaní
lékaři (s pomocí externistů
na služby) se zázemím operačního sálu, anesteziologa
a možností krevních náhražek. Bez tohoto zajištění je
řádná porodnice dnes již
neakceptovatelná, protože

CENA FAIR PLAY DO VARNSDORFU

Foto Petr Šmíd
Koncem loňského roku posuzovala komise složená z tělovýchovných pedagogů a ze zástupců Českého klubu Fair play
ČOV zaslané návrhy žáků, studentů a učitelů na udělení
„Školní ceny Fair play ČOV“. Vyhlašovatelem je společně
s Českou olympijskou akademií a Českým klubem Fair play
ČOV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Specifickou
zvláštností je přenos „fair play“ jednání ze sportovního prostředí do každodenního občanského i školního života. V tomto 15.
ročníku získala „Školní cenu Fair play ČOV 2006“ varnsdorfská Valerie Šmídová ze základní školy Bratislavská. Ředitelství školy zaslalo na ministerstvo zprávu o jejím čestném
a morálním jednání při florbalovém turnaji, kde rozhodčímu
přiznala, že dala gól nohou, což pravidla nedovolují.
Slavnostní předání ceny proběhlo 27. března v Praze a Valinka obdržela i osobní děkovný dopis ministryně školství Dany
Kuchtové spojený s blahopřáním k získané ceně.
rm
INZERCE

neposkytuje standardní míru
bezpečnosti plodu i matce.“
Je ve výběžku dostatek
kvalifikovaného zdravotnického personálu schopného
zajistit chod porodnického
oddělení?
„Ve výběžku je dostatek
kvalifikovaného středního
zdravotnického personálu
(sester, porodních asistentek
i novorozeneckých sester) pro
zajištění chodu porodnice, ale
nejsou zde lékaři ochotni na
takovém oddělení soustavně
pracovat. Viz výše.“
Jak se projeví výpadek gynekologicko - porodnického
oddělení ve Šluknovském výběžku? Může dojít k ohrožení
zdraví rodiček? Kolik porodů
je statisticky na poslední
chvíli?
„Nikdo není dnes schopen
kvalifikovaně posoudit celý
dopad zrušení oddělení; překotné porody (podle definice =
porod proběhne do hodiny od
jeho počátku) se vyskytují, do
roka jich je několik (řádově

JARNÍ ÚKLID VE MĚSTĚ
Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství za spoluúčasti Odboru životního prostředí MěÚ
vyzývá občany města k úklidu veřejného prostranství
v okolí svého bydliště, zejména kolem bytových domů,
na dny 28. a 29. dubna. Odvoz sesbíraného odpadu je
zdarma, je to však nutné předem dojednat s Odborem
životního prostředí na tel. čísle 412 372 241/114, 133.

VELIKONOČNÍ DOTEKY

Pokračování na str. 2

Foto Jaroslava Olivová

Informační
centrum v novém

Poetické studio Městského divadla Varnsdorf DOTEKY
připravilo zajímavý program - velikonoční setkání s poezií
na Křížové hoře v Jiřetíně pod Jedlovou. Martin Louka (na
snímku vpředu) a Milan Hrabal představili cyklus básnických reflexí Karly Erbové na jednotlivá zastavení Křížové
cesty při společném výstupu na památnou horu. Akce se zúčastnily asi čtyři desítky zájemců.
gr

Během měsíce března převzala Regia a.s. od Slovanu
Varnsdorf do pronájmu na
dobu neurčitou celý objekt
Sazky na Národní ulici
včetně jednoho terminálu
a sázkové kanceláře Sazka.
Při následných úpravách
byly odstraněny stávající
příčky a Městské informační
středisko společně se Sazkou
a terminálem je v jednom
vzdušném a přehledném
prostoru. Středisko nabízí
kompletní propagační materiály města včetně nového
DVD o městě, dále turistické
zájezdy a cestovní služeby.
Od 10. 4. je obnovena činnost
terminálu Sazky, který kromě sázení umožňuje dobíjení
telefonů a předprodej vstupenek na sportovní a kulturní pořady. Na letní sezónu je
počítáno i s prodejem mražených výrobků. Pracovní doba
v MIS a Sazce je od pondělí
do pátku 8 - 17 hodin,
v sobotu od 8 do 11 hodin.
JS

ZMĚNY NA HRÁDKU
S platností od 1. 4. 2007 byla po dlouhém a náročném
jednání s Nadačním fondem Hrádek-Burgsberg uzavřena
za asistence města nájemní smlouva na dobu neurčitou na
vyhlídku Hrádek včetně výstavní síně. Novým nájemcem je
Regia a.s., která mj. provozuje Městské informační středisko
(MIS), a tak konečně dojde ke sjednocení turistické nabídky
v obou místech.
Průvodkyní i nadále zůstává Drahuška Jupová, vstupné
se nezvyšuje, zůstává na 15,- Kč pro dospělé, děti a studenti
mají vstup zdarma. Nemění se ani otvírací doba. Nové je sjednocení úplného sortimentu s MIS, zejména turistické mapy,
propagační, dárkové a upomínkové předměty. Nechybí ani
občerstvení. Po dokončení elektrické přípojky přibudou i
chlazené nápoje a zmrzlina. Hrádek kromě jednorázových
akcí také nabízí pro svatby prostory výstavní síně i samotné
vyhlídky.
I v letošním roce město podporuje dokončení stavby dvěma miliony korun ze svého rozpočtu, které budou použity
k připojení na infrastrukturu a také jako podíl při získání
případné dotace.
Na závěr nabízí Regia a.s. možnost pracovního poměru
právě na Hrádek, a to na poloviční úvazek pro člověka se zájmem o turistiku, s částečnou znalostí německého, případně
anglického jazyka.
JS
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Z deníku Městské policie
Jaro versus řidiči
Na sklonku měsíce března se v katastru našeho města
stalo celkem 12 dopravních nehod, u kterých asistovala
městská policie. Je znát, že již přišlo jaro a tak vyjeli i sváteční řidiči, kteří během zimních měsíců se svými vozidly
nevyjíždí a mají je schovány v garážích. Zřejmě velký podíl
na nehodovosti má nepozornost řidičů, ale i nízko položené a hlavně ostře svítící sluníčko, na které zatím po zimě
nejsme zvyklí.
Vydařená spolupráce s Policií ČR
21. 3. v 14,40 hod. byla u jedné dopravní nehody hlídce
MP předána hlídkou PČR fotografie mladíka, který byl
v pátrání Policie ČR. V 17,27 hod. byl mladík zadržen při
krádeži v marketu a za spolupráce s hlídkou MP převezen
na obvodní oddělení Policie ČR.
Tentýž den byla v jiném marketu zadržena neplatící „zákaznice“, u které se po ověření totožnosti zjistilo, že je také
osobou hledanou Policií ČR. I ona byla předána policii.
Duchaplná zábava
Opět se vyznamenali naši zřejmě alkoholem opojení
„spoluobčané“, kteří pro svou zábavu rozbíjejí na vozovce
před restaurací odcizené sklenice a láhve. Jak vidno, tak
ani obsluhujícímu personálu v restauracích toto sklo nechybí a nehlídají si jeho odnášení. Rozumně přemýšlejícímu
člověku se při pohledu na sklo na vozovce vybaví, že může
dojít k proříznutí pneumatiky vozidla, motocyklu nebo kola.
Další zábavou výše jmenovaných s „vysokou“ inteligencí je
podpalování popelnic.
Zapálil, ale neutekl
27. 3. v časných ranních hodinách byl na městském kamerovém systému spatřen mladík, který podpálil telefonní
seznam v telefonním automatu na Národní. Na místo přivolány hlídky MP, PČR a psovod. Při prováděné kontrole okolí
byl mladík zadržen hlídkou MP v ul. Západní a následně
předán PČR.
„Dopraváci“ ve městě
Na základě spolupráce MP s Dopravním inspektorátem
Děčín proběhla 29. 3. od 8,45 do 12,00 hod. dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování rychlosti v našem městě
a byla spojena s kontrolou vozidel. Akce proběhla v několika
lokalitách. Výsledkem společného snažení bylo zjištění 12
přestupků za rychlost a 4 řešení za další přestupky. Tyto
byly náležitě honorovány.
Martin Špička - velitel MP Varnsdorf

O PROBLEMATICE UZAVŘENÍ PORODNICE
Dokončení ze str. 1

jednotky), k některým dojde doma, některé v sanitce,
větší část se zatím dovezla
do Rumburku, kde promptně porodily. Lze očekávat,
že při převozu rodiček do
Děčína nebo České Lípy se
jich více z těch „dovezených
na poslední chvíli“ přesune
do kategorie „porod mimo
ústav“, ale číslo si netroufnu
odhadovat - 5, možná 6 ročně?
Očekávat se dá zvýšený nárok na služby RZP, protože
rodiny, které svou rodičku
dnes dovezou do Rumburku,
se budou jednak častěji bát
cesty, jednak budou možná
chtít i ušetřit. Mělo by to
tedy vést k posílení služby
ZZS, protože při těchto převozech nemůže zůstat výběžek
nepokrytý.“
Nastala by tato situace,
kdyby gynekologicko - porodnické oddělení zůstalo
v naší nemocnici nebo se jedná
o manažerské pochybení?
„Velmi těžká otázka i hypoteticky. Personální obsazení
nemocnice ve Varnsdorfu bylo
slabé již v době jejího uzavření a nemohu odhadnout,
zda by se bylo podařilo tady
stabilizovat další nové lékaře.
Navíc by se cílem útoku jistě
stala nepřítomnost anesteziologa a transfuzního skladu
v místě porodnice. Spoléhání
se na celé dojíždějící týmy se
ovšem ukázalo jako poněkud
riskantní - hromadné výpovědi se opakují již třetím rokem.
Chybou nejspíše bylo to, že
po otevření nového oddělení
nebyla žádná viditelná snaha

VARNSDORF - MÍSTO PRO ŽIVOT

Žáci ZŠ náměstí v pracovních rukavicích a
s úsměvem ve tvářích uklidili centrum města.
Foto rm
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Žáci ZŠ Bratislavská, kteří akci pořádají
celých 10 let byli letos skutečně překvapeni, co
vše se dá odhodit.
Foto Petr Šmíd

Žáci ZŠ Bratislavská již 10 let každoročně vyrážejí na ekologickou vycházku, jejíž součástí
je úklid odpadků v širokém okolí. Jejich práce je skutečně příkladná, neboť i maličké ručičky
dovedou zlikvidovat neuvěřitelné množství odpadu po neukázněných občanech. Nejen že
cestou likvidují černé skládky, odtahují pneumatiky, ale tentokráte z hráze rybníka postupně
sesbíraly i půlku Trabanta. Odvoz obrovského množství naplněných pytlů zajistily technické
služby. Odměnou žákům byla ukázka výcviku psů, kterou předvedl Vojtěch Koudelka, a
také příjemné pohoštění s ohněm v areálu kynologického klubu.
I letos se k úklidu města připojily další školy. ZŠ náměstí uklízela centrum města a
ZŠ Karlova v blízkosti své školy.
Všem těmto pracovitým žákům patří velký dík i od vedení města, neboť se nemalou měrou
zasloužili o pořádek.
rm

navázat spojení českolipského týmu s místními lékaři. Ti
se nijak nepodíleli na činnosti
oddělení, někteří ho bojkotovali stejně jako lékaři a vedení
rumburské nemocnice bojkotovalo varnsdorfský personál.
Manažerským pochybením
byla asi kolizní akce bývalého vedení před rokem, kdy
byl jednou částí vedení angažován nový adept na primáře
(dr. Šedivý z Děčína, schopný
a nadějný odborník, který by
MOŽNÁ dokázal personál
stabilizovat), zatímco druhá část vedení podržela
ve funkci místního adepta
(dr. Mairicha), který krátce na
to, co získal oprávnění k výkonu funkce primáře, odešel.
Nemohu ale říci s jistotou,
že by to určitě dopadlo jinak.
Jsem přesvědčen, že SOUČASNÉ vedení už jen sklízelo plody toho, co se zaselo
v minulých letech.“
JS

PROJEKTOVÝ
INKUBÁTOR
Město Varnsdorf se připojilo k aktivitě Národní sítě
zdravých měst a 17. 4. se
zde uskutečnil „projektový
inkubátor“. Jednalo se o celodenní konzultaci konkrétních
projektových návrhů za odborné pomoci renomovaných
expertů, která je členům sítě
poskytována zdarma.
Zástupci konzultační firmy a města se zabývali pěti
projekty:
1. Zlepšení podmínek pro
vzdělávání (záměr zahrnuje
v dlouhodobé perspektivě
postupnou rekonstrukci
školských objektů a zařízení).
2. Dětský koutek (studie
řeší prostranství mezi
městským parkem a zahradou u MŠ v ul. Národní).
3. Rekonstrukce č.p. 1260
na multikulturní vzdělávací
centrum (projekt řeší
umístění knihovny a provoz
dalších neziskových organizací v objektu).
4. Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova (cílem
projektu je znovuobnovení
původní funkce Hrádku jako
přeshraničního kulturního a
společenského centra).
5. Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a
distribuce jídel pro Nemocnici
Varnsdorf (projekt navrhuje a
opětné uvedení kuchyně do
provozu).
Konkrétní výsledky této
expertní konzultace budou
zmíněny v příštích číslech
HS.
Petra Vojtěchová
projektový manažer

KRÁTCE
V dětském oddělení Městské knihovny
Varnss
dorf se konala z 30.
na 31. března Noc s Andersenem. Touto akcí pro
děti se knihovna rozloučila
s březnem „Měsícem knihy
a internetu“ spolu s jinými
knihovnami a školami v
celé republice, na Slovensku, v Polsku a Slovinsku.
Noc s A ndersenem znamenala pro varnsdorfské
děti podvečer plný soutěží
a také čtení příběhů známého pohádkáře na dobrou
noc. Před usnutím měly děti
ještě možnost chatování po
inter netu s ka ma rády
v ostatních knihovnách, aby
si mohly sdělit čerstvé zážitky z dobrodružného večera.
RM řešila žádost TJ Slovan o finanční výpomoc.
TJ Slovanu bylo navrženo
odkoupení 33,33 % podílu
akcií společnosti Regia a.s.
v současné nominální hodnotě 500 tisíc korun. Vzhledem
k závažnosti situace, k velikosti organizace TJ Slovan
Varnsdorf a početního stavu
registrovaných sportovců a
druhů sportů, RM pověřila
starostu města dalším jednáním s touto organizací
s cílem najít vhodné řešení
současných finančních a organizačních problémů.
Město navštívila desítka německých studentů,
kteří v rámci spolupráce
s okresním úřadem práce
v Žitavě absolvovala kurs
češtiny pro nezaměstnané.
Němečtí studenti se zajímali
o aktivity města a debatovali
s vedením v českém jazyce.
Cílem této návštěvy bylo
praktické cvičení českého
jazyka, navázání spolupráce
a kontaktů a také společné
porozumění.
Od prvního jarního dne
mohou občané nominovat
své kandidáty do ankety
Strom roku 2007, kterou
již šestým rokem vyhlašuje
Nadace Partnerství. Anketa má upozornit na význam
stromů pro životní prostředí a vzbudit v lidech zájem
o krajinu, ve které žijí. Návrh na Strom roku 2007 by
měl obsahovat příběh stromu (pověst, osobní výpověď
či historická fakta), lokalitu,
kde strom roste (ulici, obec,
okres, kraj), druh, výšku,
stář í a obvod stromu ve
výšce 130 cm nad zemí a
jeho fotografii. Své návrhy
mohou zasílat nejpozději
do 31. května na adresu
Nadace Partnerství, nebo
na elektronickou adresu
strom.zivota@ecn.cz
-r-
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PRODEJ NEMOVITOSTÍ MĚSTA NOVĚ VZÁCNÁ PERLA BEZ LESKU
Na svém zasedání 29.
března přijalo zastupitelstvo
města nové Zásady prodeje
obytných domů, bytů a
ostatních objektů z majetku
města Varnsdorf (dále jen
zásady). K důvodům, proč
bylo potřebné dosavadní
dokument o prodeji tohoto
majetku města změnit, patří především rostoucí ceny
nemovitostí a zvyšující se
nájemné. Město při prodeji
svého majetku postupuje
podle příslušných platných
zákonů.
Z přijatých zásad vyplývá,
že prodej obytných domů a
ostatních objektů (netýká se
bytových jednotek, o nichž je
pojednáno dále) bude město
prodávat podle Občanského
zákoníku. O jejich zařazení
do seznamu prodávaných
objektů mohou písemně
požádat nájemníci, fyzické
i právnické osoby. O zařazení do seznamu rozhoduje
rada města (RM), která
podle stanovených kritérií
stanoví také cenu objektu.
Cena může být stanovena i licitací v případě, že
o tom rozhodne zastupitelstvo města (ZM).
Z předešlých zásad zůstává v platnosti ustanovení
o tom, že zájemce o koupi nemovitosti musí 10 dnů před
jednáním ZM, na kterém se
bude prodej projednávat,
složit na účet města zálohu
50 tisíc Kč. V případě, že se
prodej uskuteční, tato částka
se započítává do kupní ceny.
Zájemcům, kterým objekt
prodán nebyl, se do pěti
pracovních dnů vrátí.
Dále platí, že pokud ZM
určí podmínky prodeje

týkající se oprav objektu,
bude při sepsání smlouvy
o budoucí kupní smlouvě či
při podpisu kupní smlouvy
podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z
kupní ceny, která se uplatní
v případě, že kupující nesplní podmínky stanovené ve
smlouvě. Toto ustanovení
je v posledním období ZM
důsledně kontrolováno.
Také prodej bytových jednotek, který se uskutečňuje
podle zákona o vlastnictví
bytů, doznal některé podstatné změny. Týkají se
především ceny, za kterou
bude město v dalším období
bytové jednotky prodávat.
Zatímco dosud byly standardní byty (dřívě byty
I. kategorie) prodávány za
1250 Kč za metr čtvereční,
nová cena byla stanovena na
2000 Kč za metr čtvereční.
Cena jednoho metru čtverečního bytu se sníženou kvalitou (dřívě byty II. kategorie) se zvýšila z 1000 Kč na

1700 Kč za metr čtvereční.
Cena bytu bude dále vycházet i z nákladů na opravy a
rekonstrukce uskutečněné
od roku 2002. Podmínkou
prodeje bytové jednotky zůstává požadavek, aby o koupi
bytu projevilo zájem alespoň
50 % nájemníků domu.
Ostatní ustanovení, týkající
se postupu při prodeji bytových jednotek, se příliš od
předešlých zásad neliší.
Součástí zásad prodeje
jsou přílohy, které obsahují:
seznam objektů v majetku
města určených k prodeji,
obsah privatizačního listu
a seznam bytových domů
v majetku města určených
k prodeji.
Samotný prodej majetku
města zajišťuje OSMI ve
spolupráci s realitní kanceláří Regia, a.s., kde se mohou
zájemci dozvědět všechny potřebné informace související
s převodem majetku.
Dr. Miloslav Hoch

Univerzální podatelny
Ministr vnitra a informatiky Ivan Langer na konferenci
ISSS představil nový projekt eGovernment, jehož nedílnou
součástí je provoz univerzální podatelny a informačního
místa pro občany CZECH POINT.
Cílem projektu je vytvoření univerzální podatelny, ověřovacího místa a informačního centra pro občany. Toto místo
bude poskytovat ověřené výpisy z katastru nemovitostí,
z obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku. V rámci pilotního projektu bude do konce dubna zprovozněno
35 míst CZECH POINT. V budoucnu se rozsah služeb rozšíří
i o výpisy z rejstříku trestů. Po vyhodnocení prvních třech
měsíců pilotního projektu CZECH POINT bude pilotní verze
rozšířena na 205 pověřených obcí a následovat bude konečné
rozšíření na řádově tisíce přístupových míst - obecní úřady,
Jana Malíková
pošty a další subjekty.
ředitelka odboru a tisková mluvčí

Když se na březnovém
zasedání zastupitelstva
rozhodovalo, komu přisoudit dům č.p. 1954 v ulici
Legií, byli zastupitelé
natolik nerozhodní, že
nakonec neprošel ani návrh, zda má objekt zůstat
v majetku města. Tím dali
najevo, že se domu chtějí
zbavit, jenom najít ten
správný způsob. Rozhodnuto mohlo být už před
léty, kdy návrh prodat
dům jednomu ze dvou zájemců neprošel jen těsně,
a tak město přišlo o čtyři
miliony a dům o potřebnou opravu. Rozhodovaly
zbytečné obavy nájemníků
ze zvyšování nájmu, které
zůstalo až do dnešních dnů
regulované.
Secesní rohová budova,
dostavěná v roce 1913, je
perlou mezi obdobnými
okolními domy, tvořící jedinou skutečně velkoměstskou ulici ve Varnsdorfu.
Jeho stavitelé by se moc
divili, v jak žalostném
stavu se dnes nachází.
Díky kvalitní fasádě budí
čelo budovy stále dojem
impozantní stavby, pohled
ze dvora však prozradí, že
od jeho dokončení už na
dům zvenčí nikdo nesáhl.
Přísnější měřítko snesou
jen spodní nebytové prostory lékárny a kadeřnictví, které jejich dnešní
nájemníci zrenovovali na
své náklady.
Osud posledního neprodaného domu v této ulici
se bude nadále odvíjet
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podle toho, kdo se stane
jeho vlastníkem. Projde-li
zájem nájemníků o jeho
zprivatizování podle zákona o vlastnictví bytových
jednotek, bude záležet, jak
vysoké platby si noví majitelé stanoví do fondu oprav.
Vzhledem k výdajům při
koupi velkoprostorových
bytů (min. 2000 Kč/m 2 )
bude zřejmě jen malá vůle
stanovit vysoké „nájemné“.
Na velké opravy si lze půjčit, ale splátky zatíží fond
oprav na mnoho let. Město
nemůže do jednotlivých
smluv o prodeji včlenit
podmínku o opravě střechy a fasády, jako to činí
při běžných prodejích podle Občanského zákoníku.
S příjmem z nebytových
prostorů majitelé bytů
počítat nemohou, protože
jim tyto prostory náležet
nebudou.
Při prodeji jedinému
zájemci podle Občanského zákoníku získá město
kromě dojednané částky
záruku, že dům bude mít
do dvou let novou střechu
a fasádu. I když prozatímní
nabídka nebyla velká (cca
4 mil. Kč), nový majitel jen
v první etapě oprav bude
nucen vložit do objektu
stejnou částku. Zbývá ještě třetí a poslední možnost
- ponechat dům i nadále
v majetku města. Pak je
ale třeba rozhodnout, zda
jej nechat svému osudu
jako dosud nebo do něj
potřebné peníze na opravy
z rozpočtu města co nejdříve věnovat. Ze samotného
nájemného se opravy nezafinancují.
Tyto tři možnosti by měli
mít zastupitelé na paměti,
až budou příště opět rozhodovat, jak naložit s domem,
který nám naši předchůdci
zanechali jako důkaz snahy vybudovat z Varnsdorfu
skutečné město na úrovni.
R. Dausch
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V článku „Nové zásady
prodeje městských bytů a
domů“ v 7. čísle HS došlo
k nepřesnosti. Domy č.p.
2234 a 1995 nebyly prodány, jak bylo chybně uvedeno. Zastupitelstvo pouze
rozhodlo prodat tyto domy
podle nových zásad prodeje. Vyhovělo tím žádostem
nájemníků o koupi a nyní
je na nich, zda byty a tím
domy koupí.
rd
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GRANTY PRO ROK 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ČČK, místní skupina Varnsdorf - kulturně vzdělávací soutěž pro středoškolskou mládež, 13. ročník
Sdružení občanů Etuda Prima - Tanambourrée 2007 - 9. ročník celostátního festivalu scénického tance
Svaz tělesně postižených, místní organizace Varnsdorf - péče o zdravotně postižené občany
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky - sportovní příprava mládeže
ČČK, místní skupina Varnsdorf - kulturní a vzdělávací programy pro děti a mládež
Speciální základní škola a Mateřská škola Varnsdorf – 10. ročník výtvarné soutěže spec. škol a ÚSP ÚK
SK Paintball Varnsdorf - celorepublikové soutěže sportovní taneční skupiny Cheer
Farní obec starokatolické církve ve Varnsdorfu - Communio - Mateřské centrum Rybička
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše - Podzimní sportovní hry (2. ročník)
TJ Slovan Varnsdorf, plavecký oddíl - činnost oddílu
Vladařová Libuše, Agentura Líba - Miss 3D, 9. ročník
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše - Lehká atletika pro I. stupeň (6. ročník)
TJ Slovan Varnsdorf - Vánoční turnaj v basketbalu
Kruh přátel muzea Varnsdorf - Dětská výtvarná soutěž, 12. ročník
Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - Varnsdorf místo pro život
Střední škola technická Varnsdorf - Velikonoční turnaj středních škol v kopané
Kruh přátel muzea Varnsdorf - Fotorok 2006
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - Jak si pohrát s pohádkou….
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - cesta za objevováním přírody, II. ročník
Kruh přátel muzea Varnsdorf - vydání vlastivědného sborníku Mandava 2007
TJ Slovan Varnsdorf - činnost mládežnických družstev oddílu basketbalu
HC Varnsdorf, oddíl Sršni - přípravka nejmladších hokejistů
Střední škola služeb a cest. ruchu Varnsdorf - péče o soc. handicapované občany a seniory
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl házené starší žáci - 3. ročník Mikulášského turnaje v házené
TJ Slovan Varnsdorf, plavecký oddíl - 5. ročník Velké ceny Varnsdorfu v plavání
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky - Velikonoční laťka (11. ročník)
TJ Slovan Varnsdorf, tenisový oddíl - Děti blíže světu+ K Centrum
HC Varnsdorf, starší žáci - činnost oddílu
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu - poprázdninový turnaj pro příchozí, VIII. ročník
Dům dětí a mládeže Varnsdorf - 28. ročník Den dětské radosti
Gymnázium Varnsdorf - protidrogová prevence - Vím kdo jsem a proto můžu žít zdravě
Lenka Doležalová - celoroční aktivity divadelního souboru Pastelky
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu - Štěpánský turnaj pro příchozí, XI. ročník
SK Paintball Varnsdorf - soutěž 4. liga florbal
Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - Florbalový turnaj žáků 1. st. ZŠ, 3. ročník
TJ Slovan Varnsdorf, tenisový oddíl - Euroregion Nisa - tenisový turnaj
SK Paintball Varnsdorf - 1. ročník taneční soutěže Severních Čech
TJ Slovan Varnsdorf - turnaje mladších žáků v basketbalu
Gymnázium Varnsdorf - Návštěvy - 3. ročník
Apoštolská církev sbor Varnsdorf, Kostelní 2262, 40747 Varnsdorf - mateřské centrum Brouček s aktivitami …
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky - běžecký závod Da Capo al Fine
HC Varnsdorf, oddíl Panteři - činnost sportovních oddílů
Sdružení občanů FK Varnsdorf - Berlín 2006 CUP
Apoštolská církev sbor Varnsdorf - NO COMENT 5
TJ Slovan Varnsdorf, tenisový oddíl - tenisová škola
HC Varnsdorf, oddíl Panteři - turnaj žáků 3. tříd v minihokeji o pohár města Varnsdorfu
Sdružení občanů Etuda Prima - Jazzový pátek 2007
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu - Velikonoční turnaj pro příchozí, III. ročník
Klub českých turistů Varnsdorf - celoroční činnost v oblasti turistiky pro veřejnost
Základní škola Varnsdorf, Edisonova - 1. ročník „Edison cup“ - turnaj ve stolním tenise
Gymnázium Varnsdorf - činnost a turnaje ve stolním tenisu
Kruh přátel muzea Varnsdorf - celoroční kulturní, výchovná a vzdělávací činnost
Gymnázium Varnsdorf - výchova mladé generace - Památníčky
Jaromír Josef, Taneční škola Styl - Velká cena Varnsdorfu, soutěž ve sportovním tanci
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl házené - činnost oddílu starší žáci
Apoštolská církev sbor Varnsdorf - Klub exit 77
TJ Slovan Varnsdorf - škola basketbalu
VOŠ a SPŠ Varnsdorf - 2. ročník přehlídky amatérských kapel

1 400,17 800,12 400,8 800,2 100,11 600,16 200,13 700,8 000,15 900,6 300,3 100,4 700,6 200,6 500,7 700,7 500,4 400,2 400,15 000,8 300,10 800,9 300,7 300,7 300,4 400,5 000,14 200,2 100,14 100,14 100,1 500,7 000,13 800,7 200,7 400,13 300,6 600,13 100,7 200,3 300,12 700,13 000,11 600,5 100,6 400,12 600,3 100,5 200,2 400,8 700,12 300,12 300,9 100,12 100,10 900,8 400,5 100,-

Miniportréty
Výtvarné umění
Josef Poláček

* 27. 3. 1925
v Cháborech u Dobrušky

Absolvoval Živnostenskou
školu v Náchodě (1943), obor
písmomalířství, na Státní grafické škole v Praze (1946) byl
mj. žákem P. Dillingera. Působil v Praze, České Lípě a od r.
1959 ve Varnsdorfu. Zde pracoval jako vedoucí Závodního
klubu n.p. Velveta, redaktor
podnikového časopisu Samet, pracovník propagace.
Je členem několika spolků,
mj. Unie výtvarných umělců
v Praze a Syndikátu českých
novinářů.

Podpořeno 58 projektů v celkové výši 500 000,- Kč.
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Těžiště jeho díla spočívá
ve volné grafice, osobitém
kresleném humoru a exlibris. Pozoruhodné jsou jeho
cykly vytvořené tupovanou
dřevokresbou. Píše aforismy,
články a básně publikované převážně časopisecky.
Významná je jeho činnost
osvětová – v posledních letech zejména pořádá výstavy
v několika varnsdorfských
minigaleriích. Uspořádal
desítky vlastních výstav,
zúčastnil se mnoha společných výstav po celém světě.
Ocenění jeho výtvarné tvorby
se počítají na desítky. Noviny
a časopisy otiskly stovky jeho
kreslených vtipů a kreseb,
jeho práce jsou zastoupeny
v galeriích a muzeích, mj.
v Domě humoru v bulharském Gabrovu. Vytvořil
grafickou úpravu a ilustroval několik desítek publikací,
byly realizovány jeho návrhy
značek časopisů a institucí.
Knižně vydal několik sbírek
exlibris, aforismů a básní.
Připravil Milan Hrabal
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O bytech v domech s pečovatelskou službou
Vzhledem k tomu, že
se množí dotazy ohledně
podmínek přidělování bytů
v domech s pečovatelskou
službou a mnohé informace
našich občanů jsou nepřesné a zkreslené, oslovujeme
vás následným článkem a
vysvětlením.
V současné době jsou
ve Varnsdorfu v provozu
dva domy s pečovatelskou
službou. První z nich je na
adrese Lesní ul. č.p. 2970,
kde je soustředěno i zázemí
pečovatelské služby – tzn.
pečovatelek a vedoucí DPS.
Zde je v pěti podlažích 75
bytů (garsoniér a bytů
velikosti 1+1). Druhý dům
s pečovatelskou službou se
nachází v ul. Žitavská č.p.
3000 a ve třech poschodích
se nachází 45 bytů. Tento
dům s pečovatelskou službou byl zprovozněn v roce
2001 na základě smlouvy
Města Varnsdorf a a.s.
Velveta. Nyní je smlouva
vypovězena a její platnost
končí v červnu 2008.
V objektu bývalých kasáren v ul. Nemocniční se
buduje 32 bytových jedno-

tek pro seniory a zdravotně
postižené občany. Kolaudace proběhne v dubnu 2007 a
poté sem budou přemístěni
dle zájmu obyvatelé z DPS
ul. Žitavská a noví zájemci
z terénu, tedy ze svých domácností.
Domy s pečovatelskou
službou slouží k tomu, aby
v nich byli soustředěni
k trvalému pobytu senioři
starší 65 let nebo i mladší plně invalidní občané,
s trvalým bydlištěm ve
Varnsdorfu, kteří potřebují
pečovatelskou službu a tuto
nelze zajistit v současném
bydlišti.
Neznamená to tedy, že
každému občanu staršímu
65 let nebo plně invalidnímu občanu musí být
automaticky přidělen byt
v domě s pečovatelskou
službou. Přidělování bytů
v DPS nesupluje v žádném
případě přidělování bytů
obcí, to znamená, že neřeší
nedostatek obecních bytů a
bytovou situaci občanů.
V bytech zvláštního určení (DPS) nelze ubytovat
seniory, případně zdravot-

V souladu s § 34 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon)
ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL
stanovují termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008
na čtvrtek 26. dubna 2007
od 10.00 do 16.00 hodin
Žádosti se podávají ve všech mateřských školách.
O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy.
Rodiče předloží spolu se žádostí rodný list dítěte.

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:
Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471,
příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428,
příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617,
příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180,
příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024,
příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757,
příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812,
příspěvková organizace
Současně proběhne podávání žádostí o přijetí dětí
se zdravotním postižením (vady řeči, smyslové, tělesné,
mentální postižení, vývojové poruchy chování)
do speciálních tříd v těchto mateřských školách:
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428,
příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024,
příspěvková organizace
UPOZORNĚNÍ!
Vzhledem k tomu, že kapacita MŠ je omezena, je ve
vlastním zájmu rodičů podat žádost v daném termínu.

ně postižené občany, trvale
upoutané na lůžko, trpícími psychickými poruchami,
nesnášenlivé, s asociálním
jednáním, alkoholiky a občany, kteří jsou schopni žít
v dosavadním prostředí bez
cizí pomoci.
Byty zvláštního určení
(DPS) jsou byty, které jsou
užívány na základě řádné
nájemní smlouvy. Není zde
poskytována komplexní
péče, jak je tomu například
v domech pro seniory, což je
mylně očekáváno od neznalé
veřejnosti.
Pečovatelská služba a
veškeré služby jsou poskytovány na základě vzájemné
smlouvy mezi klientem a poskytovatelem dle požadavků
klienta a dle nabídky služeb
a stanovených částek úhrad
za služby dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., které byly schválené Radou
města Varnsdorf.
Pečovatelská služba
může být tedy zavedena
jak v bytech v DPS tak
v domácnosti žadatelů.
Naší snahou je umožnit
seniorům co nejdéle žít
v jejich přirozeném prostředí (v jejich domácnostech)
a k tomu přispívá zavedení pečovatelské služby.
Informace o pečovatelské
službě a její objednání lze
zajistit přímo na telefonu
412 371 466 nebo osobně
v domě s pečovatelskou
službou ul. Lesní 2970.
I. Hermanová, OSVZ
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Mezinárodní fórum o výuce
jazyků sousedů

M. Hrabal při rozhovoru se saským premiérem G. Milbradtem.
(foto: Maćij Bulank, SN).
V obci Smochćicy nedaleko Budyšína (Sasko) se ve dnech
9. a 10. března uskutečnilo mezinárodní fórum nazvané „Auf
dem Weg der Verständigung – Na cestě porozumění“ na téma
výuka jazyků sousedů od dětského věku. Organizátoři Friedrich Ebert Stiftung v Drážďanech a Europeische Bewegung
Sachsen pozvali odborníky ze Saska, ČR a Polska. ČR reprezentovali ředitelka Českého kulturního centra v Drážďanech
Mgr. Hana Klabanová, poslanec Evropského parlamentu
Milan Horáček, bývalý velvyslanec ČR v Sasku František
Černý, ředitelka Interaktivní základní školy Varnsdorf
Mgr. Milada Hnilicová a vedoucí OŠKT MěÚ ve Varnsdorfu
Milan Hrabal. Jednání se mj. zúčastnili předseda Saského
zemského sněmu Erich Iltgen a ministerský předseda saské
vlády Prof. Dr. Georg Milbradt. Ten při osobním setkání
s Hrabalem projevil živý zájem o region Varnsdorfska.
V pátečním prvním pódiu fóra informoval Hrabal o Národním plánu výuky cizích jazyků ČR a jeho prioritách, dále
provedl rozbor stavu výuky jazyků sousedů v českém příhraničí na příkladech varnsdorfských škol, včetně aktuálních
projektů a naznačil možnosti další podpory.
V rámci druhého pódia Mgr. Hnilicová seznámila účastníky se zkušenostmi při přeshraniční spolupráci, s rozšířenou
výukou jazyků a stavem zájmu o výuku němčiny v našem
regionu.
gr, SN

Jaké je vlastně DVD o městě?
Jak jsme vás již informovali, v prodeji je nové,
trojjazyčné DVD „Varnsdorf
město zeleně“, které zachycuje historický a současný
pohled na město Varnsdorf,
které bychom vám rádi trošičku představili.
Po spuštění DVD vám
bude nabídnuta praktická
volba jazykové verze, kde si
můžete vybrat z české, německé a anglické mutace.
Po kratičkém úvodu současného postavení města a jeho
zařazení do státní i místní
struktury, začíná historické
vyprávění o městě, jež zachycuje jeho vznik, jeho rozdělení, stavební uspořádání a
rozvoj průmyslu. Celé DVD
je pojato jako procházka po
našem krásném městě, která
začíná na náměstí, kde popisuje historii kostela svatého
Petra a Pavla, hotelu Börse
a hotelu Stalingrad. Volně
pak přechází přes starokatolický do kostela bez věže a
končí v kostele „červeném“.
Mezi dalšími popisovanými
charakteristickými architek-

tonickými objekty jsou podstávkové domy, dále budova
ČSOB a Základní umělecké
školy, Střelnice, Muzeum
a Biskupské gymnázium,
kde je vždy uvedeno jejich
původní poslání i dnešní
využití. V části věnované
kultuře je zmíněno městské
divadlo, knihovna a tradiční
akce - Svátek lužickosrbské
poezie. Ve sportovní části se
začíná bazénem, prochází
se fotbalovým a atletickým
areálem v Kotlině a přes
sportovní halu končí na rybníku Mašíňák. Samostatnou
kapitolu zahrnuje spolkový
život, který reprezentují
hasiči.
V krátké části je zmíněna
i osada Studánka s nezapomenutelnými roubenkami
a dominantním kostelem.
Turistický ruch prezentuje
rekonstruovaná vyhlídka na
Hrádku, hraniční přechody a
otevřené přeshraniční stezky. Také okolí je věnována
pozornost, zejména jejich
dominantám - zřícenině
hradu Tolštejn a rozhledně

Jedlová. V této souvislosti
jsou zmiňovány i možnosti
zimních sportů na Jedlové
a v Horním Podluží.
Poslední část DVD je věnována obnoveným lidovým
slavnostem a tradicím. Navštívíme vánoční jarmark,
silvestrovský běh, masopust
a končíme Rampušačkou a
ohňostojem.
Úplný závěr DVD, které
nezapomenutelným způsobem namluvil Otakar
Brousek a hudbou doprovodil Pavel Fulka, tvoří věta,
kterou přinášíme doslova:
„A zde naše malé seznámení
s městem, jeho historií
a životem v něm končí.
Varnsdorf – město zeleně
Vás srdečně zve k návštěvě.“
Videopořad byl natáčen
od října roku 2005 do září
2006, odbornou spolupráci
za město Varnsdorf tvořili
Milan Hrabal, Jiří Sucharda, Milan Šebek, Josef Rybánský a Jiřina Trebatická.
Kamera, režie a výroba Jiří
Elsner - Videostudio DORES, Praha 2006.
JS

8/2007

VARNSDORFSKÉ DVORY - část 3.
Dolní (Knoblův) dvůr

Poloha Dolního (Knoblova) dvora
Tento dvůr byl druhým
nejstarším manským dvorem ve Varnsdorfu. Jeho
zřízení se datuje krátce
před rok 1417 a patrně vyplynulo z potřeby odpovídajícího majetku pro druhého
z bratrů Knoblochů, Mikuláše. Dvůr byl rozlohou
menší a nebyl nadán tolika
právy jako Horní dvůr. Nacházel se na dolním levém
břehu Mandavy a sousedil
s katastrem Großschönau.
K němu patřilo sedm
statků rozložených na
obou březích řeky a Dolní
(Knoblův) mlýn. K tomuto
dvoru náležel i les, který
nesl název svých vlastníků
- Knoblův les - nacházející
se na pomezí katastrů
Großschönau a Knoblova
dvora, avšak již na území
dnešního Saska.
Po Mikulášovi Knoblochovi byl patrně držitelem
tohoto dvora Johan Kno-

bloch z Münsdorfu. Dále
víme, že okolo r. 1516 zde
sídlil Georg z Knoblochů.
Posledním držitelem tohoto
dvora z rodu Knoblochů byl
rytíř Tyl, který zemřel r. 1545
jako bezdětek. Od roku 1570
jsou na Varnsdorfu uváděni
dva páni, Jan Bedřich ze
Schleinitz a Jan z Lejmarů.
Dolní dvůr byl pravděpodobně pod vládou Lejmarů,
neboť v letech 1573 a 1574
byla jeho majitelkou Barbara z Lejmarů. Po krátké
době (pravděpodobně od
roku 1580) je zde již uváděn
Abraham z Nostitz (+1584) a
do roku 1607 Hartwig z Nostitzů (+12. 3. 1607). Po jeho
smrti pak na Dolním dvoře
zůstává jeho dcera, Kateřina z Nostitz. Ta se 25. 10.
1612 provdala za Kaspara
Christopha z Kottwitz.
Rok po bitvě na Bílé hoře,
nechtěje se vzdát své víry,
prchá s celou svou rodinou
ze země do sousední Lužice.
Tady také r. 1649 umírá.
Veškeré jeho majetky byly
císařem zabaveny.
K rozparcelování statku
Dolního dvora došlo na
příkaz knížete Antona
Floriana z Lichtensteina
r. 1689. Tím vzniklo 32
nových chalupnických
(zahradnických) usedlostí.
Pozemky tohoto dvora byly
základem pro ves Neuwarnsdorf, kterýžto název
se zde neoficiálně užíval
dávno před parcelací. Dnes
je území této obce součástí
VIII. okresu.

Horní poplužní dvůr
(Ober Beigut)

Poloha Horního poplužního dvora
Zprvu se jednalo pouze o
soubor pozemků vklíněný
mezi katastr sousedního
Seifhennersdorfu na severní straně a selské dvory na
straně východní. Jižní hranice dvora sahala až k řece
Mandavě. Patřil k Hornímu
dvoru. Jeho německý název
Ober Beigut bychom mohli
volně přeložit jako „horní
přináležející jmění (statek)“,
ale také jako „horní přináležející dobro“ nebo „horní
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přilepšení“. Hospodářský
dvůr se nalézal na místě,
kde se dnes křižují ulice
Kamenická, Petra Bezruče
a Žižkova. Kdy tento objekt
vznikl není známo. Jeho
prvním vlastníkem snad měl
být Hans Friedrich Leimar,
jehož manželkou byla Elisabeth z Karlwitz. Roku 1580
je na tomto dvoře usazen
Abraham Nostitz. Dalším
z rodu Nostitzů, který byl
prokázaným vlastníkem
Horního poplužního dvora,
byl Wolf Heinrich.
K tomuto dvoru patřil
také poměrně velký panský
ovčín, valcha a mlýn. Valcha
(zařízení na zpracovávání
ovčí vlny) byla pod hrází
rybníka nesoucího dříve název Walkteich, dnes Valcha.
Roku 1719 byla Johannem
Christofem Hasem přebudována na mlýn, kterému
se říkalo Walkteichmühle.
Kníže Anton Florian
z Lichtensteina nařídil
rozparcelování Horního
poplužního dvora r. 1699.
Vznikla zde obec s názvem
Floriansdorf, jejíž základ
tvořilo osm nových usedlostí.
Dnes je toto území součástí
II. okresu.
Milan Kopecký

Zajímavosti
z mikroregionu
HORNÍ PODLUŽÍ
• Za nejvýznamnější
akci letošního roku lze
označit stavbu nové
centrální čističky vody,
která má být dokončena do
podzimu. Je součástí I. etapy
budování kanalizace obce, do
které budou postupně napojeny nové bytovky, budova
bývalé školy a bývalého
skladu Tesly, nová prodejna
a okolní objekty.
• Nová výstavba rodinných domů je plánovaná
v prostoru kolem nádraží.
Tam budou vedeny potřebné
inženýrské sítě t. j. vodovod,
kanalizace, plyn a elektřina.
• Za přispění dotací
v rámci programu Severozápad (MMR) bylo
vybudováno u fotbalového
hřiště víceúčelové hřiště pro
veřejnost, jehož kolaudace
proběhla v březnu letošního
roku.
• Důležitý most přes
Lužničku byl vybudován
za cca 3 mil. Kč. Nahradil
starý, který byl uzavřený pro
naprostou zchátralost. Obnovilo se tím opět spojení pro
pěší i motoristy mezi státní
silnicí a nádražím.

DOUBICE

Pohled na místa náležející k Hornímu poplužnímu dvoru

INZERCE

• Volby v Doubicích dopadly vítězně pro Sdružení
nezávislých kandidátů Doubice normální, získalo čtyři ze
sedmi mandátů. Méně slavně dopadly pak pro sdružení
Doubice 2010 s dvěma křesly
a sdružení Pro Doubici s jedním. Jako nezávislý kandidát se o mandát ucházel
i dosavadní starosta Miloslav
Himmer, ale s třiadvaceti
hlasy neuspěl.

RYBNIŠTĚ
• Ve volbách v Rybništi
uspělo pět kandidujících
subjektů. Tři mandáty získalo Hnutí za harmonický
rozvoj obcí a měst.

KRÁSNÁ LÍPA
• V průběhu dubna se
v krásnolipském městském úřadě uskuteční
veřejný seminář k plánům
výstavby větrných elektráren.
Jedná se o plány dvou
na sobě nezávislých firem,
z nichž první má zájem vybudovat několik „větrníků“ nad
vodárnou u vlakové zastávky
Krásná Lípa - město a druhá
firma plánuje výstavbu jednoho velkého „větrníku“ v blízkosti kravína v Zahradách.
Vedení města ponechalo
prozatím stranou veškeré
argumenty pro a proti těmto
stavbám.
rd, rm, kl
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Povídejte si s lidmi.
Dostanete za to zaplaceno.
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Opsáno
z úřední desky
Z USNESENÍ
RADY MĚSTA
RM rozhodla souhlasit
s vedením kanalizačního
potrubí přes p.p.č. 2599/1
v k.ú Varnsdorf, rozhodla
uzavřít smlouvu s O.S.
Via Regia za účelem umístění solárního fotovoltaického zařízení na střeše
ZŠ Edisonov 2821, rozhodla jmenovat členy grantové pracovní komise pro
rok 2007 ve složení:
Karel Dubský, Ing. Ja-roslav Draský, Ladislav
Houžvička, Ing. Petr
Jakubec, Ing. Miroslav
Novotný, Jiří Sucharda.
Předsedou komise byl jmenován František Dlask.

POPLATEK ZA
KOMUNÁLNÍ ODPAD
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Místní poplatek za
komunální odpad na rok
2007 činí 500,- Kč za
osobu ročně. Poplatek lze
zaplatit:
a) v pokladně městského úřadu
b) složenkou typu A
směrovanou na účet
35-0921 388 329/0800
pod přiděleným variabilním symbolem
c) bankovním převodem
na číslo účtu 35 - 0921 388
329/0800 pod přiděleným
variabilním symbolem
Poplatek lze zaplatit
ve dvou shodných splátkách a to první splátkou
ve výši poloviny poplatku
do 15. 2. a druhou splátkou do 15. 8. 2007.
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
Ty, kdos sbíral své znalosti v letech 1984 - 1988
v základní škole Střelecká
v 5 - 8. F s třídní učitelkou
Košařovou, ozvi se na tel.
774 261 704 nebo na chat
Spolužáci. Chystáme sraz.
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.

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

nabízí opakovanou inzerci ZA VÝHODNÉ CENY!

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.

Vyměním byt 1+4 za 1+1
+ doplatek. Volat po 16.00
hod. na tel. 731 853 327.
Hledáme organizačně
schopnou ženu či muže pro
vedení pobočky poradenského centra ve Varnsdorfu
a Ru mbu rku. I n fol i n k a
732 784 660.
Centrum péče o člověka
hledá do týmu muže i ženy
pro porady zlepšování kondice a tvarování postavy. Rekvalifikace zajištěna. HPČ
i VPČ. Pro více informací
volejte 775 375 065.
Půjčky pro každého
šité na míru. Máme řešení pro každého. Telefon:
607 724 314.
Nové výhodné půjčky!!!
Nejnižší splátky i úroky
v ČR. Tel. 606 675 787.
P r o d á m d r u ž st ev n í
garsonieru ve Varnsdorfu
ul. Čelakovická. Udržovaný, čistotný panelový dům,
2 . patro, nová plast ová
okna. Cena 150 tisíc Kč.
Tel. 777 970 974.

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

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.
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 energ. + kauce. Tel:
777 103 704.
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PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

Upřímné poděkování patří ředitelství Speciální základní školy ve Varnsdorfu a
základní školy Bratislavská
ulice, která nezapomínají na
své učitele v důchodu a opět
je i letos pozvali na oslavu
Dne učitelů. Je to krásný
pocit zúčastnit se těchto setkání, poklábosit si se svými
kolegy a hlavně vědět, že na
ně kolegové nezapomněli.
Helena Dostálová

29. dubna uplyne smutný rok ode dne,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička Mária
Vildová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Děkujeme. Děti s rodinami.

§
Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
pokojný spánek Ti přát, utichly kroky i
Tvůj hlas, Tvůj obraz zůstává v nás.
26. dubna uplyne 13 let od úmrtí
Miroslava Vorlíčka.
Stále vzpomínají manželka, synové
s rodinami a matka.

Vychovatelky domova
mládeže SŠS a CR Bratislavská 2166, Varnsdorf, děkují
za poskytnutí sponzorských
darů pro vyhodnocení soutěže o MISS a Sympaťáka
roku 20 07 ma n želů m
Marschnerovým, Milanu
Krajčovičovi, Ivě Pavlíčkové,
Anně Pachmanové, Vojtěchu
Laszlovi, Romanu Buřičovi,
Miroslavu Suchému, manželům Kalivodovým.
Poděkování patří rovněž
orchestru Pavla Zelenky a
moderátorovi p. Frolíkovi.
Vychovatelky DM

§
20. dubna tomu je 7 let, co odešel tam,
odkud není návratu Michal Valko.
S úctou a láskou vzpomínají manželka
Marie a synové s rodinami.

§
24. dubna to budou tři roky, co odešel
Ivo Košťál.
Stále vzpomíná manželka a přátelé.

STUDENTI BGV
U ČERNOBYLU
Zajímavý a poučný článek
naleznete na webu Gymnázia Varnsdorf. V netradičním pojetí uvidíte známé
a neznámé pohledy, které
určitě znáte. No posuďte
sami.
Studenti gymnázia vyrazili na zajímavou cestu do neprobádaných částí člověkem
pokořené krajiny. Doufáme,
že vás pohled mladých lidí
vyrůstajících v našem městě zaujme minimálně stejně
jako nás. Odkaz na článek
je http://www.bgv.cz/clanek/
618-studenti-u-cernobylu
JS

Pizza od Crystalu
Hitrádio Crystal přichystalo pro své posluchače
novou jarní soutěž „Pizza
do práce“. Soutěžit s námi
můžete až do konce dubna.
Stačí zaslat přihlašovací
sms ve tvaru: CRYSTAL
jméno příjmení název a
místo firmy na telefonní číslo 900 06 06. Každý všední
den dopoledne v 9 hodin po
zprávách, dojde k vyhlášení
výherce dne. Tomu zavoláme
a pokud nám do telefonu zakřičí spolu se svými dalšími,
minimálně třemi kolegy výherní heslo: „Crystal denně
posloucháme, k obědu si
pizzu dáme“, může se těšit
na pravou italskou pizzu
k obědu, kterou mu přiveze přímo hlídka Hitrádia
Crystal.
Všem svým posluchačům
přejeme hodně štěstí při
soutěžení o pizzu a příjemný
poslech Hitrádia Crystal.

Jen krátko jsi šel s námi. Hle tu se cesta
dělí a ptáci nad hlavou ti píseň nedopěli.
27. dubna to budou 3 roky, co nás opustil
náš milovaný syn Pavel Šulc. Prosíme
kamarády a známé o tichou vzpomínku.
Děkují rodiče.

BLAHOPŘÁNÍ

BŘEZEN
Vlasta Míková
Mária Hollá
Emma Hájková
Otakar Štětina
Marie Plocarová
Josef Hanuš
Anna Nováková
Bohumi Svoboda
Jaroslav Jiruf
Ladislav Legeza
Berta Vránová
Eva Majkutová
Alena Kubálková
Oldřich Ritter

75
81
84
57
60
63
79
85
56
64
88
27
62
86

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

HS OSLAVÍ
SVÉ
NAROZENINY
Těšte se v příštím čísle
na čtyřicetiletou
historii vašeho
Hlasu severu.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Výsledky velikonoční laťky
Tradiční halové závody ve skoku vysokém proběhly
poslední březnový den za pořadatelství AO TJ Slovan.
Hlavním rozhodčím byl Ladislav Kubíček, ředitelem závodu Jaroslav Frolík. Letošní rok byl úspěšný, neboť padlo 5
rekordů. Nejlépe si vedli atleti AC Česká Lípa a uvádíme
vítěze a medailová umístění varnsdorfských atletů. Dívky-elévky (ročníky nar. 96 až 98): 1. Mrázková Michaela,
115 cm - rekord, AC Česká Lípa; Mladší žákyně (r. 94):
1. Smrčková Monika, TJ Slovan, 130, 2. Vaňková Hana,
Gymnázium Varnsdorf, 120; Starší žákyně (r. 92-93):
1. Kroutilová Alena, TJ Rumburk, 160 - rekord, 3. Křížová
Eliška, TJ Slovan, 135; Dorostenky (r. 90): 1. Zajícová Tereza, ČL, 150; Ženy (r. 87 a starší): 1. Ajšmanová Kamila,
ČL, 150 - rekord, 2. Pagáčová Lucie, TJ Slovan, 145; Mladší
žáci (ročník 94): 1. Bárta Hynek, ČL, 150 - rekord, 2. Škorňa
Jindřich, TJ Slovan, 135, 3. Lehroch Vojtěch, Gymnázium,
135; Starší žáci (r. 92-93): 1. Holoubek Jakub, Jablonné
v P., 182 - rekord; Dorostenci (r. 90-91): 1. Nožička Jakub,
Nový Bor, 165, 2. Palme Michal, Gymnázium, 140, 3. Polák Roman, Gymnázium, 130, 4. Kalivoda Jiří, TJ Slovan,
130; Junioři (r. 88): 1. Nejedlý Petr, ČL, 179; Muži (r. 85 a
starší): 1. Souček Petr, ČL, 188; Pořadatelé touto cestou
děkují za účast a blahopřejí všem, kteří překonali rekord
velikonoční laťky. Také děkují sponzorům za věcné dary
a jsou jimi: Elegance - pí. Weberová, Knihy - p. Kalivoda,
Maso uzeniny - p. Vohnout, Papírnictví - p. Pachmanová,
Vitana s.r.o, PeSa - RoTe s.r.o. a Eurogreen a.s.
Jaroslava Skalická

Velikonoční pohár středních škol
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Druhým rokem pořádá varnsdorfská Střední škola
technická v termínu kolem velikonočních svátků fotbalový
turnaj pro střední školy. Také letos se ho zúčastnilo šest
týmů, které hrály ve dvou skupinách a podle umístění dále
o konečné pořadí v turnaji. Konečné pořadí : 1. SOU a U
28. října Česká Lípa, 2. SŠT Varnsdorf, 3. SŠS a CR Varnsdorf, 4. SOU a U Palackého Česká Lípa, 5. VOŠ a SPŠ
Varnsdorf, 6. Gymnázium Varnsdorf. Vítězové obhájili loňské prvenství, když si i zopakovali loňské finále se stejným
soupeřem. Nejlepším hráčem se stal Miroslav Horáček z
vítězného týmu a brankařem Jan Skohoutil z celku poraženého finalisty. Ceny předával nejlepším týmům i jednotlivcům ředitel pořádající Střední školy technické Ing. František
Hricz a vedoucí turnaje Michael Šimek. Poděkování pořadatelů za spolupráci patří a.s. Regia a Jaroslavu Frolíkovi za
komentování průběhu turnaje.
ZdS

Skok vysoký družstev
28. dubna oslaví 80. narozeniny paní Hana Strnadová.
Vše nejlepší, hod ně
zdraví a optimismu přejí
Bořivoj, Anna, Zbyněk, Helena, Markéta a Veronika
Strnadovi.

25. dubna tomu bude již
50 let, kdy si manželé Štefan a Marie Tóthovi řekli
své ANO.
K Vašemu výročí zlaté
svatby Vám přejeme „ Ať
jste stále jako v ráji, ať Vám
srdce láskou hrají, dneska,
zítra, pořád dál, ať jste nejšťastnější pár.“
Vše nejlepší Vám přejí
Vaši synové Štefan, Milan
a Jaroslav s rodinami.

Za účasti 15 závodníků se před týdnem, v pátek, uskutečnila soutěž ve skoku vysokém družstev. Ke škodě ostatních
škol se zúčastnily pouze pořádající ZŠ náměstí a Gymnázium
Varnsdorf. Výsledky družstev: 1. Gymnázium Varnsdorf (804
cm – součet výkonů nejlepších 6 závodníků), 2. ZŠ náměstí
(783). Nejlepší jednotlivci svedli vyrovnané a dramatické
boje. Výsledky dívek: 1. Petra Exnarová (G) - 130 cm, 2.
Markéta Routová (G) - 130, 3. Kristýna Kosová a Kateřina
Dřevikovská (obě ZŠ) - 130; Chlapci: 1. Marcel Mládek (G)
- 146 cm, 2. Vojtěch Lehroch (G) - 143, 3. Mirek Vu (ZŠ)
- 143; Závody se uskutečnily na stadionu v Kotlině za optimálních atletických podmínek, bylo slunečno a teplota 22
stupňů.
V.Z.

Hokejový turnaj starých gard
Ten se odehrál na závěr sezóny v Rumburku za účasti pěti
týmů. Vyhrál jej Varnsdorf před Jablonným, Rumburkem,
Kamenickým Šenovem a překvapivě posledním Libercem.
Stará garda hrála přes zimu tři turnaje a všechny vyhrála. Stejně tak devět přátelských zápasů až na jeden
a tím byl duel v Sazka Aréně se Slavii Praha s prohrou
6:3.
ZdS

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Ještě ze zimní atletiky
Pro rekonstrukci jablonecké haly měly být krajské přebory
přesunuty do Prahy. Tam však vichřice halu zbortila a nakonec se přebory všech kategorií, kromě ml. žactva, uskutečnily
v půli února v Drážďanech. Mladší žactvo poměřilo své síly
o měsíc později v Liberci. Z Drážďan jsme si přivezli několik
cenných kovů. Největším překvapením bylo zlato nováčka a
juniora Jiřího Podrazila v běhu na 1500 m časem 4:28,6 min.
Dalšími úspěchy byly bronz druhého nováčka, také juniora,
Dimitra Dejsuna v běhu na 400 m časem 55,80 sek., dorostence Jiřího Kalivody v běhu na 400 časem 64,13 sek., starší
žákyně Elišky Křížové v dálce výkonem 4,66 m a nakonec
v ženách Lucie Pagáčové v běhu na 200 m časem 29,89 sek.
V Liberci si nejlépe vedl Jindra Škorňa v běhu na 50 m, kde
vybojoval stříbro časem 7,36 sek. a bronz v běhu na 150 m
za 22,99 sek. Jana Čiháčková brala stříbro v běhu na 300 m
časem 54,11 sek. Od bronzu dělily pouhé 4 setiny Moniku
Smrčkovou v běhu na 300 m. Ani v přespolních bězích si naši
atleti nevedli špatně. V Novém Boru v závodě „Běh sídlištěm“ obsadili první místa Matěj Brábník na 300 m, Martin
Smrčka na 2200 m a Jiří Podrazil na 3100 m. Druhé místo
na téže trati zaběhl Jiří Kalivoda. O týden později se konal
„Jarní přespolní běh“ v Sosnové, kde opět zazářil junior Jiří
Podrazil, když na trati 5400 m zvítězil a na trati 3600 m
obsadil mezi mílaři místo druhé. K úspěchům blahopřejeme
a všem atletům děkujeme za dobré výkony a těšíme se na
hlavní sezonu na dráze.
Trenéři OA TJ Slovan

Edison cupu ve stolním tenisu
V závěru března proběhl v
naší škole 1. ročník turnaje
škol ve stolním tenise EDISON CUP. Tento turnaj pořádá škola pro žáky II. stupně ZŠ. Ve finále letos zvítězil
velmi silný tým chlapců ZŠ
náměstí, který reprezentovali 3 hráči asijského původu,
nad chlapci ZŠ Edisonova
6:4. Finále bylo velice bojov-

né a zajímavé, rozhodly až
poslední 2 zápasy, když do
té doby byl stav 4:4. Vítězné
družstvo převzalo putovní
pohár a pěkné ceny, po celý
turnaj bylo zajištěno občerstvení pro zúčastněné hráče i
jejich vedoucí. Těšíme se již
na příští ročník, který by měl
být uspořádán i pro družstva
dívek.
ZŠ

Závěrečné výsledky basketbalistů
BK REAL Roudnice n. L. A - TJ Slovan Varnsdorf 64:75
(15:16, 14:20, 17:17, 18:22). Abychom dosáhli alespoň na
konečné třetí místo tabulky, musela pro nás obě víkendová
utkání dopadnout úspěšně a navíc mostečtí nesměli vyhrát
na půdě druhých Teplic. To nám ale překazili hráči Baníku
už svým sobotním výkonem, a tak ani případné dvě výhry
z hřišť soupeřů nestačily na posun výše. Po celý zápas jsme
krom prvních minut první a druhé čtvrtiny nepustili domácí
do vedení a mohli nakonec slavit jediné letošní vítězství
z venku. Body Slovanu Zázvorka 30, Boháč 15, Vakulenko 11
(2x3), Beran 10, Buben 5 (1x3), Doležal 2, Relich 2. TH: 16/10
(63%) - 26/14 (54%). Trojky: 5 - 3. Osobní chyby: 22 - 21.
Slavoj BK Litoměřice B - TJ Slovan Varnsdorf 88:74 (19:
16, 25:19, 23:21, 21:18). Litoměřičtí po špatném začátku ke
konci soutěže zvedli hlavy, dokázali v sobotu podruhé za
sebou porazit vítěze přeboru z Ústí a den poté se jim dařilo
opět i proti nám. Body Slovanu Zázvorka 21, Buben 19 (2x3),
Beran 19 (1x3), Vakulenko 8 (1x3), Doležal T. 4, Boháč 2,
Relich 1. TH: 20/14 (70%) - 23/12 (52%). Trojky: 12 - 4.
Osobní chyby: 22 - 17. Závěrem děkujeme za bezkonkurenční
diváckou podporu v letošní sezóně.
Konečné pořadí: 1. Mebikan Ústí n. L. 20 utkání/14 výher/
6 proher/34 bodů, 2. BK Baník Most A 20/11/9/31, 3. BK
Teplice B 20/11/9/31, 4. TJ Slovan Varnsdorf 20/9/11/29, 5.
BK REAL Roudnice A 20/8/12/28, 6. Slavoj BK Litoměřice
20/7/13/27.
Ing. Zdeněk Strolený

Slovanu chybí body z venku, úspěšně si vede dorost
Třetiligový A-tým nastoupil letos prvně ve Šluknově a to proti béčku Mladé
Boleslavi, předposlednímu
týmu tabulky. Velikonoční
příděl se nekonal, i když
možnosti byly. Na výhru
2:0 stačila první půle. Branky 9. L. Mach a 29. Sháněl
před 400 diváky. Venku s

Stolní tenisté
ukončili sezónu
Dvaadvacátým kolem
ukončila Okresní přebor regionu Děčín 2006-2007 obě
družstva Slovanu Varnsdorf.
Áčko z 22 utkání 9 vyhrálo,
1 zremizovalo a 11 prohrálo,
což stačilo na konečné 6. místo
mezi dvanácti týmy soutěže.
Nejúspěšnějším hráčem áčka
byl Jiří Somič, který odehrál
79 zápasů, 54 vyhrál a 25
prohrál. Úspěšnost 68.35%
jej řadí na 9. místo mezi
jednotlivci. Na soupisce áčka
v soutěži figurovali Jiří Somič,
Milan Fuchsig, Milan Miško,
Ing. Antonín Krejčí, Václav
Strnad a MUDr. Petr Janák.
Béčko Slovanu vyhrálo
6 utkání, 1 remizovalo a 15
prohrálo, takže na něj vyšlo
v konečném účtování 10. místo. Nejúspěšnějším jeho hráčem byl Vladimír Chlán. Z 88
zápasů 50 vyhrál a v 38 odešel
poražen, takže úspěšnost má
56,82% a to znamená mezi
jednotlivci 21. místo. Soupisku béčka tvořili hráči Ladislav Žítek, Petr Žítek, Pavel
Šimek, Vladimír Chlán, Petr
Exner, Martin Charouzek a
Jiří Šimonek. Celou soutěž
vyhrála TJ Krásná Lípa A,
která má ve svém středu tři
hráče z první desítky a ten
vůbec nejlepší v okresním
přeboru, Dušan Virgler má
bilanci 87 zápasů, 81 výher
a 6 proher, což je úspěšnost
93.10%!
ZdS

Bleskový
šachový turnaj
Při příležitosti 250. výročí
od založení města Nový Bor
se uskutečnil velice silný
bleskový turnaj na 15 kol
s účastí několika hráčů, kteří mají ELO přes 2200. Hrálo
se systémem každý s každým
a s limitem 5 minut na partii. Podle očekávání vyhrál
11. hráč z únorového MČR,
mezinárodní mistr Pavel
Šimáček (ELO 2501), který
získal 13,5 bodů. Varnsdorfský Václav Vladyka (ELO
1992) obsadil se ziskem
7,5 bodů 10. místo a porazil
čtyři hráče na kandidáta
mistra, kterými jsou Daleký, Jínová, Szirmai a Janda.
V.V., ZdS

béčkem Teplic hrál remízu
0:0, když už v úvodní půli
byly čtyři šance na vedení
(dvakrát Sháněl, Fikejz a
Grubhoffer). ŽK 1:3 (Zachariáš, Sháněl, Vondráček),
110 diváků. Sestava: Macháček - Zachariáš, Vondráček,
Vrabec, Křemen - Sháněl,
Mach, Svoboda (58. Parys),
Grubhoffer - Fikejz (58. Vaško), Jordák (81. Jakubovič).
Trenér Josef Hloušek.
Starší dorost absolvoval
v Neštěmicích nešťastný duel s výsledkem 2:0
(1:0), s řadou šancí včetně
dvou nastřelených břeven
a velké chyby gólmana u
druhého gólu. V Rumburku
bral body za 0:3 po dvou
gólech Páchy, jeden přidal
Volf. Mladší dorost si vyšlápl na neštěmický první

tým tabulky a přes těsné
vítězství 2:3 (1:2) měl zápas
pod kontrolou. Branky Havel, Chlan a Bandas. Plně
bodoval i v Rumburku za
těsnou výhru 0:1 (0:0) gólem Běhounka. Starší žáci
potřebovali doma vyhrát
v boji o záchranu KP. Plichtili však jen s ohroženými
Trnovany 0:0 a s Roudnicí
B odešli poraženi 0:5. Mladší žáci inkasovali od Trnovan 0:7 a neuspěli s Roudnicí
1:2. Ženy zaváhaly s Českou
Lípou 1:2 (0:0), nedaly PK a
ještě další šance, trefila se
Štefanová. Ve Chřibské
nezdar odčinily vítězstvím
0:2 (0:2) góly Řezáčové
z rohu a Štefanové. Starší
přípravka zatím vyhrála s
přehledem oba jarní satelity.
ZdS

SRŠNI BRONZOVÍ
Tři zápasy, dvě vítězství a jedna medaile. Přesně tak by
se dalo shrnout počínání hokejové přípravky z Varnsdorfu.
Na svůj první velký turnaj varnsdorfští Sršni vyjeli do Liberce, kde se uskutečnil turnaj přípravek v ledním hokeji
s názvem Liberecký předškoláček. Malí hokejisté odehráli
tři zápasy, dva z nich dotáhli do vítězného konce, stejně jako
malí hokejisté z Liberce a Frýdlantu. O celkovém umístění
tak rozhodovalo skóre v jednotlivých zápasech. To sice měli
soupeři lepší, i tak ale byli malí Sršni ze své první bronzové
hokejové medaile nadšeni.
Šárka Pešková

Sportovní pozvánky a informace
Oddíl atletiky TJ Slovan a Městské divadlo
pořádají s požehnáním Vernarovy ligy pro Varnsdorf
4. ročník běhu, pádění i úprku s názvem „KDO UTEČE
… VYHRAJE“. Akce se koná v sobotu 21. dubna se
startem a cílem u Městského divadla Varnsdorf. Časový pořad: od 10.00 hodin závody žactva a dorostu, od
11.00 hodin závody juniorských kategorií a dospělých.
Prezentace je na místě nejpozději 20 minut před startem
příslušné kategorie. Startovné pro kategorie dorostenecké, juniorské a dospělých je 30,- Kč.
V sobotu 21. dubna se od 13 hod. uskuteční
Český pohár v běhu do vrchu na trase Jiřetín
pod Jedlovou - Jedlová. Poběží se již 11. ročník o cenu
Tolštejnského panství. Převýšení činí 334 m, stoupání
je dlouhé 613 m. Prezentace proběhne od 11 hodin ve
sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou.
Házenkáři TJ Slovan hrají rovněž 21. dubna a to
s Českou Lípou. Od 12.30 dorostenci, od 14.30 muži.
Novou sezónu již otevřeli tenisté. V soutěži
smíšených družstev 2007 Severočeské oblasti se
28. dubna od 9 hod. utkají hned v 1. kole v napínavém
souboji Varnsdorf A s Varnsdorfem B. Všichni příznivci
tenisu jsou zváni do areálu. O den později, 29. dubna,
hraje smíšené družstvo dorostu ve Frýdlantě.
Střelci z Ranche „S“ zvou 1. května všechny příznivce rekreační cyklistiky na cyklistický výlet do Dolní
Světlé, kde se pořádají parodie oslav 1. máje. Již nás
jezdí kolem dvaceti a v případě, že by se oslavy nekonaly, je zajištěn náhradní program. Požadujeme u dětí
věk alespoň 10 let a jelikož jedeme kousek přes SRN,
je nutné mít u sebe pas nebo občanský průkaz. Startuje
se v 9 hodin od Severochemy.
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