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KVĚTEN 2007
ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

CENA 5,- Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2006
Na svém dubnovém zasedání zastupitelstvo schválilo
závěrečný účet města za rok
2006. Obsáhlý dokument
byl zpracován velmi přehledně a objektivně vypovídá o celkovém hospodaření
města a jím zřizovaných organizací v uplynulém roce.
Ze zveřejněných údajů
vyplývá, že zúčtované výdaje za rok 2006 činily
324 001 697,29 Kč a zúčtované příjmy 340 218 451,33
Kč. Z těchto základních
údajů je patrné, že město
skončilo svoje hospodaření
s přebytkem ve výši 16 216
754, 04 Kč.
Vliv na hospodaření měl
převod zůstatků na bankovních účtech ke konci
roku 2006, vyšší výnos

z daňové oblasti než byl
rozpočtovaný předpoklad,
nedočerpání investičních
výdajů (některé investiční
akce přecházejí do roku
2007 a s nimi připravené
finanční prostředky), dále
pak nerozpuštění celé kapitálové rezervy do rozpočtu
a úspory v neinvestičních
výdajových položkách.
Dobrou zprávou pro
občany je, že město není
předluženo. Ukazatel dluhové služby, vypočítaný dle
příslušného usnesení vlády,
který je dán podílem dluhové služby (úroky + splátky
jistin a dluhopisů včetně
splátek leasingu) a dluhové
základny (příjmy + přijaté
dotace), je za rok 2006 6,02
%. Město má vyrovnaný

BUDE SE RODIT V RUMBURKU?
Ve Velkém Šenově se 20. dubna sešli starostové měst a obcí
Šluknovského výběžku na svém pravidelném setkání Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Ústředním tématem celého jednání
byla budoucnost Lužické nemocnice v Rumburku a zajištění
kvalitní lékařské a ošetřovatelské péče ve výběžku.
Bližší informace sdělil místopředseda představenstva
1. Zdravotní Rumburk a.s. Darek Šváb, který starosty
ujistil, že vedení nemocnice ve spolupráci s vedením města
se daří řešit personální problémy v nemocnici a zajistit tak
řádný chod všech oddělení včetně oddělení gynekologicko-porodnického.
Zároveň přislíbil, že v rámci dobrých vztahů město Rumburk finančně podpoří činnost střediska Ambulance první
pomoci ve Velkém Šenově, na které přispívají i ostatní města
a obce severní části Šluknovska. O bližší částce se teprve
bude jednat mezi odpovědnými osobami.
-g-

OSLAVY KONCE VÁLKY
VE VARNSDORFU
Český svaz bojovníků za svobodu společně se členy Českého svazu politických vězňů pozvali občany města, žáky a
studenty se svými učiteli na pietní shromáždění k památníkům ve městě. Postupně byly položeny věnce u hrobu
sovětských vojáků, u obětí pochodu smrti a koncentračních
táborů a u hrobu padlých sovětských a polských vojáků
za zdí hřbitova. Věnce položili a krátké proslovy pronesli
členové ČSBS a starosta města Ing. Josef Poláček, obřadu
se zúčastnili i dva členové zastupitelstva Ing. Vladimír
Reiber a Jiří Sucharda. Po uctění památky se přítomní
přesunuli do městského parku, kde byly položeny květiny
u sochy osvobození.
Škoda jen, že se vojenský památník, před dvěma lety kompletně zrekonstruovaný, stává postupně obětí městských
„magnetů“, kteří již zcizili branku, jedno pole oplocení a
pokračují dalšími prvky. Nechci být sentimentální, ale jak je
vidět, tak nepomůže ani úcta k mrtvým, díky kterým my můžeme žít!
JS

rozpočet a je schopno dostát všem svým závazkům.
Součástí podrobné dokumentace k závěrečnému
účtu je i zpráva nezávislého auditora o výsledcích
přezkoumání hospodaření
k 31. prosinci 2006 (přezkoumání vyplývá z příslušných zákonů). Tato zpráva
ve svém závěru shrnuje, že
při přezkoumání hospodaření města za rok 2006 nebyly
zjištěny nedostatky.
Dr. Miloslav Hoch

ROZLOUČENÍ
S RAMPUŠAČKOU
Celé Pomandaví se radovalo, když poslední aprílový den
odešla zimní vládkyně našeho kraje Rampušačka do své
ledové sluje, aby ulehla k letnímu spánku a předala tak
žezlo vlády rozkvetlému máji.

OSLAVA 1. MÁJE
Také letos se 1. máje sešli
občané našeho města a okolí
v prostoru za sportovní halou, aby oslavili Svátek práce. Tradice oslav tohoto svátku začíná již rokem 1888,
kdy byl celostátně slavený
v USA. Od roku 1890 se na
návrh francouzských socialistů stal 1. květen oficiálním
svátkem práce, připomínaným v mnoha zemích světa
až do současnosti.
Oslavy i tentokrát zahájil
starosta Ing. Josef Poláček.
V následném projevu hlavního řečníka Ing. Vladimíra
Reibra bylo poukázáno na
některé závažné společensko-politické problémy současnosti. Byly připomenuty
i události související s naším
osvobozením v květnových
dnech roku 1945.
Pořadatel oslav oblastní
výbor KSČM ve Varnsdorfu
zajistil také hry a soutěže
pro děti a reprodukovaná
hudba umocňovala dobrou
pohodu. Ke spokojenosti
zúčastněných
přispělo
nejen počasí, ale i dobré
občerstvení.
Dr. Miloslav Hoch

Tradičně ji vyprovodil lampionový průvod, jehož aktéři a
zejména aktérky původu čarodějnického scházeti se začaly
čtyři hodiny před půlnocí na tradičním místě před městským
divadlem. Rej čarodějnic začal. Maličké čarodějky soutěžily
v letu na koštěti a velké řádily a užívaly si svého dlouho
očekávaného sletu. Lampionový průvod se po skotačení čarodějniček a čarodějnic vydal městem a to za doprovodu hudby
a tance. V čele průvodu stanul traktůrek Svoboďáček, který
odvážel i samotnou Rampušačku až na náměstí, na němž se
ozývala hudba a voněly nejrůznější pochutiny.
Rampušačka ukončila svoji zimní vládu a velká vatra
rozzářila střed náměstí.
Podmanivá hudba se rozezněla a nastala hodina H,
kterou s velkým nadšením
očekávali všichni přítomní.
Maličcí i velcí s údivem zvedali hlavy, aby viděli tradiční ohňostroj. A tradiční
byl i děkovný potesk, za
nádherný zážitek.
Ale zábava neskončila.
Ve Staročeské restauraci
na Střelnici byl pro každou
čarodějnici připraven uví
Pokračování na str. 4

INZERCE

VII. zasedání
zastupitelstva
města se koná
ve čtvrtek dne
31. května 2007
od 15.00 hodin
ve Studentském
centru Střelnice.
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Z deníku Městské policie
Společná akce
Ve večerních hodinách 25. 4. se konala akce Městské
policie Varnsdorf ve spolupráci s pracovnicí Odboru soc.
věcí a zdravotnictví, Obvodního oddělení a Hlídkové služby Policie ČR na restaurace ve Varnsdorfu se zaměřením
na podávání alkoholických nápojů mladistvým. Dále byla
provedena kontrola městských parků se zaměřením na požívání alkoholu mladistvými. Byla zjištěna totožnost u cca
30ti osob, kde byla následně provedena dechová zkouška
na přítomnost alkoholu u 6ti mladých. U 5ti mladistvých
zjištěn alkohol v rozmezí 0,07 - 0,48 promile. Tito budou
řešeni v jednom případě pracovnicí OSVZ a ve zbylých
případech výchovnými pracovníky příslušných středních
škol. Dále u obsluhy v jedné restauraci prokázáno porušení
zákona o podávání alkoholu mladistvým. Řešeno na místě
blokovou pokutou. Další společně plánované akce budou
i nadále pokračovat.
Úhyn ryb v Mandavě
Ke znečištění Mandavy fekáliemi došlo 26. 4. v okolí marketu Discont Plus. Na místě byli přítomni pracovníci OŽP,
TSmV a složky HZS a MP. Celá záležitost byla monitorována
pracovníkem OŽP. Pod parkovištěm u kina Panorama byl
zjištěn úhyn cca 20ti ryb. O celé záležitosti byl informován
rybářský svaz.
Spolupráce s občany funguje
Na základě oznámení od občana města byla 27. 4. vyslána
hlídka MP do ul. Lesní, kde se měli pohybovat muži, kteří
nesli poklop od kanálu. Tito byli hlídkou kontrolováni, poklop jim byl odejmut a převezen do TSmV. Poznatky předány
na obvodní oddělení PČR.
Táborák v lesíku
Po provedené kontrole obce Studánka 28. 4. byl hlídkou
MP zjištěn táborák v lesíku za rybníkem Jáma. Na místě
zjištěny dvě osoby, které zde tábořily. Z důvodu sucha a
nařízení Ústeckého kraje o zvýšeném nebezpečí vzniku požárů byl na místo přivolán hasičský záchranný sbor, který
provedl nutná opatření k zabránění požáru.
Nález psa se šťastným koncem
Na služebnu MP bylo oznámeno občankou města, že v
ul. Děčínská nalezla pudla i s obojkem. Dozorčí směnou
MP bylo zjištěno, že před rokem byl tento pes již jednou
odchycen a předán majitelce. Hlídka MP proto zajela na
zjištěnou adresu a psa majitelce předala s upozorněním na
nutnost jeho zabezpečení tak, aby již nemohl utéci.
Martin Špička - velitel MP Varnsdorf

Lužická nemocnice
se modernizuje
Místopředseda představenstva rumburské nemocnice
Darek Šváb se v dubnu zúčastnil veletrhu zdravotnické
techniky v Praze Pragomedika 2007. Jednal zde zejména o
nákupu moderního rentgenového pracoviště, které by mělo
být zakoupeno ještě v tomto roce.
Mělo by se jednat o skiagrafický přístroj pracující v režimu přímé digitalizace, tedy o to nejmodernější, co dnes na
trhu existuje. Pro zdravotníky bude nesporným přínosem
významně vyšší výtěžnost vyšetření, které usnadní a urychlí
diagnostiku a možnost digitálního uložení veškerých záznamů o vyšetřeních. Pro naše pacienty to potom bude znamenat výrazné zvýšení komfortu a zrychlení celého vyšetření
a hlavně ohromné snížení radiační zátěže. To poslední asi
nejvíce ocení rodiče dětských pacientů.
Dále by pak v květnu měla být část zastaralých nemocničních lůžek pro pacienty nahrazena novými elektrickými
a polohovatelnými. Většího komfortu by se tak mělo dostat
pacientům především na všech třech jednotkách intenzivní
péče a oddělení chirurgie. Celkem bude zakoupeno šedesát
lůžek z dvou set stávajících.
-r-
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Školní akademie se líbila PODPORA
Začátkem května se uskutečnila již II. školní akademie
gymnázia Varnsdorf. Program, který byl obsahově, autorsky
i režijně připraven především samotnými studenty ukázal,
jak mnohostranné jsou aktivity této školy.
Divákům, kteří zaplnili aulu gymnázia do posledního místa a často odměňovali účinkující potleskem, se odvíjel před
očima pestrý program, který zahrnoval zpěv, tanec, recitaci,
různé scénky a mnoho dalšího. Vtipné doprovodné slovo pak
zajistili dva šmoulové. Některé výkony jednotlivců i skupin
byly obdivuhodné a snesly ta nejpřísnější měřítka.
V úvodu programu se v parodii označené jako CW (Celebrity World) blýsklo hned několik „známých zpěváků“
se svými písněmi. Pohádky Perníková chaloupka, Červená
Karkulka a Esmeralda - jako parodie na pohádku Sněhurka
a sedm trpaslíků, připomněly dospělým jejich dětská léta.
Bylo možné zaposlouchat se do melodie z muzikálu Noc na
Karlštejně i slyšet recitovat báseň Zlatý kolovrat od K. J. Erbena. Své taneční umění předvedla skupina CHEER STARS
i skupina STEP BY STEP z Mikulášovic, která vystoupila
jako host. Zážitkem byla i vystoupení mladých zpěvaček
v sólovém zpěvu. Ve výčtu dalších hodnotných čísel programu
by bylo možné pokračovat.
Všem, kdož se na přípravě školní akademie podíleli a aktivně vystupovali v jejím pestrém programu, patří ocenění
a uznání. Ukazuje se, že i dnes, kdy je moderní (a pohodlné)
nechat se bavit druhými, dokáží mladí lidé smysluplně bavit
sebe i jiné. Důležitým přínosem takovýchto aktivit je také
rozvoj tvůrčích schopností mladých lidí, rozvoj jejich samostatnosti a snaha nalézat nové přístupy k umění i k životu.
Dr. Miloslav Hoch

DALŠÍ MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉ
DOPRAVY JE NA SPADNUTÍ
Firma Railtrans s.r.o., která zajišťuje na české straně
provoz oblíbeného vláčku
Mandaubahn, jezdícího na
„německé“ trati se obrátila na
starostu města Varnsdorfu,
hejtmana Ústeckého kraje a
představitele Českých drah
se žádostí o připomínky k záměru firmy obnovit zástavku
vlaků na starém nádraží.
Jak uvádí představitel firmy
Railtrans Ing. Hádek zastavování vlaků (peážní průvoz Zittau-Seifhennersdorf)
v zastávce Varnsdorf staré
nádraží (Starý Varnsdorf,
Altwarnsdorf) nacházející se
mezi stanicemi Varnsdorf a
Seifhennersdorf, v km 12,3
tratě MittelherwigsdorfVarnsdorf-Eibau bylo využíváno pro nástup a výstup
cestujících do konce druhé
světové války. Má ideální

polohu pro obyvatele a návštěvníky centrální oblasti
Varnsdorfu, v krátké časové
dostupnosti od ústředního
náměstí Dr. E. Beneše a
dalších významných bodů.
Jelikož obnovení železniční
zastávky na starém nádraží
bylo v souvislosti s obnovením železničního hraničního
přechodu jedním z námětů
vedení města již v minulém
období, další podpora tomuto
záměru ze strany města je
jednoznačná. Zejména z již
zmiňovaného významu zlepšení dopravní obslužnosti ve
městě železniční dopravou
spojením Varnsdorf nádraží - Varnsdorf staré nádraží. Datum předpokládaného zahájení obnoveného
provozu zastávky bude
upřesněno.
JS

Prázdninový provoz
mateřských škol
Mateřské školy poskytnou služby v termínech:
MŠ Seifertova – 13. 8. - 17. 8., 20. 8. - 24. 8., 27. 8. - 31. 8.
MŠ Poštovní – 2. 7. - 4. 7., 9. 7. - 13. 7., 27. 8. - 31. 8.
MŠ Národní – 2. 7. - 4. 7., 9. 7. - 13. 7., 27. 8. - 31. 8.
MŠ T.G. Masaryka – 2. 7. - 4. 7., 9. 7. - 13. 7., 27. 8. - 31. 8.
MŠ Nezvalova – 30. 7. - 3. 8., 6. 8. - 10. 8., 27. 8. - 31. 8.
MŠ Křižíkova – 13. 8. - 17. 8., 20. 8. - 24. 8., 27. 8. - 31. 8.
MŠ Pražská – 16. 7. - 20. 7., 23. 7. - 27. 7., 27. 8. - 31. 8.

SPORTU

Ačkoliv se to mnohým
sportovcům nezdá a výdaje
jsou jim stále nedostatečné,
město investuje do oblasti
tělovýchovy a zájmové
činnosti nezvykle velké
částky ze svého rozpočtu.
Běžné výdaje na tuto oblast
ostatních měst činí 1 - 3 %
z rozpočtu. Velmi příjemně
překvapen podporou místních sportovců byl při své
návštěvě města i předseda
krajského výboru ČSTV
Mgr. Kubec.
Město Varnsdorf sportu
věnovalo v loňském roce
neuvěřitelných 12,49 %
z rozpočtu odvětvových kapitol *), což činilo 31 087,5
tisíc korun. Na jednu osobu
tak připadá z celkového počtu 16 035 obyvatel 1 943
Kč.
I grantová politika města
je příznivcům sportu nakloněna, v letošním roce město v rámci grantu přispělo
na oblast sportu částkou
268,6 tisíc Kč.
Takže sportem ku zdraví,
milí sportovci.
*) 9,04 % z celkového
rozpočtu.
Rok 2006 (skutečnost)
31 087,5 tis. Kč
• z rozpočtu 14 969,8 tis. Kč
(bez grantů)
• dotace

15 763,7 tis. Kč

• grantový fond 177,0 tis. Kč
Rok 2007 (návrh rozpočtu)
• z rozpočtu 15 850,0 tis. Kč
(bez grantů)
• dotace

0

• grantový fond 268,6 tis. Kč
(již schválené)
-r-

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám dr. byt 1 + 1,
36 m2, 240 tis. Telefon 724
927 711.
Pronájem bytu 3+1L
ve Varnsdorfu. Rekonstruovaný panelový dům na
Západní 2736/12. Celkový
výměr bytu je 69,43m2 (kuchyně, tři pokoje, předsíň,
koupelna, spíž, WC, lodžie,
sklepní kóje), byt je po celkové rekonstrukci (nové elektrické vedení, kuchyňská
linka, sporák, rekonstruované sociální jádro). Nájem
6000 Kč + provozní režie
(el. energie, plyn, voda).
Tel.: +420 732 462 573.

10/2007

Budeme mít město čisté?
Nespokojenost občanů
s čistotou města se projevuje
při nejrůznějších příležitostech, na jednáních zastupitelstva, v tisku, v anketách
i při besedách. Přitom se
ročně vydávají milionové
částky za úklid komunikací, odvoz odpadků, údržbu
zeleně a likvidaci černých
skládek. Jen za odpadkové
koše, kterých je po městě
přes sto, se ročně vydává
360 tis. korun. Na běžnou
letní údržbu komunikací,
která je nejčastěji kritizovaná, je v rozpočtu města
vyčleněno 4,2 mil. Kč, na
samotné čištění komunikací
1,8 mil. Kč. Přes tyto výdaje
je výsledek nepřesvědčivý a
kritika často oprávněná.
Podíváme-li se však na
příčiny znečištění města
podrobněji, nemůžeme nevidět, že značnou část viny
na nepořádku a špíně ve
městě mají samotní občané,
přesněji ti z nich, kterým je
zatěžko odhodit odpadky
v ulicích a v parcích do košů,
odvézt nadměrný odpad do
sběrného dvora, uklidit
kolem svého bydliště a
kteří se vůbec nerozpakují
zakládat černé skládky. Do
tohoto problému musíme
ještě zahrnout působení
vandalů, kterým dělá potěšení vysypávat odpadové
nádoby a poškozovat obecní
majetek. Za příklad poslouží dvě lavičky u rybníku
u Billy, jejichž instalaci jsem

svého času prosazoval. Dnes
bych se naopak přimlouval
za jejich odstranění, protože kolem nich jsou neustále
poházené odpadky končící
v rybníku. Nepomohly ani
nově instalované odpadové
koše, skončily ve vodě.
Komise pro čistotu a
ochranu veřejného prostranství projednala současný stav a systém úklidu
a údržby města a dospěla
k závěru, že je potřeba
podpořit soubor opatření,
který Odbor životního
prostředí městského úřadu připravuje předložit
vedení radnice pro zlepšení
současného stavu. Návrh
obsahuje např. rozšíření
sítě odpadkových košů až
o třetinu a navýšení počtu
zametačů, jejichž činnost se
jeví jako nejefektivnější při
úklidu nepořádku. Komise
bude rovněž doporučovat
postupné navýšení počtu
strážníků městské policie,
aby se posílila ochrana
veřejného majetku.
Na otázku, zda budeme
mít město čisté, musíme
odpovědět otázkou, zda skutečně chceme mít město čisté. Pakliže ano, bude nutné
na jeho úklid věnovat více
peněz, třeba i na úkor jiných
potřeb. Je to na zvážení zastupitelů - pořádek ve městě patřil mezi předvolební
sliby všech kandidujících
stran.
R. Dausch

CENY BYLY PŘEDÁNY
Letos pořádala Speciální základní škola a mateřská
škola ve Varnsdorfu již X. ročník výtvarné soutěže žáků
speciálních základních škol a ústavů sociální péče z celého
Ústeckého kraje. Každoročně si zde můžeme prohlédnout
nejlepší výtvarné projevy a rukodělné práce handicapovaných svěřenců, kteří přes své mentální nebo i tělesné
postižení dovedou vytvořit překrásná výtvarná dílka plná
emocí, zajímavých představ a subjektivní fantazie.
Vernisáž proběhla 25. 4. v Základní umělecké škole a opět
se stala nejen místem přehlídky tvořivého nadšení žáků
speciálních škol a svěřenců ÚSP, ale i ocenění jejich učitelů
a také vychovatelek.
Soutěže se zúčastnilo celkem 16 škol a ústavů Ústeckého
kraje. Porota měla velmi obtížnou situaci, jelikož se sešlo
mnoho překrásných prací a ocenila 40 nejlepších ze všech
kategorií.
Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili za město
místostarosta František Dlask, zástupci družební školy
Friedrich Fröbel v Žitavě a nově škola Lisa Tetzner ze
Žitavy i s žáky.
Vernisáž otevřel úvodním slovem ředitel školy Jaroslav
Červinka a krátkým kulturním vystoupením se předvedli
žáci speciální základní školy. Poté místostarosta města a
ředitel školy předali ceny vítězům. Po předání následovala
prohlídka vystavených prací a na úplný závěr bylo připraveno malé pohoštění pro všechny zúčastněné.
Velké poděkování patří sponzorům a schválenému grantu
našeho města, kteří různými finančními částkami a věcnými
cenami vlastně umožnili toto setkání a hlavně si mohli vítězové jednotlivých kategorií odnést velmi hodnotné ceny.
-r-

SCHŮZKA
V NEMOCNICI
V Nemocnici Varnsdorf
se 2. 5. projednával projekt
rekonstrukce suterénu a
sociálního zařízení. Na jednání byli pozváni za účasti
vedení města i radní, vedení
nemocnice a zástupci Odboru správy majetku a investic. Jednání se zúčastnil
ředitel nemocnice, starosta
města a oba místostarostové, radní Ing. Petr Jakubec,
Ing. Miroslav Novotný a
Jiří Sucharda, tajemník
MěÚ, projektový manažer MěÚ a projektant.
Všichni zúčastnění si
nejdříve prohlédli nemocnici od sklepních prostor
až po půdu a seznámili se
s výkresovou dokumentací
přestavby sklepních prostor na kuchyňský blok a
rekonstrukcí dosud neadaptovaných částí LDN.
V závěru schůzky se účastníci seznámili se současným
stavem zajištění gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Rumburku.
JS

Zářivky do
popelnic
nepatří
Některé odpady z domácností obsahují nebezpečné
látky a vyžadují zvláštní
zacházení. Příkladem jsou
zářivky, výbojky a úsporné
žárovky, které většinou
obsahují nebezpečné sloučeniny rtuti. V popelnici
se zářivka rozbije a nebezpečné látky se uvolní do
ovzduší. Správným místem
pro použité zářivky, výbojky
a úsporné žárovky je sběrový dvůr v areálu technických služeb, kde je můžete
nerozbité zdarma odložit.
Podobně je můžete odevzdat v prodejnách elektro
při nákupu nových (zároveň
máte jistotu, že nově koupená zářivka půjde použít ve
vaší lampě). Pokud použitou
zářivku odevzdáte bude více
než 90% materiálu znovu
využito.
Sběrový dvůr provozuje
firma EKO servis a je vám
k dispozici ve všední dny
od 7:00 do 16:00 a v sobotu
od 8:00 do 11:00 hodin. Likvidaci zářivek a recyklaci
materiálů zajišťuje v rámci
systému zpětného odběru
společnost EKOLAMP.
Město Varnsdorf má zájem,
aby se do prostředí kolem
nás nebezpečné látky nedostávaly. Pomoci můžete
i vy, nevyhazujte použité
zářivky, výbojky a úsporné žárovky do popelnice!
Odbor životního prostředí
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VEŘEJNÁ VÝZVA
Město Varnsdorf
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

TAJEMNÍKA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU VARNSDORF
Požadavky na uchazeče:
1. Splnění předpokladů podle zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně
některých zákonů.
2. Znalost práce na PC.
3. Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu.
4. K přihlášce se připojí tyto doklady:
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání,
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce,
• osvědčení o splnění předpokladů podle § 2 zákona
č. 451/1991 Sb., v platném znění.
5. Platové podmínky - 12. třída podle vl. nařízení
č. 5641/2006 Sb., v platném znění.
6. Nástup možný od 1. 9. 2007.
7. Přihlášky je nutno podat do 15. 6. 2007 poštou na
adresu:
Městsky úřad Varnsdorf
Ing. Josef Poláček
starosta města
Náměstí E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
nebo osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf
nebo e-mailem na adresu: josef.polacek@varnsdorf.cz
7. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul zájemce,
• datum a místo narození zájemce,
• státní příslušnost zájemce,
• místo trvalého pobytu zájemce,
• číslo občanského průkazu zájemce,
• datum a podpis zájemce.
Ing. Josef Poláček, starosta města
Varnsdorf, 2. 5. 2007

Opsáno z úřední desky
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu
mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a
srpnu 2007 dle předložených návrhů.
Rada města rozhodla schválit změnu organizační
struktury MěÚ a vzala na vědomí cenovou kalkulaci
firmy Ekonom Čas pro rok 2007. Pověřila starostu
uzavřením dodatku smlouvy o dílo s v.d. TEXSTAV,
kterým se rozšiřuje předmět díla „Projekt plynofikace
ul. Děčínská …“ dle požadavku SČP a.s., navyšuje
se cena díla o 35.430,- Kč a prodlužuje se termín
dokončení díla do 15. 7. 2007, uzavřením dodatku
smlouvy o dílo se spol. s r.o. STAMO Děčín, kterým
se mění termín dokončení díla „I. etapa přestavby č.p.
1260 na městskou knihovnu ve Varnsdorfu“ na 31. 8.
2007 a navyšuje se cena celého díla tj. I. a II. etapy
o 1.675.137,- Kč a uzavřením smlouvy o dílo se spol.
s r.o. V&M Liberec na zadávací a realizační projekt
akce „Rekonstrukce muzea Varnsdorf - 1. etapa“ s cenou díla 90.202,- Kč.
Uložila OŽP vytvoření nové koncepce zajištění pořádku a čistoty ve městě a Kulturní komisi a Komisi
pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci předložit
návrh členů pracovní skupiny k zajištění oslav 140.
výročí povýšení Varnsdorfu na město v roce 2008 do
30. 5. 2007.
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Kdo je vlastně
Rampušačka?
Rampušačka - se jako
každoročně odebrala do
svého letního sídla a na
zimní dny zbyla jen vzpomínka. Ne, Rampušačka to
není čarodějnice, kterou bychom upalovali na hranici.
Rampušačka je zimní paní
našeho kraje a vládkyně
nad stráněmi, lesy a vrchy
Lužických hor. Do svého
království přichází s první
adventní nedělí, ujme se
zimního panování a vládu
předá až nejkrásnějšímu
jarnímu měsíci - máji.
Sama pak odejde do ledového paláce, který je ukryt
kdesi v úbočích našich hor
a kde celé léto rozpráví
s mrazíky, kamarádí se se
Severákem a chystá sněhovou nadílku. Varnsdorfští se
s Rampušačkou každoročně
loučí, doprovodí ji lampionovým průvodem a příchod
máje ohlašuje celému kraji
velký ohňostroj. A jak je to
s tou hranicí a čarodějnicí?
Figurína v ohni se stává lidovým symbolem zimy tající
v plamenech a propojuje se
s čarovnou mocí májových
dní i nocí. A tak si teď užijme májového čarokrásna a
těšme se i na zimní návrat
naší Rampušačky.
KAM

ROZLOUČENÍ S RAMPUŠAČKOU
Dokončení ze str. 1

tací elixír krásy a mládí. Některé však usoudily, že jejich
krása je dostatečná a mládí nekonečné, a tak zvolily jinou
formu pohoštění, a to masitou v podobě ohnivého guláše a
pálivých klobás.
Po Rampuši ani vidu,
máj už byl na blízku,
kdo měl nohy - neměl klidu,
rychle chvátal pod břízku!
Martin Louka
fotoseriál a text -rm-

CO PŘIPRAVUJÍ ČESKÉ DRÁHY
Mezi klasiku již patří služba LIBNET+, jinak nazývaná
také integrovaná síťová jízdenka, která je výsledkem spolupráce tří zemí na projektu. Můžeme ji využít zejména ve
veřejné hromadné dopravě na území Libereckého a okrajově
i Ústeckého a Královehradeckého kraje v osobních a spěšných vlacích ČD, dopravce Railtrans s.r.o., ve vybraných
autobusových spojích, tramvajových linkách a linkách MHD
ve výše uvedených krajích, ve vybraných autobusových spojích dopravce PKS Zgorzelec na území Polska a ve spojích
Dopravního svazu Horní Lužice - Dolní Slezsko ZVON
v Německu. Uplatnit ji můžete i na úzkorozchodné železnici do lázní Oybin a Jonsdorf bez nutnosti platit příplatek
za parní provoz. Aktuální informace a seznam tratí je na
adrese www.cd.cz/libnet. Jízdenka platí 24 hodin a zakoupit
si ji můžete i na našem nádraží. Druhá jízdenka má název
SONE+ a platí celý den v sobotu a neděli ve všech osobních
a spěšných vlacích ČD 2. vozové třídy na celém území České
republiky a v příhraničních oblastech Německa, Rakouska,
Polska a Slovenska. Více informací na www.cd.cz/sone .
V rámci akce SONE+ nabízí ČD ve spolupráci s OPS České
Švýcarsko i novinku s názvem Vlakem do Českého Švýcarska
a Lužických hor.
Na základě informací z veletrhu cestovního ruchu
v Jablonci zpracoval JS
INZERCE

Sraz průvodu byl tradičně u divadla.

PROJEKTOVÝ
MANAŽER
VE SVĚTĚ
Město Varnsdorf je účastníkem projektu Evropské
obchodní akademie „Zpracování, řízení a realizace
projektové činnosti v oblasti
vzdělávání“ financovaného
z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu
ČR. Díky projektu se projektový manažer vzdělává
v oblasti řízení projektové
činnosti a realizace projektu, práce s aplikací
Microsoft Office Project,
Evropské unie, finančních
zdrojích Strukturálních
fondů a dotační politice
Evropské unie zcela zdarma. Zahraniční cesta do
Francie tento projekt uzavřela. Navštívili jsme sídlo
Evropského parlamentu
ve Štrasburku, osobně se
setkali s poslankyní EP
Janou Bobošíkovou a s její
asistentkou mohli hovořit o
tvrdé práci v roli úředníka
Evropského parlamentu.
Petra Vojtěchová
projektový manažer
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Lampionový průvod městem.

Foto Jiří Kotyk

Po závěrečném ohňostroji hurá na občerstvení.
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VZÁCNÁ
NÁVŠTĚVA
ŠKOLY

Od 1. 9. 2007 pronajmeme renovované
kancelářské prostory v Domě služeb
(Krásná Lípa, Masarykova 1094, první patro) současné sídlo společnosti České Švýcarsko, o. p. s.
K dispozici je 8 kanceláří (celkem 175 m2),
1 zasedací místnost (30 m2) a další prostory.
Možno užívat i na jiné než administrativní účely, lze
pronajmout více nájemcům, popř. včetně veškerého
zánovního vybavení. Informace, domluva prohlídky J. Nováková: jana.novakova@ceskesvycarsko.cz
tel. č. 412 383 000

Varnsdorfské gymnázium
navštívil 2. května anglický
fotograf John Ludr, který
pracuje pro slavný anglický
deník The Independent.
V České republice byl na
dovolené a původně měl
z Varnsdorfu odjíždět
1. května, povídání o projektové výuce Gymnázia
Varnsdorf ho však natolik
zaujalo, že odjezd o jeden den
odložil a pracoval se svým fotoaparátem ve škole celý den
až do pozdních odpoledních
hodin. A tak jsme rádi, že se
o Varnsdorfu a České republice dozví ve Velké Británii
zase něco nového.

Máme ale radost i z toho,
že nám John slíbil zaslání
jeho fotografií a dovolil, abychom je zveřejnili na školní
webové adrese www.bgv.cz
Na snímku John Ludr,
foto a text Jiří Čunát

PŮJČKY - ÚVĚRY

ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ̀ĀЀĀȀԀĀĀĀЀĀࠀ܀ĀĀऀ܀ĀЀĀ܀

20 - 400 tis. Kč

Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!

I pro důchodce do 75-ti let, příjem od 6000,- Kč

Tel. 777 819 794

ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀఀഀༀĀऀࠀ܀ĀကᄀĀࠀᄀሀ
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ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀऀᬀĀऀ
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Prosím spolužáky Martina, Pepika a Tomáše ze
SOU v Praze Vršovické ul.,
obor čalouník - lakýrník,
r. uk. 1993, Tř. ČL3B, ozvěte
se mi na tel. 777 298 896 nebo
ejiraskova@seznam.cz, nemám na vás žádný kontakt a
v březnu 2008 bude tř. sraz.
Děkuji a zdravím Eva Kučerová - Jirásková.
Pronájem bytu 1+1
v nájemné vile s balkonem
s kuchyňskou linkou, el.
sporákem, automatickou
pračkou. Vše nové, byt čistý.
Nejlépe pracující dvojici či
jednotlivci. Nájemné 4.800,Kč + služby. Klimešovi, tel.
776 091 234.
Ty, kdos sbíral znalosti
v letech 1972 - 1976 v ZŠ Střelecká v 9. C s třídní učitelkou
Košařovou, ozvi se na telefon:
481 105 651, 602 855 203.
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Povídejte si s lidmi.
Dostanete za to zaplaceno.

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.

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.
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Hledáme STROJNÍ ZÁMEČNÍKY!
• požadujeme ukončené SOU v oboru
strojírenském
• praxe v oboru vítána
• nabízíme dobré mzdové podmínky a zázemí
prosperující firmy
V případě zájmu a dalších dotazů prosím kontaktujte
personální oddělení firmy RETOS VARNSDORF s.r.o.
kontaktní osoba pí. Radka Soudková
tel. +420 412 372 355
e-mail: soudkova.radka@retos.cz

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
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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.
Prodám rodinný dům
ve Varnsdorfu 2x2+1 s vlastním sociálním zařízením,
velká za hrada, vlastn í
studna nebo v ý měna za
3(4)+1+doplatek. Telefon:
737 441 905.
Prodám řadovou garáž
ve Varnsdorfu. Kontakt:
728 823 540.
Všechny své spolužáky
ze střední školy i základní
zve Josef Zbihlej na sraz.
Letošní setkání se koná
tradičně ve vinárně v Parku za spořitelnou. V sobotu
9. června od 17.00 hod.
Hledáte možnosti jak
řešit své bydlení nebo finanční problém? Využijte
služeb hypotéčního makléře
zdarma. Informace:
C.K. POHODA, s.r.o.
Tel. 412 331 300, e-mail: info
ckpohoda.cz
Firma KEBAB Antalya
hledá servírku nebo barmana. Požadavky: aktivní
znalost NJ. Nabízíme dobré
platové podmínky. Kontakt:
412 333 882, 723 154 314.
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PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

Rádi bychom poděkovali
pracovnicím Městského
úřadu Varnsdorf Evě Kutové
a Ivě Rosůlkové za nevšední
vstřícnost a ochotu při přípravě oslavy zlaté svatby
našich rodičů a starostovi
města Ing. Josefu Poláčkovi za zasvěcenou a lidsky
zaujatou slavnostní řeč 27.
dubna.
Štefan, Milan a Jaroslav
Tóthovi s rodinami.

Jindřich Eichler
Sylva Bučková

INZERCE

DUBEN
63
56
85
93
76
81
81
89
24
57
67
94
87
74
59
88
75
77
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V roce 1982, po otištění povídky obsahující vzpomínky na
lužickosrbské umělkyně Ruth
Rawpovou a Hanku Krawcec,
ji na zásah ÚV KSČ postihl
zákaz publikační činnosti na
několik let. Po zrušení zákazu napsala více než desítku
povídkových knížek, dívčích
románů, úspěšných próz
pro děti a dalších publikací.
Překládá z němčiny a slovenštiny. Zabývá se rovněž vydavatelskou činností. Je členkou
Obce spisovatelů.

V roce 1993 se úspěšně zúčastnila literární soutěže ke
125. výročí města Varnsdorfu a od té doby je s městem
svého dětství v kontaktu.
Připravil: Milan Hrabal

ZÁPIS DĚTÍ DO PASŮ

Sňatky v květnu

Jiří Petr
Mária Štětinová
Jan Šidla
Miroslav Míšek
Helena Rudinská
Zdeněk Sýkora
Markéta Altová
František Pešek
Čeněk Voda
Marek Novák
Helmut Hájek
Evženie Altmanová
Emílie Pažoutová
Miroslav Kettner
Milan Janošek
Jan Čuma
Anna Bouchnerová
Olga Seitlová

Aida Broumovská

Spisovatelka, autorka řady
známých písňových textů a
překladatelka. Dětství (1940
až 1953) prožila ve Varnsdorfu kde navštěvovala obecnou
školu (v dnešní Seifertově
ul.) a měšťanskou školu na
náměstí. Základní školní docházku ukončila v Kralupech
nad Vltavou, kam se rodiče
přestěhovali v létě r. 1953.
Vzpomínky na toto období
se staly základem pro povídkovou knížku Když stromy
rostly do nebe, zachycující
sugestivně a výstižně atmosféru pohraničního města
na rozhraní epoch v dějinách
Evropy. Kniha se dočkala
ocenění a dvou vydání.
Od roku 1966 žije v Praze.
Psala fejetony pro Večerní
Prahu, písňové texty (nejznámější z nich pro Rudolfa Cortéze, Juditu Čeřovskou, Evu
Olmerovou a Jitku Vrbovou).

V MŠ „Na kopečku“ se
27. 4. ve spolupráci se SŠS
a CR konal DEN ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC.
Milé překvapení připravily
studentky oboru kosmetička, které přišly v čarodějnických kostýmech, děti
nalíčily, „učesaly“. Společně
tančily a dováděly po celé
dopoledne. Za spolupráci
děkujeme a těšíme se na
další společné akce.
Za kolektiv MŠ
Vlasta Tarnóczyová,
ředitelka školy

ODEŠLI NAVŽDY

Miniportréty - Literatura
(* 15. 5. 1940 v Liberci)

Děkujeme tímto sponzorům Retos Vdf p. Müller,
Kovovýroba p. Kuranda,
Zabal p. Baláž, Uzeniny
p. Vohnout, Sates Česká
Kamenice, Staropramen,
Eurogreen p. Synek, kteří
přispěli ke konání závodu
českého poháru v běhu do
vrchu Jiřetín - Jedlová dne
21. dubna 2007.
Díky Milan Krupka,
ředitel závodu

Miroslav Hájek
Hana Holečková
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Senát Parlamentu České republiky schválil návrh novely
zákona o cestovních dokladech, kterou iniciovalo a připravilo
Ministerstvo vnitra. Jejím cílem je změnit současný stav
vzniklý novelou zákona minulé vlády ze září loňského roku.
Ta znemožnila zapisovat děti do cestovních dokladů rodičů a
nutila rodiče pořizovat dětem vlastní cestovní doklady.
U dětí do 5 let navíc musely být pořizovány každý rok nové.
Nová změna zákona umožňuje rodičům pohodlnější cestování
s dětmi. Děti mladší 10 let si rodiče budou moci nechat opět
zapsat do vlastních pasů. Zápis dětí do pasu rodičů bude
probíhat pomocí tzv. štítku obsahujícího bezpečnostní prvky,
který se bude vlepovat do pasu.
V případě zájmu však rodiče mají i nadále možnost požádat o dětský pas.
Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí MV

POZVÁNKA
V souvislosti s přípravou na druhé programovací
období čerpání dotací z evropských fondů bude město
Varnsdorf zpracovávat rozvojové strategie, které jsou
základní podmínkou pro podávání žádostí do jednotlivých programů. Využijte proto pozvání k účasti na
besedě s občany dne 30. 5. 2007 od 17.30 hod. ve Vzdělávacím středisku Střední školy služeb a cestovního
ruchu v č.p. 3317, ul. Karlova.
Více informací na www.varnsdorf.cz nebo na adrese
petra.vojtechova@varnsdorf.cz.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Mladí basketbalisté
dohráli soutěže
Starší dorostenci podlehli týmu Jiskra Nový Bor
93:63 (48:33). Body Bureš 16, Špiroch 14 a Vorel 8. Příležitost
dostali všichni hráči a o porážce rozhodla malá úspěšnost
střelby. Dále uspěli na palubovce BK Roudnice výhrou
42:78 (17:37). Bodovali Bureš 16, Kotek a Relich po 10.
Poslední celek tabulky nebyl vážnou překážkou. Mezi šesti
týmy oblastní soutěže skončil dorost bez problémů čtvrtý.
Mladší žáci měli poslední turnaj v Litoměřicích. Slovan
prohrál s Baníkem Most 66:70 (28:32), body Blažek 13,
Jelínek 11 a Ticháček 10. Neuspěl poté ani se Slavojem
Litoměřice výsledkem 34:145 (13:73) a nejvíce bodoval Jiruš
se 7 body. V základní části skončili mladší žáci mezi pěti
týmy třetí a stejně tak v nadstavbové, když na oba uvedené
kvalitní soupeře v šesti utkáních nestačili.
Mladší minižáci podlehli dvakrát BK Děčín. Nejprve
24:83 (10:49), nejvíce bodů zaznamenal Sovák 10 a ve druhém střetnutí 21:84 (12:49), body Zamrzla 11, Koudelka a
Ticháček po 4. Hostující celek měl ve svém středu několik
zkušenějších hráčů, kteří utkání rozhodli.
M. Novotný

Volejbalistky překvapily

Protrhnou hráči Slovanu střeleckou smůlu?
První květnovou neděli se
dal očekávat lítý boj Slovanu a Kolína, předních týmů
ČFL, o druhou příčku tabulky. Na obou stranách se
představili i nejlepší gólmani
soutěže, domácí Macháček s
třinácti vychytanými čistými
konty a se stejným počtem
hostující Čižinský. Podle
počtu obdržených branek
(Varnsdorf 17, Kolín 20) se
utkaly rovněž týmy s nejlepší defenzivou v soutěži
a tentokráte dominovala ta
hostující, když domácí prohráli 0:2. Branky 68. Štoček,
92. vlastní gól Křemen. Rohy
8:2. Postavení mimo hru
5:2. ŽK Macháček. 390 diváků. Poločas 0:0. Rozhodčí
Pešek. V neděli v podvečer
hrál Slovan na Strahově
proti Spartě Praha B. Nedokázal tam skórovat a přivezl
z venku pátou jarní remízu
a potřetí bezbrankovou 0:0.
ŽK 1:1 (Zachariáš), rozhodčí
Šedivý, 152 diváků. Sestava
Varnsdorfu: Macháček - Pa-

rys, Vondráček, Zachariáš,
Křemen, R. Mach (58. Svoboda), Jakubovič, Vrabec,
Vaško (84. Jordák) - L.
Mach, Grubhoffer.
Starší dorost porazil
Brozany 3:1 (0:0) góly Vavrouška, Bandase a Páchy
a vyšplhal se na třetí místo
tabulky KP. Vyhrál pak i v
Litvínově 0:2 (0:1) góly Rady
z PK a Pelešky.
Mladší dorost si také
poradil s Brozany a to 4:0
(0:0), když branky zařídili
P.Mauder, Pacák, Luňák a
J.Chlan z PK. Mladší dorost
byl tak čtvrtý. První prohru
jara utrpěl až v Litvínově
poměrem 2:1 (1:0) a na
konečný stav upravoval
z penalty Volf.
Ženy vyhrály nad Malou
Skálou 3:1 (3:0) a výhrou
si potvrdily v tabulce II.
ligy-východ klidný střed.
Branky daly Štefanová,
Reinová a Řezáčová. Své
postavení potvrdily i ve
Starých Čivicích výhrou 0:4

Softballisté rozjeli novou sezónu

Ženy Slovanu hrály v prvním jarním kole proti po podzimu prvnímu družstvu Torik Doksy (bývalá Loko Česká
Lípa), které má ambice na postup do KP I.tř. a kde v jeho
prostředí na podzim prohrály 3:2 a 3:0. Naproti tomu domácí prochází generační obměnou, a tak se čekalo, že dvojzápas bude rychlou záležitostí. Naše ženy ale dokázaly hned
v úvodním setu zvítězit 25:21. Pak se hosté zlepšili, objevili naši slabinu, a tak po setech 20:25, 14:25, 25:27 první
utkání dotáhli k výhře. Před druhým zápasem proběhla
velká taktická porada domácích a rozbor situace. Domácí
ženy pak první set druhého utkání vyhrály hladce 25:16.
V druhém se opět vrátily k chybám, a tak jej hosté získali
poměrem 18:25. Potom již kralovaly na domácím kurtu ženy
Slovanu a v dalších dvou setech „dovolily“ soupeři udělat
8 a 16 bodů. Zajistily si tak první důležité body pro jarní
část a snad i pro postup ze čtvrté příčky, na které byly po
podzimu. SLOVAN Varnsdorf - TORIK Doksy 1:3 (25:21,
20:25, 14:25, 25:27) a 3:1 (25:16, 18:25, 25:8, 25:16). Také
muži zahájili jarní část soutěže (byli po podzimu na 4.
místě) a vyhráli doma s druhým týmem tabulky Sokolem
Malá Skála dvakrát 3:1 (podzimní výsledky u soupeře 1:3,
3:2).
Petr Damnitz

V posledním dubnovém víkendu se hrály první čtyři
zápasy sezóny a pro varnsdorfské v domácím prostředí
zcela neúspěšně. Soupeři se zlepšili a my doplňovali sestavu novými hráči, kteří se zatím spíše učí. Také nám
nepřidává na vědomí to, že se do dvou let má postavit na
hřišti u SŠT parkoviště a my pravděpodobně budeme muset
skončit, protože další plac, který je pro softball vhodný, ve
Varnsdorfu už není. Naši sílu jsme ale opět ukázali, když
jsme porazili Liberec Patriots, lídra soutěže, na jeho domácím hřišti. Výsledky: Varnsdorf - Liberec Patriots 8:20 a
15:16, - Smog Devils Kadaň 10:18 a 7:10. O týden později se
hrálo v Liberci s výsledky: Liberec Patriots - Varnsdorf 24:4 a
14:15, Varnsdorf - Painbusters Most B 16:12 a 4:10.
Varnsdorfský softbalový klub byl založen v roce 1986 a od
založení do současnosti hraje Severočeský oblastní přebor.
Z posledních jeho výsledků lze uvést: 2003 - 3. místo, 2004 - 1.
místo, 2004 - kvalifikace o postup do 2. ligy a 7. místo, 2005
- 1. místo, 2006 - 1. místo.
L. Prokop

Výsledky tenistů

V minulém čísle HS jsme informovali o konci šachové sezóny, což se týkalo pouze přeboru družstev. Turnaje jednotlivců
však pokračovaly po celý duben. Na 23. ročníku Mělnické
věže 2007 obsadil Václav Vladyka 6. místo se 4,5 body mezi
dvaceti šesti startujícími. Na silněji obsazeném turnaji v Ústí
nad Labem už dopadl hůře a skončil 25. mezi šedesáti šachisty převážně z celých Čech. Seniorského turnaje v německém Großschönau se zúčastnil Petko Kawalski. Ze sedmi
partií uhrál 4 body, což stačilo na 10. pořadí v počtu třiceti
jedna zúčastněných hráčů.
V.V.

V prvním kole smíšených družstev dospělých Severočeské
oblasti sezóny 2007 prohrál Varnsdorf B s Varnsdorfem A
1:8 (sety 3:16, hry 51:110). Jediný bod béčka uhráli za stavu 0:7 ve čtyřhře O.Havlíček s M.Mládkem, když porazili
R.Pavlíčka a M.Vnenka 6:4, 6:3. V dalším kole porazilo
áčko doma po výborném a zodpovědném výkonu favorita
LTC Děčín B 8:1 (sady 16:6, 120:102). Béčko podlehlo
v Dolní Poustevně 3:6 a chybí mu zatím vyrovnanost hráčů
a herní zkušenosti.
Smíšené družstvo dorostu vyhrálo venku proti silnému
Frýdlantu 3:6 (sety 8:12, hry 72:83), když vedlo již 0:4,
dále 2:4 a 2:6. Ve druhém kole dorost porazil v přátelské
atmosféře Slovan Jiřetín pod Jedlovou 6:3 (sety 13:8, hry
108:61). Vývoj zápasu 2:0, 2:2, 6:2.
Mezi tahouny A-mužstva patří opět Honza Fischer ml.
Ačkoli pracuje v Praze, stále podává spolu s děvčaty vyrovnané a spolehlivé výkony a pravidelně boduje. Zvláštní
kapitolou je Ondra Havlíček. Tento borec (15 let ) je již nyní
velkou hvězdou varnsdorfského tenisu a to i mezi dospělými.
Mimo to je také reprezentantem ČR v ledním hokeji a jedná
se o mimořádný tenisový talent, který je v našem regionu
ojedinělý. Hrajeme každý den a zveme všechny zájemce o
tenis na naše dvorce.
M.H./ZdS

Šachové střípky

Sportovní pozvánky a informace
V. auto-moto sraz veteránů pořádá ReTOS Varnsdorf
ve spolupráci s nadací Hrádek-Burgsberg a VCC Česká
Lípa zítra v sobotu 19. května. Sraz a registrace 8.009.00 (ReTOS), výstava na náměstí 9.45-10.15, jízda
pravidelnosti na Hrádek 10.30-14.00 hod.
Volejbal - další domácí zápas hrají ženy zítra 19. 5.
proti Sportklubu Rumburk od 10.00 hod.
Házená - házenkáři domácí zápas s Mimoní B (7 bodů)
v neděli 20. 5. od 14.30 hod.
Atletika - pro 1. stupeň ZŠ, která se bude konat v pátek
25. května u sportovní haly.

(0:2). Třikrát se trefila Štefanová a jednou Řezáčová.
Starší žáci prohráli
v Chomutově 7:0 (4:0).
První gól padl již v prvních
vteřinách hry a určil děj
zápasu. Doma oživili naděje na udržení KP výhrou
4:1 (3:1) nad Litoměřicemi.
Tři branky dal D. Šťastný,
jednu přidal Fučík.
Mladší žáci dopadli
v Chomutově hůře, 11:0
(5:0). Není třeba komentáře,
utkaly se druhý a poslední
tým tabulky. Doma nestačili na Litoměřice a prohráli
0:7 (0:2).
Starší přípravka vyhrála domácí turnaj okresního
přeboru bez ztráty bodu po
sedmi výhrách a při skóre
18:1. Nejlepším střelcem
turnaje se stal domácí Oldřich Zelinger, který vsítil 7
branek. Pořádající realizační
tým děkuje za sponzorování
turnaje Řeznictví Vohnout
(p. Žítek), Tiskárně Trio, Potravinám u Křížů a dále B.
Nekvindovi, V. Koudelkovi,
panu Katzerovi a paní Minaříkové. Zvukovou aparaturu
zapůjčil J. Frolík, funkci
hlasatele skvěle zvládl
F. Ratuský, chutný guláš pro
zúčastěné připravil J. Vít a
dort pro vítěze s fotbalovými
motivy zajistila paní Zvěřinová. Všem ještě jednou
pořadatelé děkují.
ZdS

Prohry
házenkářů
Z palubovky v Mostě se
vrátili se špatným výsledkem. Utkání bylo od prvních
minut až po ty konečné pevně v rukou domácích. Slovan
se hodně trápil v útočné fázi
a tradičně mu nepřál sudí
Kasík, jenž ale pískal špatně
na obě strany. Výsledek 28:
16 (14:5). Sestava a branky:
Gólman Ticháček, Přibyl (1),
Müller, Kepka (1), Kočiš (1),
Rybář (7), Krátký, Hozman,
Rozbora (1) a Mareš (5).
Domácí utkání s týmem
Liberec Handball bylo vyrovnané do 5. minuty. Poté
Slovan inkasoval šňůru pěti
branek za sebou a hosté si
již hlídali náskok a postupně jej navyšovali. Jak je
v soutěži zvykem, rozhodčí
pískali oboustranně špatně.
Liberec přijel jako favorit
utkání a také to potvrdil.
Výsledek 18:28 (11:16).
Sestava a góly Slovanu:
Gólman Ticháček, Rozbora,
Mareš (3), Přibyl (1), Müller,
Kepka, Kočiš (7), Rybář (6),
Krátký (1) a Hozman. Po 11
kolech je Slovan pátý se stejným počtem bodů (9) s týmy
na čtvrtém a šestém místě.
Jakub Mareš
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