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DUBEN 2009
ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY
Sto výstav
Josefa
Poláčka
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CENA 6 Kč

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE KONÁ 23. DUBNA

ZNÁTE VŠECHNY MĚSTSKÉ VYHLÁŠKY?
PRIORITOU HSRD JE I OBCHVAT I/9
KONČÍ BEZNADĚJ OBČANA PŘED BYROKRACIÍ

PAROUBEK V DIVADLE

Na 23. března byla naplánována krátká návštěva poslance Jiřího Paroubka v našem městě spojená se setkáním se starosty okolních obcí, s krátkou návštěvou TOSu
VARNS- DORF. Poslední zastávkou bylo setkání s občany.
S sebou si přivezl členy Rady Ústeckého kraje Petra Bendu
a Petra Jakubce a vedoucího výboru pro zahraniční styky
Jaroslava Foldynu.
„Na Paroubka“ přišla do sálu divadla asi stovka lidí. Příjezd předsedy největší opoziční strany se sice o něco opozdil,
ale i zkrácený čas na diskusi nakonec postačil. Po hodinovém
setkání jako by zvědavost lidí byla vyčerpána.
Jiří Paroubek zavítal do Varnsdorfu ve velmi exponovaném termínu, mezi dvěma úspěšnými dny své politické
kariéry: bezprostředně po sjezdu ČSSD, kde obhájil předsednické křeslo, a den před úspěšným hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka. „Pilotními tématy“
vystoupení expremiéra a jeho stranických kolegů byla
právě kritika finanční a sociální politiky pravicové vlády
a sociálnědemokratický plán jak se vypořádat s důsledky
finanční krize.
A na co se ptali sami Varnsdorfští? Někteří se cítí znevýhodněni kvůli vzdálenosti od krajských zdravotních zařízení,
Pokračování na str. 3

Malí
hokejisté
váleli
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MĚSTO SPORT PODPORUJE
Tématem, které je poslední dobou možno slyšet ze
všech stran, je financování
sportu z městského rozpočtu a rozdělování městských
grantů.
Pro osvětlení situace
uvádíme několik zajímavých údajů o tom, kolik
nás, daňové poplatníky,
stálo sportování ve městě
nejen za poslední rok. Pro
ucelenou představu a pro
porovnání z let minulých
uvádíme financování sportu
za poslední tři roky (2006 - 2008). Abychom nezkreslovali údaje, uvádíme předem,
že v roce 2006 byla městu
přiznána dotace na rekonstrukci stadionu v Kotlině
ve výši 15 mil. Kč, která
pro objektivitu uváděných
hodnot není započítána
a samozřejmě byla do rekonstrukce investována.
Celková částka, kterou
město a Regia, a.s. vložila do
sportu za uvedené tři roky,
je více jak 48 mil. Kč. A tak
48 mil. Kč za tři roky pro
16 tis. obyvatel znamená,
že každý rok se jedná
o částku 1 000 Kč na jednoho
občana. V souvislosti s rozpočtovým určením daní (tj.
prostředky, které dostává
město z daňových výnosů
od státu) se jedná téměř
o 1/8 z této částky!
Celková hodnota financí

putujících do sportu je tvořena z úhrady za energie,
opravy, údržby a investice
do sportovní haly, bazénu,
zimního stadionu a fotbalového hřiště (39,12 mil. Kč).
K tomu je nutné přičíst příspěvek města do společnosti
Regia, a.s. (4,75 mil. Kč),
která zajišťuje správu všech
sportovišť, dále příspěvek
z městských grantů na
sportovní akce (780 tis. Kč),
příspěvek z hospodářské činnosti společnosti Regia, a.s.
(1,4 mil. Kč) a příspěvek pro
akce pořádané sportovní komisí (470 tis. Kč).
Největší náklady na spotřebu energií představuje
s téměř 6 mil. Kč plavecký
bazén následovaný zimním
stadionem (rekonstrukce má
proto řešit i úsporu energií).
V opravách a údržbě nás
nejvíce stál fotbalový sta-

dion následovaný sportovní
halou. Za poslední tři roky
byla největší investiční
akcí rekonstrukce stadionu
v Kotlině za téměř 15 mil. Kč
(+ 15 mil. Kč dotace).
Z výše uvedených hodnot
jasně vyplývá, že město
Varnsdorf se intenzivně
sportu věnuje a dalšími rekonstrukcemi zimního stadionu a plaveckého bazénu
v tom hodlá pokračovat v letošním i příštích letech. Ze
statistických údajů vyplývá,
že málokteré město srovnatelné velikosti investuje do
sportu tolik jako Varnsdorf.
Jinou otázkou je, zda nemalé prostředky investované
do sportu jsou vynakládány
účelně a hospodárně, ale to
už z těchto údajů nezjistíme.
Možná že to částečně bude
řešit nová koncepce sportu,
která se připravuje.
JS

VESELÝ BISKUP

Stánek PNS do vlastnictví místním provozovatelům
Členem finančního výboru Ing. Jiří Hušek
V úvodu jednání zastupitelstva města se v diskuzi
někteří zastupitelé znovu
vrátili k otázce dlužníků
a neplatičů nájemného
v městských bytech. S povděkem bylo konstatováno, že se
město „konečně“ snaží řešit
problém důrazněji a využilo
možností exekuce majetku.
Do budoucna je však nezbytné nečekat, až dluhy
na nájemném narostou do
desetitisíců, ale jednat aktivně a důsledně hned, jak
se dluh objeví. Jako příklad
možného řešení byl uváděn

Chomutov, kde byly nedávno dlužníkům odebírány
sociální dávky. Ne všichni
zastupitelé se s takovým
názorem ztotožnili.
Zastupitelé vzali na vědomí zahraniční služební cestu
starosty města Ing. Josefa
Poláčka, který se v Bruselu zúčastní konference na
téma „Perspektivy příhraniční spolupráce v Evropě“.
Obsahem jejího jednání byla
mj. budoucnost financování
příhraniční spolupráce
po roce 2014. Problém se
dotýká i dalšího plánování

v Euroregionu Nisa. Zastupitelé souhlasili s uhrazením
cestovních náhrad ve výši
cca 60 eur.
V další části jednání bylo
zrušeno dřívější rozhodnutí a nahrazeno novým
v záležitosti Typový projekt - CzechPOINT - kontaktní
místo (upgrade). Město se
bude na jeho celkových
nákladech podílet 15 %,
tj. částkou 10.281 Kč. Byly
schváleny odměny neuvolněným členům zastupitelstva.
V souladu s návrhem komise
Pokračování na str. 3

V březnu poprvé navštívil gymnázium 20. sídelní biskup
litoměřický Mons. Jan Baxant. Pracovní návštěva byla tvořena řadou jednání, na biskupovo přání však hlavní část dne
patřila samotným studentům. Po seznámení s vedením školy
a s netradičním vyučováním, které gymnázium ve Varnsdorfu upřednostňuje, se setkal se školskou radou gymnázia.
Následovala diskuze s varnsdorfskými představiteli Josefem
Poláčkem a Petrem Šmídem.
Osobitě bylo pojato představení pedagogického sboru
školy - biskup „zkoušel“ vyučující jednotlivých předmětů
z jejich oborů a formální rozměr návštěvy se brzy změnil
v přátelské setkání, z kterého se nikomu nechtělo odcházet. Se
studenty se setkal v jednotlivých třídách, ale povídal si s nimi
i na chodbách o přestávkách. Diskutovalo se o vysokých
školách, o maturitách, o dětství, o církvi...
Foto Martina Šafusová
ThMgr. Jiří Čunát, ředitel Gymnázia Varnsdorf
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Z deníku městské policie
Pozor na injekční stříkačky
Už k nám dorazilo jaro a naši „drogově závislí spoluobčané“ potulující se po městě odhazují použité injekční stříkačky
do všech koutů. Městská policie apeluje na všechny, aby při
nálezu tohoto materiálu s ním nemanipulovali a oznámili
lokalitu nálezu na MP. Stříkačky budou z místa odvezeny
strážníky MP a odborně znehodnoceny. Při neodborné manipulaci totiž hrozí možné zranění a následně zdlouhavé
léčení.
Kryty kanalizačních vpustí
Stále se množí krádeže krytů kanalizačních vpustí
a vzniklý otvor po nich v tu chvíli působí jako nebezpečná
past. Kanalizační vpusť bez krytu je dosti velké nebezpečí
pro motoristy, cyklisty, chodce, ani nemluvě o malých dětech.
Městská policie apeluje na občany, aby podávali podněty,
které by vedly ke zjištění osob, jejichž „obživou“ je právě
odcizování tohoto materiálu.
Nemocná žena nalezena
Na služebnu městské policie se dostavil občan města a přivedl s sebou ženu, která trpí Alzheimerovou nemocí. Hlídkou
MP byla naložena do služebního vozidla a dle místní znalosti
sloužících strážníků poté převezena do místa svého bydliště.
Zde ale nebyl nikdo přítomen, a tak byla výše jmenovaná
převezena zpět na služebnu městské policie. Po 30 minutách
přišel manžel nemocné ženy nahlásit její ztrátu. Manželku
si převzal a odvedl domů.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf
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Znáte všechny městské vyhlášky?
Přichází jaro, doba, kdy se
zazelená tráva, kdy najdeme
první rozkvetlé květy a my
neleníme a vrhneme se na
úpravy zahrádek, domů
a přilehlých prostor. Aby
naši pohodu v této době
nepokazila finanční ztráta,
která by mohla nepříjemně
zatížit náš rodinný rozpočet,
pokusíme se alespoň v kostce
připomenout nejzákladnější
vyhlášky města, jejichž porušením by se občané takové
sankci vystavovali.
Nezapomeňme tedy, že
je třeba:
Omezit všechny hlučné
projevy v době nočního klidu
od 22.00 do 6.00 hodin. Ne-

používat sekačky, motorové
pily, vrtačky, křovinořezy
a podobně o nedělích a svátcích v době od 6.00 do 14.00
hodin.
Neznečišťovat veřejná prostranství odpadky, papírky,
nedopalky, žvýkačkami,
psími výkaly a podobně.
Nepoškozovat lavičky,
koše a veřejnou zeleň.
Nevylepovat plakáty, letáky a oznámení na veřejných
prostranstvích a zařízeních
v majetku města.
Objemné odpady, které se
nevejdou do popelnic, odevzdávat ve sběrovém dvoře
v areálu Technických služeb
Varnsdorf. Tato služba je

Ze zápisníku PČR
Zabavena pěstírna konopí
Hydroponní pěstírna konopí byla objevena kriminalisty
při domovní prohlídce panelového bytu 1+1 ve Varnsdorfu.
V kompletně vybaveném bytě pro pěstování konopí kriminalisté zabavili elektroinstalaci, svítidla s výbojkami, klimatizaci, větráky i hnojivo. „Kromě vybavení jsme na místě
zabavili i padesát rostlin konopí ve fázi květu a vzrůstu
zhruba 60 cm“, uvedl kriminalista zabývající se drogovou
problematikou. Z pěstování je podezřelý čtyřiatřicetiletý
obyvatel bytu, kterého již kriminalisté vyslechli. V případě,
že mu bude trestný čin nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů prokázán, hrozí mu trest
odnětí svobody v rozmezí od jednoho do pěti let.
Babety si dlouho neužil
Ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření policisté z Varnsdorfu osmnáctiletému mladíkovi. Ten v odpoledních hodinách vnikl v ulici Komenského do neuzamčené
garáže, ze které ukradl motocykl Babeta. Kradeného mopedu si však dlouho neužil a chvíli po krádeži byl zadržen policisty. Babeta mu byla zabavena a vrácena majitelce. Policisté dále zjistili, že se na kradeném motocyklu projížděl
městem i přes to, že není držitelem řidičského oprávnění.
Podezření mu bylo sděleno pro trestný čin krádeže a řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění.
Okraden v herně
O částku padesát tisíc korun přišel muž v jedné varnsdorfské herně. V té si nadránem volně odložil peněženku s
uvedeným obnosem a věnoval se jiným aktivitám. Nestřeženého okamžiku využil neznámý zloděj, který peněženku
odcizil. Po nepříjemném zjištění se poškozený obrátil na
policii, která již po pachateli trestného činu krádeže pátrá.
Za uvedený trestný čin hrozí až tři roky odnětí svobody.
Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Město Varnsdorf vyhlašuje výběrové řízení na
,,PRODEJ OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Č.P. 3044 (KINOKAVÁRNY) S P.P.Č. 2530/1
A P.P.Č. 2530/4 VE VARNSDORFU”
Obsah nabídky a hodnotící kritéria:
1. nabídková cena (minimální požadovaná je 2 mil. Kč)
2. investiční záměr
Veškeré podrobnější informace poskytnou:
Odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf,
J. Rydval, 412 372 241 kl. 111
M. Šeráková, 412 372 241 kl. 138
Termín podání nabídek je do pátku 15. května do 12.00 hod. na
podatelnu Městského úřadu Varnsdorf v uzavřené obálce
s označením: ,,KINOKAVÁRNA – prodej - NEOTVÍRAT!!!”

Opsáno z úřední desky
RM rozhodla: • Neposkytnout mimořádnou dotaci
pro Národní institut pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientace o.s. Jihlava. • Vyhlásit
nové výběrové řízení na objekt občanské vybavenosti
č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č. 2530/1 a p.p.č. 2530/4
za stávajících podmínek s termínem do 15. 5. 2009.
• Ukončit nájemní smlouvu včetně dodatků na pronájem č.p. 476, ul. B. Němcové ve Varnsdorfu (Studentský
klub Střelnice) se současným nájemcem Vyšší odborná
škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf, dohodou
k 30. 4. 2009. • Souhlasit se stavbou rekonstrukce
provozu Teplárny, a.s. na využití biopaliva. • Souhlasit
s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu
v měsících červenci a srpnu 2009. • Prominout Rádiu
BLANÍK poplatek za užívání veřejného prostranství
(náměstí). RM rozhodla vzít na vědomí: • Informaci o
připravovaném projektu „Městská knihovna Varnsdorf
– Setkávání přes hranice“. RM rozhodla stanovit:
• Cenu pro prodej č.p. 124 se st.p.č. 692/1, p.p.č. 693
a část p.p.č. 694 vše v k.ú. Varnsdorf ve výši 700.000 Kč.
• Cenu pro prodej č.p. 736 se st.p.č. 5769 a p.p.č. 5770
vše v k.ú. Varnsdorf ve výši 800.000 Kč. RM rozhodla
pověřit: • Starostu města uzavřením SoD na „Rekonstrukci veřejného osvětlení - Studánka“ se zhotovitelem
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o. • Starostu
města uzavřením SoD na „Úpravy parkové plochy na
p.p.č. 2571/2 v k.ú. Varnsdorf“ se zhotovitelem Technické služby města Varnsdorf, s.r.o. • Starostu města
uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování PD - stavba STL plynovodu, kterým se prodlužuje
termín dokončení díla do 31. 3. 2009. • Starostu města
uzavřením přílohy č. 15 k dodatku č. 1 ze dne 31. 12.
2001 (ke smlouvě o svozu a likvidaci komunálních odpadů). Rada města rozhodla jmenovat: • Evu Kunčarovou do funkce tajemníka komise správy majetku
a výstavby a komise pro posuzování a hodnocení nabídek do konce volebního období 2006 – 2010. Rada
města rozhodla zrušit: • Výběrové řízení na objekt
občanské vybavenosti č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č.
2530/1 a p.p.č. 2530/4 z důvodu nesplněných podmínek.

pro fyzické osoby - občany
Varnsdorfu zdarma.
V ohních pálit jen dřevo,
dřevěné uhlí či suché rostlinné zbytky, dřevo navíc nesmí
být kontaminováno chemickými látkami. V kamnech
a kotlích pálit pouze palivo
určené výrobcem.
Neobtěžovat sousedy
kouřem.
Dodržovat zásady požární
bezpečnosti tak, aby nemohlo
dojít ke vzniku požáru. Je zakázáno vypalovat porosty!
Nepoškozovat stromy například nevhodným ořezem,
v případě pochyb můžete
ořez předem konzultovat
s pracovníky OŽP MěÚ.
Také ke kácení stromů je
třeba si vyřídit povolení na
OŽP MěÚ. Výjimkou je kácení z důvodu akutně hrozící
škody na zdraví či majetku
(pádem stromu), kdy stačí
kácení následně, do 15 dnů
OŽP oznámit. Povolení také
není potřeba, je-li pozemek
v majetku fyzické osoby
a ve výšce 130 cm nad zemí
má strom menší obvod než
80 cm.
Pravidla občanského soužití jsou třeba také dodržovat.
Vyvarujte se tedy urážky na
cti, vydání v posměch – ublížení na zdraví z nedbalosti,
úmyslnému narušení občanského soužití vyhrožováním,
újmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo
jiným hrubým jednáním.
Úmyslně nesmíte způsobit
škody na cizím majetku
krádeží a ani neoprávněně
užívat cizí věci.
Pořadatelé veřejnosti
přístupných akcí mají vůči
městu oznamovací povinnost
a akce pořádaná na veřejném
a dalším volném prostranství
v době od 22.00 hod. do 6.00
hod. podléhá schválení rady
města. Žádost o schválení je
pořadatel povinen předložit
radě města nejpozději 30
dní před termínem zahájení
akce.
Za zvláštní užívání veřejného prostranství se
vybírá poplatek, což se týká
provádění výkopových prací,
umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení
cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání
prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí
pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
-r-, foto JS
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Sněm HSRD si určil priority pro rok 2009: PAROUBEK V DIVADLE
Prosadit obchvat na I/9 a realizovat kruhový objezd na Mýtě

4. zasedání sněmu Hospodářské a sociální rady
okresu Děčín 16. února
v Děčíně projednalo plnění
programových cílů a priorit
HSRD za rok 2008. Místopředseda HSRD Ing. Jiří
Aster v úvodu jednání poděkoval předsedovi HSRD
Josefu Zoserovi za jeho
aktivní práci a pomoc při
projednávání hospodářských
potřeb regionu okresu Děčín
po dobu jeho mandátu senátora PČR. Zprávu o činnosti
za rok 2008 předložil tajemník HSRD Ing. Špinar.
Sněm HSRD provedl
volbu svých statutárních
orgánů na další období do
roku 2011.
Do předsednictva HSRD
byli zvoleni: Josef Zoser, Ing.
Jiří Aster, Ing. Vladislav
Raška, Ing. Josef Poláček,
Ing. Pavel Sukdol, Radek
Lekner, Ing. Jiří Moravec.
Předsedou HSRD byl opět

zvolen Josef Zoser, starosta
obce Jiřetín pod Jedlovou,
který v HSRD zastupuje
Sdružení pro rozvoj Šluknovska.
Sněm HSRD odsouhlasil
základní priority své činnost
pro rok 2009. Dbát se bude
na zapojení regionu do projektů v rámci Státních rozvojových programů Severozápad, Rozvojového operačního
programu regionů NUTS 2 - Severozápad s podporou
projektů zařazených do
SF EU a dalších dotačních
titulů v rámci financování
z prostředků SR ČR a fondů
EU. Důležitým bodem pro
náš výběžek je plánovaný
regionální rozvoj dopravy, dopravní obslužnosti
a dopravní infrastruktury,
zejména pak:
• prosazení požadovaných
silničních staveb na silničním
tahu I/9 v úseku Svor-Rumburk a dále do západní části

Stánek PNS do vlastnictví
místním provozovatelům
Členem finančního výboru
Ing. Jiří Hušek
Dokončení ze str. 1

pro výchovu a vzdělávání RM bylo rozhodnuto, že dojde
k pozastavení činnosti výdejny stravy Školní jídelny náměstí E. Beneše v budově Seifertova 1650 z důvodu útlumu
I. stupně ZŠ Seifertova.
Při vyhodnocení činnosti městské policie za rok 2008 bylo
oceněno, že zlepšuje svoji činnost. Bohužel se stává, že při
volání na tísňovou linku 156 se občané dovolají do sousedního
Rumburku, a tím se informace zbytečně zdrží. Místostarosta
Karel Dubský vysvětlil, že kroky k nápravě už byly činěny,
ale marně: „Proběhlo několik jednání s Telecomem, bohužel
do dnešního dne nebyli tento problém schopni vyřešit. Měli
jsme dotazy na ředitelství do Prahy. Momentální stav našich
linek neodpovídá, nejsou schopni nám opravu zařídit, máme
vyčkat na sjednocení integrovaného informačního systému.
Do budoucna by se situace měla zlepšit.”
Na základě předloženého návrhu byl členem finančního
výboru ZM zvolen Ing. Jiří Hušek.
Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji nemovitého majetku
města za 646 tisíc korun. Značný zájem byl o koupi objektu
v ulici Karlova, ve kterém se nachází provozovna poštovní
novinové služby. O koupi projevili zájem hned tři zájemci.
Zastupitelé nakonec rozhodli, že objekt bude prodán dosavadním provozovatelům. ZM rozhodlo o nabytí pozemků
do vlastnictví města z vlastnictví státu v k.ú. Studánka
u Rumburku o výměře téměř 16 tisíc m2.
ZM vyslovilo souhlas s pořízením změny územního
plánu v některých lokalitách města. Jedna ze změn
se týká využití pozemku pod lesem naproti rybníku ve směru na Studánku (pozemek p.p.č. 8048/1
v k. ú. Varnsdorf, který je ve vlastnictví města). Ten je dosud
určen k zemědělskému využití. Organizace Motosport klub
Varnsdorf požádala o možnost využít tuto plochu k provozování motokrosových aktivit. ZM akceptovalo doporučení
městského architekta a se změnou funkčního využití „sportovní plochy“ souhlasilo s připomínkou, že čtyřkolky budou
do tohoto místa převáženy.
Při projednávání finančních záležitostí ZM rozhodlo o spolufinancování projektu „Ekologická stezka - Cesta přírodou“,
na které se bude město z vlastních zdrojů podílet čátkou
45 tisíc korun. Žadatelem a organizátorem akce je ZŠ
Bratislavská.
Dr. Miloslav Hoch

Šluknovského výběžku a realizace stavby kruhového
objezdu křižovatky I/9 „na
Mýtě“ včetně narovnání
dvou zatáček v katastru obce
Dolní Podluží a Jiřetín pod
Jedlovou
• rozvoj železničního
propojení česko - saského
příhraničí v regionální
osobní dopravě včetně obnovy
železničního pohraničního
přechodu mezi ČR a SRN
v úseku Dolní Poustevna - Sebnitz
• rozvoj integrovaných dopravních systémů v regionu
a prosazení optimální úrovně
dopravní obslužnosti v celém
území okresu Děčín.
Sněm HSRD bude i nadále podporovat vyvážený
hospodářský a sociální
rozvoj regionu okresu Děčín,
požadovat od všech kompetentních orgánů státní
a veřejné správy realizaci
schválených projektů a rozvojových záměrů včetně
požadovaného finančního
krytí z prostředků SR ČR,
případně fondů EU. HSRD
proto i v roce 2009 zajistí
finanční podporu projektů
předkládaných malými obcemi, případně neziskovými
organizacemi, které ze svých
rozpočtů nemohou potřebné
stavby v plném rozsahu
zajistit.
Josef Zoser také informoval o svých jednáních
s generálním ředitelem ŘSD
Ing. Brunclíkem, s regionálními zástupci ŘSD v Lib.
a Úst. kraji ve věci stavby
a rekonstrukce silnice I/9 z LK
obec Svor a dále do Ústeckého kraje přes vrchol Šébru,
dále směr Rumburk, zejména
o naplnění Územního plánu
obce Svor. Realizace stavby
musí řešit vybudování
3. stoupacího pruhu ze Svoru
směrem na Novou Huť a vrchol Šébru včetně klesání
do Jiřetína pod Jedlovou
a narovnání zatáček v osadě
Lesné. HSRD bude i nadále
iniciovat realizaci těchto
staveb a zejména plánovanou výstavbu kruhového
objezdu „na Mýtě“ včetně
finančního krytí. Jedná se
hlavně o zajištění podílu ÚK
formou příspěvku obcím na
katastrálním území, které
v rámci svých rozpočtových
výdajů projednaly v zastupitelstvech navýšení svých
podílů tak, aby stavba
nebyla zablokována. HSRD
předloží požadavek, aby tato
modernizace dopravní infrastruktury byla v souběhu
s řešením vysokonapěťového
vedení z regionu LK oblast
Česká Lípa do Šluknovského
výběžku.
rm
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kde jsou zrušeny zdravotnické poplatky. Krajský partajní šéf
Benda vyvracel, že by úhrada poplatků byla na úkor rozpočtu na dopravu. Paroubek bránil navýšení počtu placených
krajských politiků – prý na druhou stranu dojde ke snížení
počtu krajských úředníků. V reakci na jednu z diskusních
otázek připustil, že je třeba rozdílně přistupovat k podpoře
nezaměstnaných, kteří o práci přišli nikoli vlastní vinou,
a lidí práci se vyhýbajících. Na přání občanů se vyjádřil
i k tématům politického přeběhlictví, blížících se voleb do
Evropského parlamentu nebo k funkci vnitrostranického
ombudsmana. Foldyna sklidil potlesk za smířlivé stanovisko k prekérní povolební situaci, kdy mu byla upřena funkce
hejtmana. Pro něj je to už minulost: „Dnes všichni potáhneme
za jeden provaz, abychom zmírnili dopad krize na lidi, kteří
ji nezavinili.“ Postoj hodný ocenění, byl-li myšlen upřímně.
rm, ham, foto Michal Šafus

Silničáři kácí podél silnic na
Šluknovsku přes osmdesát stromů
Větve přestárlých a nemocných stromů padající na
vozovku při trochu větším
poryvu větru, stromy bránící řidičům ve výhledu, kořeny stromů nadzvedávající
asfaltový koberec vozovek,
těsná blízkost vzrostlých
stromů u silnic, to vše
ohrožuje bezpečnost řidičů
na silnicích Šluknovského
výběžku.
Proto se již začátkem roku
silničáři rozhodli, že stromy,
které jsou pro řidiče největší
hrozbou, ještě v tomto roce
zlikvidují. Jen na Šluknovsku, téměř na pěti stech
kilometrech silnic, by mělo
být pokáceno 82 stromů.
„Nechceme zlikvidovat
stromořadí lemující silnice,
ale musíme udělat razantní
opatření u stromů přestárlých a nemocných, protože
ty bezprostředně ohrožují
bezpečnost provozu na silnicích,“ vysvětluje vedoucí
děčínského provozu Správy
a údržby silnic Ústeckého
kraje Ivana Pekárková. „Ale
někde prostě obyčejný prořez
nestačí, a nám nezbývá nic
jiného než požádat příslušnou obec a úřad o povolení
k pokácení celého stromu.“

Ne vždy však úředníci
s pokácením souhlasí. „Za
letošní rok dostali silničáři
povolení ke kácení 12 jasanů
podél silnice na Studánku.
Žádost doložili vyjádřením
Policie ČR, že stromy částečně zasahují do komunikace
a tvoří překážku silničnímu
provozu. Snažili jsme se
navrhované kácení omezit
pouze na případy, kdy byly
stromy současně ve špatném
zdravotním stavu, a tak 12
stromů byl jakýsi kompromis. S úplným vykácením
alejí ale samozřejmě nesouhlasíme,“ uvedl vedoucí
odboru životní prostředí ve
Varnsdorfu.
Obavy některých ochránců přírody, že během jarních
měsíců zmizí všechny stromy
podél silnic ve Šluknovském
výběžku, jsou tedy zbytečné.
Kácení stromů podél silnic
na Šluknovsku probíhalo až
do konce března a týkalo se
nejvíce silnic druhých tříd.
Nejvíce listnáčů se nedožilo
letošního jara na trase Varnsdorf - Krásná Lípa - Velký
Šenov, kde jich mělo pod
pilami skončit šestačtyřicet.
gdo, rm

Počet nezaměstnaných ve Šluknovském
výběžku se stále zvyšuje
Během února vystoupila nezaměstnanost ve Šluknovském
výběžku až na 15,25 %. Ještě na konci listopadu minulého
roku evidoval Úřad práce v Rumburku 3 341 nezaměstnaných osob z více jak 28 tisíc ekonomicky aktivních obyvatel,
začátkem roku jich bylo 3 610 a na konci února je jich zaregistrováno již 4 289.
Také na okrese Děčín došlo k růstu počtu uchazečů
o zaměstnání, proti lednu o 288. Celkem je tak na okrese
9 504 nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti se pohybuje
na 12,78 %.
Z celého okresu Děčín je nezaměstnaností nejvíce postižen
Šluknovský výběžek. O tom svědčí i to, že sedm měst ze
čtrnácti, která se potýkají s tímto problémem nejvíce, jsou
ze Šluknovska. Na prvním místě je Chřibská (22,63 %), za
ní se drží Jiříkov (19,92 %), Velký Šenov (17,11 %), Krásná
Lípa (16,90 %), Šluknov (16,28 %), Varnsdorf (15,17 %)
a Mikulášovice (15,17 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti je
v Dolní Poustevně (10,51 %). Celková nezaměstnanost v ČR
je 7,38 %.
gdo
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VARNSDORFŠTÍ TKALCI

aneb Z historie významnějších firem - 12. část
Nyní již ale věnujme
trochu více pozornosti
jednotlivým místním tkalcovským firmám. Svůj
věhlas začaly budovat již
v době, kdy většina z jejich
zakladatelů byla domácími
tkalci a zpracovávaným
vláknem bylo vlákno lněné.
Opravdové slávy (a to nejen
v Čechách) však začaly dosahovat až v okamžiku, kdy
zpracovávali bavlnu. Tento
materiál otevřel cestu novým, zatím ještě nepoužívaným nebo doposud málo
užívaným technologiím výroby. Zatímco na začátku
18. století se v našem kraji
vyrábělo zhruba okolo dvaceti druhů tkanin, v prvních
letech století 19. jich bylo již
okolo šedesáti! (Do dnešního
dne se mi povedlo vyhledat a
sepsat téměř osmdesát druhů tkanin známých z konce
19. stol. Ne všechny se ale
vyráběly i ve Varnsdorfu.)
Lišily se jak použitým
materiálem, tak ale především vazbou tkanin a jejich
konečnou úpravou. V mnohých druzích se dokonce
stali varnsdorfští tkalci ve
světě uznávanými odborníky a mistry.
Jednou ze známých
varnsdorfských firem byla
firma Gebrüder Stolle &
Söhne. Její historie se začala psát někde v polovině
18. století, kdy v Altwarnsdorfu Johann Christoph
Stolle spolu se synem
Johannem Josefem provozovali tkalcovskou dílnu.
Josef zakoupil od saského
výrobce damašku Johanna
Davida Krause několik
damašských stavů. O jejich
postavení a zaběhnutí se
tehdy postarali tkalci ze
sousedního Großschönau.
Že šlo o vskutku dobře promyšlený a úspěšný krok, to
dokazuje následný rozkvět
této firmy. Po úmrtí Johanna Josefa (r. 1782) byla
vytvořena nová společnost Gebrüder Stolle. Ta se pak
od r. 1786 (povolení dovozu
anglické bavlněné příze)
již věnuje hlavně rozvoji
výroby bavlněných tkanin.
S rozrůstajícím se podnikem
a vzrůstajícím objemem
produkce vstupují do firmy
postupně další příslušníci
rodiny a její název se opět
mění. Od r. 1809 je to již
firma Gebrüder Stolle &
Söhne. Téhož roku firma
získává tzv. velkoobchodní
tovární oprávnění. Stala se
pak nejen významným výrobcem damašku v českých
zemích, ale i jeho význačným
exportérem. K zajištění kvalitní příze pro jeho výrobu
pak r. 1812 buduje jeden ze

spoluvlastníků firmy Franz
Stolle novou přádelnu (čp.
420). Ta byla v provozu až
do r. 1842, kdy byla jeho
dědici zrušena a budova
prodána celní správě. Ještě
před tím však došlo k dělení
majetku firmy na dvě části.
Stalo se tak po smrti dalšího
společníka firmy J. F. Stolleho roku 1820. Vznikají dvě
zcela nové společnosti – Josef Stolle & Söhne a Franz
Stolle selige Erben.
První z nich měla své výrobní prostory v budovách
čp. 402 a 404, obě na ulici
Východní. Přímo v továrně
bylo při tkaní, potiskování,
barvení, mandlování a valchování zaměstnáno na 30
osob. Pro tuto firmu však
pracovalo okolo jednoho sta
domácích tkalců. Vyrábí
se zde ryps, piqe, kartoun
a orintal (vše bavlněné tkaniny), ale i grádl a kanafas
(hedvábné a směsné látky
v kombinaci bavlna – len).
Vlnu zastupuje výroba látky
na vesty. V továrně bylo nainstalováno 30 tkalcovských
stavů, 24 potiskovacích stolů, 1 válcový tiskařský stroj,
2 lisy, 2 mandly, 1 valch a 6,

pravděpodobně barvířských,
kotlů.
Druhá firma – Franz Stolle selige Erben – se nacházela na dnešní ulici Pohraniční
stráže v čp. 429. Roku 1822
zaměstnávala okolo 60 zaměstnanců a odbírala zboží
od 80 domácích tkalců. Zařízení firmy sestávalo z 50
tkalcovských stavů, 3 lisů
a barvířského kotle.Vyrábělo
se zde výhradně lněné zboží
(damašek, cvilink, grádl
apod.). Však také tato firma
brzy zanikla (r. 1836).
Další podnik založený
potomky rodu Stolle vznikl
na dnešní ul. Bratislavská
a byl v čp. 989. Původně zde
bylo zřízeno bělidlo, později
přebudované na úpravnu
a tkalcovnu sametů.
V místech, kde stávala
budova čp. 404, později
vyrostl nový objekt firmy
Karl Stolle s mechanickou
tkalcovnou (čp. 1733, později fa J. Kunert & Söhns,
dnes na jejím místě objekty
a.s. ELITE). Na snímku je
zachycen objekt již v době,
kdy jej vlastnila firma J.
Kunert & Söhns, právě zde
zahajovala jeho rozsáhlou
přestavbu.
- mk -

STO VÝSTAV JOSEFA POLÁČKA
Varnsdorfský malíř, grafik a publicista Josef Poláček
slavil významné jubileum. Představil veřejnosti svou právě
100. samostatnou výstavu. Výběrem z nejnovějších tupáží
s přírodními motivy, nazvaným „Výtvarná poezie“, se mohou potěšit návštěvníci foyeru varnsdorfského divadla do
konce dubna.
Od jeho první výstavy v roce 1944 v kině v Dobrušce
uplynulo pětašedesát let! Málokdo by hádal, že karikatury
českých herců nebo kreslený humor, s nímž jsme se nejednou
setkali i na stránkách Hlasu severu, pocházejí z téže výtvarné dílny jako jemná technika barevných tupáží z posledních
let. Přibývající léta sice přidávají na starostech se zdravím,
ale nic neubírají na tvořivém nadšení, na pracovitosti, a co
hlavní – na inspiraci a umělecké kvalitě poláčkovských opusů. K tomu připočtěme neúnavnou organizátorskou činnost
na poli varnsdorfského výtvarného života. Obhospodařuje
několik výstavních prostorů - kromě toho divadelního také
např. pasáž v suterénu ČSOB nebo čekárny několika lékařských ordinací.
Opožděná vernisáž Poláčkovy 100. výstavy 26. března v předvečer jeho 84. narozenin - byla příjemným setkáním
„nad šálkem kávy“. Kromě oslavencových vzpomínek a mnoha gratulací od jeho obdivovatelů zazněly též naživo písničky
z Osvobozeného divadla. Sdružení Kvíltet totiž stylově doprovodilo prohlídku ještě jedné, ve foyerech souběžně probíhající
výstavy reprodukcí plakátů k divadelním hrám V+W. Jejich
sbírku k vystavení připravil velký obdivovatel werichovského
humoru: Josef Poláček.
ham
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KONČÍ BEZNADĚJ OBČANA
PŘED BYROKRACIÍ
Czech POINT jako součást eGONa
Již několikrát jsme v našem časopisu psali o službě
Czech POINT, která byla
vloni zavedena i na našem
městském úřadu. Málokdo
už ví, že tato služba je
součástí širšího celku, který
se jmenuje Elektronizace
státní správy a samosprávy
tzv. eGovernment – tedy
moderní, přátelský a efektivní úřad. Jeho symbolem
je eGON, v přeneseném významu živý organismus, ve
kterém vše souvisí se vším
a fungování jednotlivých
částí se navzájem podmiňuje. Existenci a životní funkce eGONa zajišťuje Czech
POINT jako prsty, KIVS
(Komunikační infrastruktura veřejné správy) jako
oběhová soustava, Zákon
o eGovermentu coby srdce
a konečně eGONův mozek,
tedy Základní registry veřejné správy. S eGONem
končí zbytečné obcházení
úřadů, hodinová čekání či
zdlouhavé dojíždění. Už si
nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis
z katastru nemovitostí do
vzdáleného města. Končí
tak pocit beznaděje běžného
občana před kolosem státní
byrokracie. Místo toho dochází k zrovnoprávnění
elektronických dokumentů
s papírovými a vytvoření
husté sítě univerzálních
kontaktních míst, ze kterých každý může jednoduše
elektronicky komunikovat
se všemi úřady a institucemi. Czech POINT (Český
Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál) je nejpohodlnější způsob, kde každý
člověk může získat všechny
informace o údajích, které
o něm vede stát v centrálních
registrech, a kde bude moci
také učinit jakékoliv podání
ke státu. Hustá síť míst
poskytujících Czech POINT
(obecní a městské úřady,
pošty, sídla hospodářské
komory) pomáhá k vládní
strategii přiblížení občana
a také ke strategii, kdy má
obíhat dokument a ne občan.
Czech POINT tak ušetří váš
čas, nervy i peníze.
V současné době si
můžete z pracovišť Czech
POINTu odnést ověřené
výstupy z živnostenského
a obchodního Rejstříku,
z katastrů nemovitostí,
z rejstříku trestu, přijetí
podání podle živnostenského zákona (§ 72), žádost
o výpis nebo opis z Rejstříku
trestů podle zákona č. 124/

2008 Sb., výpis z bodového
hodnocení řidiče, vydání ověřeného výstupu ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
a podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH. K dispozici je
(i když málo využívaná) i poslední služba Czech POINT
- E-shop – tedy výpisy poštou
objednané prostřednictvím
webového formuláře přímo
z vašeho PC.
A jak je využíván Czech
POINT na MěÚ ve Varnsdorfu? Od svého nasazení
v lednu 2008 bylo za loňský
rok vydáno celkem více
jak tisíc ověřených výpisů.
Největší zájem je stabilně
o výpis z trestního rejstříku
(většinou podmínka žadatele
o práci), dále o výpis z Katastru nemovitostí a zatím
nejméně o výpis z Obchodního rejstříku. Službu Výpis
z živnostenského rejstříku
a Přijetí podání podle živnostenského zákona, celkem
logicky nevyužil nikdo, jelikož Czech POINT v našem
městě sídlí na živnostenském odboru MěÚ, kde se
tyto služby poskytují přímo
v rámci odboru, což je pro občany levnější. O nové služby
zavedené od ledna 2009 je
zatím zájem zcela minimální (jen 3 výpisy). V únoru
letošního roku také poprvé
překročil počet žádostí o výpis z katastru nemovitostí
výpis z trestního rejstříku,
což bylo způsobeno podáváním daňových přiznání
a zmenšeným počtem volných pracovních míst.
Zatím jedinou nedořešenou záležitostí je rozdíl
v zákonem stanovených
poplatcích u jednotlivých
poskytovatelů ověřených
výpisů, což někdy u občanů
(a nejen u nich) vyvolává
pochybnosti. Za stejný výpis zaplatíte jiný poplatek
na úřadě, na poště, na
katastru nemovitostí nebo
v hospodářské komoře.
Už téměř za dveřmi jsou
další agendy Czech POINTu,
a to od dubna Infosoud (informace o soudním řízení),
od května dluhy na VZP
a od června bezdlužnost
na sociálním zabezpečení.
Od července 2009 přichází
zatím poslední a možná
nejdůležitější služba Czech
POINTu, ve které budou
zprostředkovávat oboustranný přístup občanů do
datových schránek, o kterých vás budeme informovat
příště.
JS
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ØÁDKOVÁ INZERCE
Pronajmu dlouhodobě rodinný dům ve Varnsdorfu.
Lokalita u mlékárny. Kauce 1 nájem. Cena 6.700 Kč + energie. Volné od 1. dubna 2009. Tel. 777 201 761.

Pronajmu nebytové prostory v centru města Varnsdorf
(na náměstí) 100 m2, možná úprava. Tel. 602 354 388.
Pronajmu nadstandardní byt 2+1 a 3+1 v centru města Varnsdorf, nájem + akontace. Tel. 602 354 388.
Prodám byt ve Varnsdorfu v os. vl. 4+1+L po rekonstrukci. Cena 850.000 Kč. Tel. 606 553 605.
Pronajmu byt 2+0 ve Varnsdorfu. Tel. 723 945 081.
Nabízím cca 3 m3 slehlého vojtěškového sena a v nastávající sezoně sklízení tohoto vojtěškotravního porostu na
cca 250 m2. Úhrada dohodou. Tel. 720 661 082.
Pronajmu byt 3+1 1. kat. se zahradou a carportem
v rodinném domku ve Vdf., Dvořákova ul. Tel. 602 104 610.
Prodám družst. byt 4+1+L, 6. patro. Mimo RK. Tel.
774 551 773.
Prodej bílého kancelářského nábytku (stoly, policové
skříně, šatní skříň atd.). V dobrém stavu. Cena 25.000 Kč.
Bližší informace 604 267 602.
Vytvořím web stránky, cena od 2 000 Kč. Telefon
776 315 733.

�������������

Avon kosm. – info o nákupu nebo spolupráci. Telefon
724 545 083.
Prodej rodinného domu v Rumburku. Prodejní cena:
dohodou. Nutno dokončit rekonstrukci. Info Lužická R.K.
Tel. 412 333 281, 723 327 523.
Prodej skladových prostorů s bytem v Rumburku.
Rampa, vlastní parkoviště. Výměra: 1 041 m 2. Snížená
prodejní cena: 3 mil. Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma.
H. Matoušková, Jiříkovská
99, Rumburk. Telefon 412
333 365, 604 854 748.
Prodám byt v osobním
vlastnictví 2+1 ve Varnsdorfu. Cena dohodou, tel.
773 587 021.
Koupím starožitnosti kvalitní i chalupářské – též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání, tel. 606 388 495,
607 662 178.
Centrum regenerace
hledá spolupracovníky
se zájmem o obor kondice
a péče o vzhled. HPČ i VPČ.
Rekvalifikace zajištěna. Volejte 775 375 065.

Prodej velmi pěkného
bytu 4+1 v OV ve Varnsdorfu,
IV. NP o výměře 83 m2 s nízkými měs. poplatky. Dům po
celkové rekonstrukci. Cena:
797.000 Kč, SKZ NORD,
s.r.o., 604 267 602, skznord@skz.cz.
Pronájem nebytového
prostoru v centru města
Varnsdorf vhodný jako prodejna, kancelář nebo provozovna.
Nájem 5 000 Kč/měs. + služby.
SKZ NORD, s.r.o., 604 267 602,
skznord@skz.cz.

Prodej rodinného domu v Jiříkově. Započata rekonstrukce domu. Výměra: 1.605 m2. Prodejní cena: 640.000 Kč.
Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.
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VELVETA CENTRUM

správní budova, Varnsdorf,
Palackého 2760
VÝHODNÝ PRONÁJEM
KANCELÁŘÍ
Dobrá cena, nepřetržitá
služba v recepci, možnost
využití společně
zajišťovaných služeb:
pošta, kopírování,
účetnictví, právní
kancelář, telefony,
internet, informační
technologie, ekologie atd.
Rádi vás u nás přivítáme.

Kontakt:
Ing. Zdeněk Mayer
tel. 602 181 853
www.velveta.cz

7/2009

VANDRUJEME PO SEVERU
S ČRo SEVER
Český rozhlas Sever si pro své posluchače, a nejen pro ně,
připravil putovní akci. Od začátku dubna do konce října můžete navštěvovat vybrané památky (hrady - Trosky, Střekov,
Bezděz, Grabštejn, Houska, Hazmburk, zámky - Frýdlant,
Hrubý Rohozec, Lemberk, Sychrov, Zákupy, Červený Hrádek, Ploskovice, Benešov nad Ploučnicí, Děčín, Informační
centrum Krásná Lípa, Zoologické zahrady - Chomutov, Ústí
nad Labem a Děčín, Památník Terezín) a sbírat razítka do
vaší Vandrkarty. Po nasbírání 10 razítek získáte zlaťák
Českého rozhlasu Sever. Pokud budete chtít soutěžit dál
o hodnotné ceny, můžete potrápit své znalosti a odpovědět na
otázky ve Vandrkartě. Abyste to neměli tak těžké, odpovědi
na naše všetečné otázky se dozvíte buď při výkladu průvodce
na daném výletním místě, nebo ve vysílání, a to v pořadech
Host na Severu a Přijeli jsme k Vám. Více informací se dozvíte na webových stránkách: www.sever.rozhlas.cz.
Příjemné vandrování po našem regionu a pohodový poslech
vám přeje vaše rádio - Český rozhlas Sever.

Podpořte i vy vytvoření rekordu,
který se zapíše do Guinessovy knihy
Varnsdorfská taneční skupina Stars se pokusí o vytvoření
rekordu a zápis do Knihy rekordů a kuriozit pelhřimovské
agentury Dobrý den a Guinessovy knihy rekordů. V sobotu
18. dubna absolvují tanečníci v co nejkratším čase sedmnáct patnáctiminutových tanečních vystoupení ve všech
městech a obcích Šluknovského výběžku. Výtěžek z akce,
který za splnění rekordu skupina od agentury Dobrý den
získá, bude použit na účast skupiny Stars na Mistrovství
světa v cheerleadingu v USA v Orlandu na Floridě. Diváci
mohou tuto velkolepou a neobvyklou akci podpořit tím, že
se na vystoupení dívek přijdou podívat a budou mít na sobě
alespoň kus žlutého oblečení. Čím více, tím lépe. A i oni
mohou soutěžit, a to o nejoriginálnější, nejhezčí kostým ve
žluté barvě, o nejoriginálnější účes na hlavě ve žluté barvě
a o nejlepší vtipnou báseň nebo slogan na slova: žlutá - sobota - obec - hurá - autobus - slunce - láska.
Časový harmonogram 18. 4. 2009: 9.00 Varnsdorf náměstí, 9.20 Rumburk náměstí, 9.55 Jiříkov náměstí, 10.30
Šluknov náměstí, 11.00 V. Šenov náměstí, 11.35 Lipová
náměstí, 12.00 Lobendava náměstí, 12.30 D. Poustevna,
13.05 Vilémov, 13.35 Mikulášovice, 14.15 Staré Křečany
náměstí, 14.50 Kr. Lípa náměstí, 15.20 Rybniště náměstí,
15.55 Chřibská náměstí, 16.30 Jiřetín pod J. náměstí, 17.00
H. Podluží náměstí, 17.20 D. Podluží, 18.50 Varnsdorf náměstí, odjezd na slavnostní ukončení rekordu.
-r-

ØÁDKOVÁ INZERCE
Kadeřnictví U Kapustičky stále otevřené s přijatelnými cenami. Nově prodlužování přírodními vlasy
a barevnými pramínky. Tel. 728 510 962.
Zavedené firma shání účetní. Pracovní a platové podmínky dohodou. Nástup možný ihned. Tel. 602 238 167.
Svatební a společenská móda pro dámy a pány.
Půjčovna - prodej - zakázkové krejčovství - opravy a úpravy oděvů. Út - Pá 14.00 - 18.00, mimo otvírací dobu dle
domluvy. Kontakt: Varnsdorf, Elišky Krásnohorské 1549.
Tel. 728 764 809, j.zarnack@email.cz, www.svatebni-moda.cz. Připravili jsme pro vás novou kolekci šatů na
rok 2009. Rádi pokračujeme v naší tradici a pro každou
nevěstu máme připraven dárek!
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
Lužická realitní kancelář hledá pro své klienty rodinné domy a byty
ve Šluknovském výběžku,
zajistíme veškeré záruky
a služby. Info Lužická R.K.
Tel. 412 333 281.
P rodej stavebního
pozemku nedaleko centra
Rumburku. Prodejní cena:
250 Kč/m 2 . Možno oddělit
požadovanou výměru. Info
Lužická R.K. Tel. 412 333
281, 602 108 404.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA
dne 6. dubna 2009 otevřela ve Varnsdorfu
novou kancelář.
Jsou pro vás připraveny mimořádné

VELIKONOČNÍ SLEVY A EXTRABONUSY!
Varnsdorf, Západní 2207, tel. 724 542 717, 731 406 476
otevřeno: Po - St od 8.30 - 16.30 hod.
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VZPOMÍNKA
Dne 23. dubna uplyne již smutných
15 let ode dne, kdy dotlouklo zlaté srdce
naší maminky, babičky a tchyně Anny
Pondělíčkové. Kdo jste ji znali, věnujte jí
tichou vzpomínku.
Dcera Anna Škodová s rodinou a synové
František, Milan a Jaroslav Pondělíčkovi
s rodinami.

§
Dne 11. března tomu bylo 11 let, co nás
navždy opustila naše milovaná babička
a maminka Marie Bergerová. Vzpomeňme si na ni 14. dubna, kdy by se dožila
92. narozenin.
Za celou rodinu vzpomíná vnučka Marta.

§
Dne 6. dubna by s námi oslavila 55. narozeniny paní Eva Černá.
S láskou stále vzpomínají dcery Eva
a Martina s rodinou.

§
Dne 27. března jsme si připomněli 5 let od
úmrtí pana Zdenka Kobyláka.
Za vzpomínku děkuje rodina.

§
Dne 17. dubna uplyne 9 let, kdy nás navždy opustil pan Zdeněk Popelka.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

§
Dne 7. dubna by se dožil 60 let náš drahý
manžel, tatínek a dědeček Jaroslav Richter. Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Manželka Jana, dcera Martina a syn
Jaroslav s rodinou.

§
Dne 14. dubna tomu bude rok, co nás
navždy opustil Josef Sochor, milovaný
manžel, tatínek a dědeček.
S láskou vzpomíná manželka Jaroslava,
děti Josef a Blanka s rodinami.

§
Dne 4. dubna by se dožila 60. narozenin
moje manželka Mária Somičová. Stále
vzpomíná manžel Milan, dcera Liana, syn
Milan s rodinami a ostatní příbuzní.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ
2. B ZŠ Edisonova děkuje lékařům, sestřičkám Zdravotnické záchranné služby v Rumburku a vedení ZŠ Edisonova
ve Varnsdorfu za adopci panenek pro UNICEF - Pavlínky
a Petra. Adopce těchto panenek (vlastnoručně zhotovených
žáky 2. B) pomohly zachránit 2 děti v rozvojových zemích
před hrozbou smrtelných dětských onemocnění.
Jsme rádi, že jsme pomohli i my.
2. B

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Basketbalu končí sezona

Dne 8. dubna oslavila
významné jubileum - 80.
narozeniny naše milovaná
maminka, babička, prababička, sestra a teta Libuše
Šmalclová. Do dalších let jí
přejeme hodně zdraví, lásky,
štěstí a pohody.
Syn Milan, snacha Věra
a celá rodina.

PODĚKOVÁNÍ
I když už není Den učitelů
v kalendáři označován (proč
asi, když léta označován
byl), přesto jsme ho slavili.
Dík patří ředitelství Základní školy Bratislavská
a ředitelství Speciální školy
Masarykova, která opět
nezapomněla na své učitele
důchodce a pozvala je mezi
sebe.
H. D.

VARNSDORFSKÉ
TRHY
22. 4. 2009
na parkovišti
u hotelu Praha

ZUBNÍ
POHOTOVOST
11. - 13. 4. 2009
MUDr. Pavel Hladík,
Weberova 1537/7,
Děčín VI-Letná
Tel. 412 539 298
18. - 19. 4. 2009
MUDr. Rita Rambousková, Riegrova 773/72,
Děčín II - Nové Město
Tel. 412 526 250

Muži hostili Roudnici bez nejtěžších hráčů týmu Voráčka
a Bubna, ale soupeř přijel v osmi a bez podobně silově vybavených hráčů. První čtvrtinu vyhráli 23:12, když v obraně
hrál skvěle Novotný a v útoku se zlepšující Relich. Od 2.
čtvrtiny dostali příležitost hráči z lavičky doplňovaní Novotným a Činkou s Vakulenkem. Oba podali velmi dobrý
výkon. Ve 3. čtvrtině byl stav již 64:45, ale nevynucené chyby
Slovanu zmenšily náskok na osm bodů zkraje 4. čtvrtiny.
Koš Šišuláka a dva Vakulenka pak přinesly definitivní
uklidnění. Nutno vyzdvihnout výkon i výborně hrajícího
Boháče. TJ Slovan - BK REAL Roudnice n. L. A 82:70
(49:37). Body Boháč 20, Činka 16 (2x3), Vakulenko 10,
Novotný a Šišulák 8, Relich a Doležal T. 6, Doležal M. 4,
Špiroch a Eichler 2.
Dorostenci nastoupili k rozhodujícímu utkání nadstavby
soutěže v Mostu s odhodláním proměnit druhý matchball
finále přeboru. Stejně jako s Libercem se to ale nevyvedlo.
Nedařilo se Smrčkovi, ten navíc za vyrovnaného stavu ve
4. čtvrtině pro zranění odstoupil. Spoluhráči pak již neměli dost
psychických sil k udržení vedení. BK Baník Most - TJ Slovan
81:70 (28:36). Body za Slovan Horáček 29 (2x3), Janoušek
14, Smrčka 13, J. Šimák 8 (1x3), Kopecký 4, M. Šimák 1
a Lehroch 1. Bez zraněného Smrčky bylo druhý den úkolem
vyhrát s týmem, který se opírá o dva hrou i výškou vyčnívající hráče. V sedmé minutě byl stav 0:11 a až od 2. části se
domácím rozehrály opory. To již nebyl problém hlídat náskok
20 bodů. Střelecky se v obou duelech po delší době prosadil
Horáček. BK ASK Chomutov - TJ Slovan 52:66 (2:17, 12:
16, 22:17, 16:16). Body Slovanu Horáček 23 (3x3), Janoušek 19, Lehroch 11, M. Šimák 6, Kopecký 4 a Ondrejčík 3.
Starší minižáci hráli v domácím prostředí první ze tří
finálových turnajů o celkové prvenství s celky Litoměřic
a Ústí. Bez několika nemocných hráčů nejdříve propadli
s Litoměřicemi 29:70 (8:25), což ale nemůže být omluvou.
Chyby v obraně a žalostná střelba rozhodly o vysoké porážce.
Body Houngbendji 10, Sovák 8, Bílý a Koudelka po 4, Koktán
2 a Stredák 1. Dramatický byl zápas s Ústím se střídáním
týmů ve vedení. Po 1. čtvrtině (6:17) přišlo zlepšení a obrat. Mírný náskok v poločase dával naději a tu první pětka
udržela i po 3. čtvrtině (39:40). V závěru se obě družstva
střídala ve vedení, ale finiš patřil domácím. Slovan - Ústí
52:49 (28:25). Body Ticháček 17, Bílý 14, Zamrzla 7, Sovák
6, Holubář, Koudelka, Strnad a Houngbendji po 2. Výsledek
zápasu Ústí – Litoměřice 72:39 (43:17) poslal družstva do
dalšího turnaje v Ústí nad Labem se stejnými šancemi na
konečný úspěch..
Nejmladší minižáci absolvovali turnaj o celkové vítězství
v oblastním přeboru, z něhož vítěz postupoval do finále ČR
ve Svitavách. Naši hráči sice dvakrát prohráli, ale zaslouží
si pochvalu za velkou bojovnost. Slovan – Litoměřice 15:58
(5:28), nejvíce bodů Lukeš 4 a Vašut 3. Slovan - Chomutov
31:64 (16:29), nejvíce bodů Svoboda 7, Marek, Šimon po 6.
Ing. Strolený, Ing. Novotný

ATLETICKÉ AKCE

§
Dne 31. března uplynuly již 3 roky, co
nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička Marie Svobodová.
Chybíš nám.
Vzpomínají dcera Dagmar s manželem,
vnuci Petr a Miroslav, vnučka Ladislava
s manželem a dětmi Eliškou a Kubíkem.
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SENÁTORSKÉ
DNY VE
VARNSDORFU
U Nádraží 1562/8
(růžová vila)

20. dubna 2009
15 - 17 hodin

Oddíl atletiky TJ Slovan a Městské divadlo Varnsdorf
pořádají 6. ročník běhu, pádění i úprku „KDO UTEČE …
VYHRAJE“ aneb od samého začátku do vítězného konce.
Akce se koná v sobotu 18. dubna, start a cíl je u městského
divadla. Prezentace nejpozději 20 minut před startem příslušné kategorie. Startovné pro dorost, juniory a dospělé
30 Kč. Tratě od 120 m do 4 200 m. Program: 10.00 hod. - drobotina (nar. 2000 a mladší), elévové, žactvo, dorost;
11.00 - juniorské kategorie, dospělí a veteráni (nad 60 let).
Kontakt: Stanislav Skalický, Raisova 1327, 407 47 Varnsdorf, tel. 412 374 222, e-mail: lkas.sky@volny.cz.
Ve stejný den v sobotu 18. dubna proběhne Český pohár
v běhu do vrchu 2009 na šestikilometrové trase Jiřetín pod
Jedlovou (430 m n. m.) – vrchol Jedlové (774 m n. m.). Jde
o 13. ročník a prezentace je od 11.00 a start ve 13.00 hod.
na hřišti sportovního areálu. Startovné činí 50 Kč. Trať
4 km je pro juniorky nar. 1989 a mladší, ženy nad 55 a muže
nad 70 let. Ostatní čeká 6 km. Kontakt: Milan Krupka,
407 55 Dolní Podluží 468, tel. 412 384 222, 728 679 637,
e-mail: milankrupka@centrum.cz.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Také žákovské kategorie
přináší úspěchy Model klubu

MALÍ HOKEJISTÉ VÁLELI
HC Varnsdorf má za
sebou další hokejovou sezonu. Ačkoli se místní klub
musí vyrovnat se ztíženými
podmínkami v podobě chybějícího zastřešení zimního
stadionu, představují především žákovské týmy, které
v letošní sezoně zaznamenaly řadu výborných úspěchů,
velkou naději varnsdorfského hokeje. Přestože oba
týmy nejmladších žáků hrají

STRUČNĚ

Pavel Formánek, úspěšný varnsdorfský modelář.
Soutěž PI*liga 2009 byla první velkou soutěží,
kde bojovalo varnsdorfské
družstvo žáků s modely,
které postavilo během uplynulého půl roku. Modely
s vrtulemi poháněnými
gumovými svazky jsou poměrně náročnou kategorií.
S notnou dávkou technických
i taktických rad od starších
kolegů v klubu se ale celý
tým dobře předvedl. Dvojice
David Jára v kategorii P30
a David Koutný v kat. H
ukázala, že se nebojí ani
zkušených soupeřů. Dobré

umístění seniorů Štrubinského (v kat. A3 bral 7. místo),
Bely (v kat. P 30 skončil 3.),
Formánka (v kat. F1G byl 2.)
je letos dobrým nástupem
v této největší ligové soutěži volných modelů. LMK
Varnsdorf pořádal na letišti
v České Lípě soutěž volných
modelů Pepova jarní 2009.
Za téměř ideálního jarního
počasí si změřilo své síly 50
soutěžících. V žákovských
kategoriích kralovali Koutný
a Jára, v kat. P 30 seniorů
přesvědčivě vyhrál Vladimír
Holeček.
J. Bartík

Zástupci varnsdorfských
sportovních klubů (za fotbal,
hokej, tenis, další se tentokráte omluvili) připravili na
svém dalším setkání seznam
bodů, které mají v záměru
ve spolupráci se sportovní
komisí při MÚ konzultovat
a uvádět v činnost. Vítají
také vstřícnost této komise. Se záměry a výsledky
jednání budou čtenáři HS
postupně seznamováni.
M.H.

Tradiční volejbalový
turnaj se koná zítra
TJ Slovan Varnsdorf,
oddíl volejbalu pořádá
11. dubna od 9.00 hodin
VELIKONOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ, jeho
V. ročník smíšených příchozích družstev (4 muži + 2
ženy). Uzávěrka přihlášek
je 11.4. v 8.30 ve sportovní
hale Slovanu Varnsdorf. Pro
přihlášení použijte e-mail
damnitz@centrum.cz nebo
telefonicky na č. 777 922
959 nebo 604 748 413.
Petr Damnitz

„pouze“ krajský přebor, dokázali malí hokejisté zvítězit
nad stejně starými soupeři
z Ústí nad Labem, Děčína,
Litoměřic, Mělníka, Teplic,
České Lípy atd.
Sršni (žáci 3. tříd, 9
let) porazili během letošního ledna až března Ústí
n. L. 8:2, Děčín 4:1, Teplice
11:4, K. Vary 5:2 a Litoměřice
3:2. Aktivním přístupem
v zápasech zhodnotili kluci tréninkovou přípravu
a výborné výkony předváděl po celou sezonu brankář
Martin Prkno. Především
pak díky talentům varnsdorfského hokeje Radku
Koldovi, Tomáši Váňovi
a střelci Honzovi Matějkovi
(nasázel soupeřům 98 gólů!)
mohli nejmladší hokejisté
zaznamenat své největší
úspěchy. Dost velký zájem
o naše hráče projevili i mnohem větší hokejové oddíly.
Sestava Sršňů (v závorce
počet branek): M. Prkno,
R. Kolda (21), J. Matějka
(98), T.Váňa (29), P. Havelka (9), V. Andrle (2),
L. Nedomlel (7), R. Nagy
(2), J. Vaněk, D. Kvapil,
D. Pípa (1), L. Biháry,
M. Brandejský, M. Janků
a M. Podroužek.
Panteři (žáci 4.-5. tříd,

10-11 let) uhráli v sezoně také pěkné výsledky,
a i když vždy nezvítězili,
odvedli bojovné výkony, za
které se nemusí stydět. Nejvýznamnějším úspěchem
byla výhra nad Teplicemi
7:4 a Jabloncem n N. 5:3.
Zajímavostí je, že za místní
Pantery nastupuje hokejistka Dominika Forejtová, která patří mezi tahouny týmu
a zaznamenala 6 branek
v sezoně. Sestava Panterů:
D. Hájek (1), M. Podroužek, V. Sláma, O. Černý,
M. Slánský, O. Štefan (4),
D. Forejtová (6), L. Zábranský (1), J. Matějka (12),
R. Kolda (1), T. Váňa, J. Vaněk, P. Havelka, V. Andrle,
M. Novák a J. Sentner.
Poděkování za celý hokejový rok 2008-2009 patří
nejen všem klukům, ale také
funkcionářům žákovských
týmů Liboru Kvapilovi,
Josefu Váňovi, Jaroslavu
Matějkovi, Milanu Vargovi, Romanu Slánskému
a Standovi Černému. V neposlední řadě si poděkování
za celosezonní pořádání
školy bruslení v rámci aktivit oddílu HC Varnsdorf zaslouží Michal Šatník, Zdeněk
Damašek a Josef Hambálek.
Jaroslav Beránek

Dva národní rekordy siláků
patří varnsdorfským

Doma bez bodů, z Vyšehradu remíza
Poslední březnovou neděli přijel do varnsdorfské Kotliny
druhý tým tabulky ČFL- FC Písek. I přes rozdílné
postavení v tabulce chtěl
Slovan potvrdit svoji jarní
bilanci dvou výher, ale nakonec zápas rozhodla proměněná penalta hostů z jihu
Čech. Domácí navíc měli
v týdnu zdravotní problémy
a několik hráčů netrénovalo
naplno. Mezi diváky pak ani
zhruba třicítka po celý zápas burcujících a hlasitých
fandů Slovan ke kýženým
bodům nepopohnala. Snad
se to povede příště. Branka:
17. Polodna z PK. ŽK Hyka,
Procházka - Pravda. 400
diváků. Poločas 0:1. Rozhodčí Damková. Sestava
SK Slovan: Vaňák - Hyka,
Vavroušek, Stehlík, Čapek
– Jiroušek (69. Formáček),
Ja kobovský, Ba lá ž (46.
Jordák), Chod (84. Ježdík),
Kotiš - Procházka. Trenér

Zbyněk Busta s odstupem
d ne v iděl utká n í ta kto:
„V týdnu jsme kvůli zdravotním problémům několika
hráčů v ideální pozici nebyli,
ale to nechci omlouvat konečný výsledek. První půli jsme
prospali, báli se hrát. Penaltu nebudu hodnotit, náš hráč
se údajně soupeře ani nedotkl. S druhou částí mohu
vyjádřit částečně spokojenost, ale v mezihře se našlo
spousta hloupých přihrávek
a chyběly hlavně ty finální.“
Příznivci hostů na webu
FC Písek nechali vzkaz: „Pro
fanoušky z Varnsdorfu - díky
za pěkné přivítání, kterého
se nám dostalo. Byl to dobrý souboj jak na hřišti, tak
v hledišti. Do dalších zápasů
vám přejeme více štěstíčka
a body. A hoj! “ Nejlepší
hráči SK Slovan v utkání
dle hlasování příznivců na
jeho webu: Martin Vaňák
a Pavel Čapek. Na Vyšehradě SK Slovan uhrál remízu

1:1 (góly 74. Josef Hyka
z rohu 0:1 a v 86. srovnal
Ouda ha r). Áčko hostí
nyní v neděli 12. dubna
od 16.30 Mladou Boleslav
B, kterou vede bývalý trenér
Varnsdorfu Josef Hloušek.
Očekává se opět slušná návštěva s burcující a hlasitou
skupinou domácích fandů.
Oba tý my dorostenc ů
zahájily divizní jarní boje
dvěma zápasy doma a ani
jeden jim bodově nevyšel.
S Karlovými Vary starší
dorost prohrál 0 :2 (0 :1)
a mladší 2:3 (1:3), branky
18. Kuba, 67. Šťastný.
S Českou Lípou o týden později starší neuspěl 1:2 (0:2),
když se trefil pouze Havel.
Mladší dorost inkasoval 2:5
po opět katastrofálním začátku (v 5. min. 0:2) a jeho
obě branky zaznamenal Ondráček. V sobotu 18. 4. hrají
dorosty doma s Juniorem
Děčín.
ZdS

Luboš Šos a Láďa Žítek na stupních vítězů.
V závěru března se uskutečnilo v Trutnově MČR v benčpresu federace GPC. Zúčastnili se jej i dva varnsdorfští
siláci, kteří podali životní výkony. Láďa Žítek, velký talent,
kterému je 18 let, nastoupil v kategorii junior do 75 kg
a 3. pokusem zvednul 130 kg, což je národní rekord. Luboš
Šos se představil v kategorii do 125 kg a jeho největším
soupeřem byl několikanásobný medailista z MS a ME
D. Dvořák, držitel národního rekordu. Luboš začal opatrně
s 240 na 1. pokus, 250 dal na 2. a 275 zvednul na 3. pokus.
Ten nebyl ale pro dotyk činky se stojanem uznán. Dvořák
zdolal 270 kg, a tak z toho bylo 2. místo. Čtvrté pokusy
mohou být navíc nahlášeny, pokud se jedná o národní rekord a ten zněl 280 kg. Luboš nahlásil 281 kg, zvednul je
a znamená to tak nový rekord. Přes zklamání, že se tento
výkon nemohl počítat do celkového hodnocení, to byla
alespoň malá útěcha. A ještě jedna zajímavost - závody se
konaly na netradičním místě, v prostorách městského úřadu.
L.Š.
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