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SLOVO STAROSTY
BILANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY, ÚSPORY JSOU VYČÍSLENY
VARNSDORF BUDE SPOLUPRACOVAT
Od června loňského roku byl bude přát – vypukne v březnu. miláčkům kálení kdekoliv a ti
SE SVÝMI NĚMECKÝMI SOUSEDY

Tibetská vlajka ani letos na radnici nevisela
Únorové jednání zastupitelstva města se od několika
předchozích vyznačovalo poklidem a věcností.
V části vyhrazené návrhům, dotazům a připomínkám
zastupitelů vznesl dr. M. Hoch dotazy týkající se mj. problematiky prací v rámci veřejné služby, sociálních problémů občanů
s nízkými příjmy a řešení nezaměstnanosti ve městě. Na dotazy
požádal odpovědět písemně.
V další části jednání ZM schválilo Dohodu o spolupráci mezi
městy Rumburk, Varnsdorf a Seifhennersdorf a obcí Grossschönau a pověřilo starostu města jejím podpisem. Předmětem
dohody je spolupráce těchto příhraničních obcí a zajištění
sladěnosti jejich celkového rozvoje do budoucna.
ZM pověřilo finanční výbor vypracováním doporučení na
zmírnění dopadů vývoje ekonomiky na hospodaření města na
základě výsledků hospodaření za 1. čtvrtletí 2010 s výhledem na
další období roku 2010. Doporučení FV předloží na květnovém
jednání ZM. Dále bylo rozhodlo o prodeji automobilu Fiat Scudo
z majetku Školní jídelny Edisonova za odhadní cenu 10 tisíc korun. Bez větších připomínek bylo schváleno vyhodnocení činnosti
městské policie za rok 2009.
Při projednávání návrhu na finanční spoluúčast města na
projektu ,,Podpora terénní práce na rok 2010“, jehož celkové
náklady představují 600 tisíc korun, z toho podíl města bude
250 tisíc korun, se zastupitelé V. László a dr. M. Hoch zajímali
o způsob vyúčtování a účinnost vložených prostředků. Vedoucí
Centra sociálních služeb Varnsdorf K. Jiřišta, který návrh
předkládal, zastupitele ujistil, že finanční prostředky jsou řádně
sledovány a že i v budoucnu podle požadavku jejich využití
vysvětlí. Zastupitelé příspěvek města schválili.
Jménem kulturní komise RM předložil J. Sucharda návrh, aby
v rámci celostátní iniciativy ,,Vlajka pro Tibet“ byla na budově
MěÚ 10. března t.r. vyvěšena tibetská vlajka. V rámci diskuze
k tomuto návrhu vystoupil Ing. P. Jakubec a někteří další zastupitelé s odůvodněním a doporučením vlajku nevyvěšovat. ZM
vyvěšení vlajky, stejně jako loni, neschválilo.
Pokračování na str. 2
INZERCE

pro osoby dlouhodobě setrvávající ve stavu hmotné nouze
zaveden v našem městě institut
„veřejná služba“. Vedle veřejně
prospěšných prací a dobrovolnické služby tak dostalo město
možnost využívat práce těchto
osob ve prospěch města a jeho
organizací.
Ve Varnsdorfu se veřejná
služba týká zhruba 380 osob.
Každý měsíc ji vykonává dobrovolně asi 160 klientů. Pracovní
náplní jsou většinou úklidové
práce. Od července do konce
roku 2009 pracovalo 879 klientů
a odpracovali 27 873 hodin. Odvedli tak pro město navíc práce
v hodnotě 1,67 mil. korun, které
jsou velmi ceněny. Jen v základních a mateřských školách
byla jejich pomoc vyčíslena
na 251,5 tisíce korun. Pomoc
naprosto úžasná!
Kancelář veřejné služby, která
byla prozatím zřízena v Centru
sociálních služeb a ubytovně
v ulici T. G. Masaryka 2470,
se od nového roku zabývá
organizací práce nejen pro
veřejnou službu, ale nově i pro
deset zaměstnanců veřejně
prospěšné práce. Takzvaný
„ferrari tým“ (podle výrazných
červenočerných montérek) byl
nechvalně známý po celém
městě. Kompetence jejich
vedení přesunuta na systém
kanceláře veřejné služby. Odtud
putují pokyny jak pro klienty, kteří
mají zájem odpracovat 20 hodin
měsíčně ve prospěch města, tak
i pro „ferrari tým“, který je hrazen
úřadem práce.
Obě tyto služby tak budou
vedle pracovníků technických služeb hlavními aktéry
chystaného velkého jarního
úklidu, který – pokud počasí

Úklid bude zahájen v centru
a postupně bude pokračovat
až do okrajových částí města.
Náklady spojené s úklidem
jsou vyčísleny na 200.000 Kč
každý rok. Součástí jarního
úklidu bude i likvidace psích
exkrementů, kterých je díky
„vřelému“ přístupu majitelů
psů opravdu velké množství.
Bohužel je to vše jen o lidech!
Jedni dovolí svým čtyřnohým

další pak musí odporné výkaly
uklízet. Přitom stačí jen tak málo!
Vyzvednout si na ekonomickém
odboru sáčky na psí exkrementy
a použít jich. Nemuseli bychom
se pak setkávat s nechutnými
pohledy na chodníky, které, než
jedni uklidí, další dovolí znečistit. Hlas lidu pak říká: „Vždyť tu
máme přeci veřejnou službu, tak
ať to uklidí!“
rm

DĚTI PEČOU DO ŠKOLY BUCHTY

Základní škola Bratislavská již 3. rok podporuje mezinárodní organizaci UNICEF. V 1. roce adoptovali 6 panenek,
a přispěli tak částkou 3.600 Kč na očkování dětí v rozvojových zemích. Druhým rokem sami panenky vyráběli. To už
se k nim připojily i další školy základní i mateřské z celého
Varnsdorfu, Dům pro matky a děti svaté Máří Magdalény
z Jiřetína pod Jedlovou i ostatní občané města. Celkem se
vyrobilo 141 panenek. Slavnostní předání panenek a výtěžek
z jejich prodeje v hodnotě 8.300 korun byl zástupci UNICEFu
předán v prostorách varnsdorfského divadla.

Pokračování na str. 3

Slavné vily...
i varnsdorfské
funkcionalistické zaujaly

ÚSTECKÝ KRAJ POSLAL DO VARNSDORFU PENÍZE

Naděje na
zlepšení
vzhledu
veřejných
prostranství

čtěte na str. 5

UDĚLENY NOMINACE NA ZLATOU MÚZU SEVERU

čtěte na str. 4

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SE KONÁ 25. 3.
DALŠÍ PENÍZE PRO VARNSDORF SCHVÁLENY
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ROK 2009 A ČINNOST
MĚSTSKÉ POLICIE VE ZKRATCE
V průběhu roku 2009 zabezpečovala MP některé akce
pořádané v katastru města jak v plné míře, tak i formou
spolupráce s jinými složkami nebo orgány města. Jednalo
se standardně o Rampušačku, Masopust, v preventivní
oblasti v BESIPu - organizace a realizace okresního kola
soutěže mladých cyklistů, vánoční trhy, cyklistický závod
Tour de Feminin a Silvestrovský běh.
V hodnoceném období bylo přijato 1 730 oznámení jak
osobním kontaktem, tak technickými pojítky dalších 98 na
„linku 156“ a 517 událostí souvisejících s pultem centralizované ochrany. Dále bylo oznámeno celkem 114 podezření z krádeže. Současně bylo zaznamenáno 5 611 různých
preventivních kontrol. Pěších kontrol v katastru města bylo
celkem 426. Z kamerového systému bylo do svodky zaznamenáno 59 událostí, které byly následně řešeny buď hlídkou
MP, nebo dále cestou Policie ČR. Strážníci MP dále 288x
spolupracovali se složkami Policie ČR a 9x s hasiči.
A ještě několik zajímavých čísel:
Strážníci vyřešili 752 přestupků blokově na místě, a tím do
městského rozpočtu přinesli 461.400 Kč. Dále bylo uloženo
42 blokových pokut na místě nezaplacených (složenka)
v částce 25.000 Kč. Tento celkový výčet pokut byl udělen,
jak v dopravě, tak i v oblasti veřejného pořádku (znečištění
veř. prostranství, psí výkaly, rušení nočního klidu a jiné).
Odborům městského úřadu k dalšímu šetření bylo předáno
111 přestupků. Městská policie za celý rok 2009 vypracovala
celkem 325 úředních záznamů, na Policii ČR předvedla 16
osob, zkontrolovala 409 podezřelých osob. Ve 2 případech
bylo nutno při zákroku proti agresivní osobě použít donucovacích prostředků a 200 menších přestupků bylo řešeno
domluvou, nebo napomenutím.
Martin Špička, velitel MP

Projekty na pomoc sociálně
slabým ve Šluknovském výběžku
Rekonstrukce centra služeb, zapojení více lidí do údržby veřejných
prostranství pomocí veřejné služby, přípravné třídy a asistenti pedagogů ve školách, nová nízkoprahová zařízení a azylový dům – to
všechno může v případě úspěchu podávaných projektových žádostí
začít pomáhat sociálně slabým obyvatelům Šluknovska. Příprava projektů vychází ze strategického dokumentu, který společně připravili
členové takzvaného lokálního partnerství zřízeného vládní Agenturou
pro sociální začleňování v romských lokalitách.
Šluknovsko je první lokalitou, v níž agentura působí, kde byl tento
strategický dokument dokončen. Je konkrétním výsledkem spolupráce
zástupců obcí, měst a dalších subjektů podílejících se v tomto regionu
na začleňování chudých obyvatel sociálně vyloučených lokalit koordinované vládní agenturou.
Plán již schválilo 18 starostů ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
v nejbližší době jej budou schvalovat zastupitelstva jednotlivých
obcí a měst.
Agentura pro sociální začleňování působí na Šluknovsku od roku
2008. Lokální partnerství zde sdružuje zástupce obcí, měst a dalších
významných subjektů působících v oblasti sociálního začleňování. Členy lokálního partnerství je kromě agentury šest obcí a měst z regionu
(Rybniště, Krásná Lípa, Chřibská, Varnsdorf, Česká Kamenice, Jiřetín
pod Jedlovou), osm neziskových organizací a Speciální základní škola
v České Kamenici. V letošním roce se partnerství rozšíří o obce Šluknov
a Jiříkov, které projevily zájem o připojení ke stávajícímu partnerství.
Ve Varnsdorfu se jedná o rozšíření terénní práce do okolních obcí (Jiřetín pod Jedlovou, Dolní a Horní Podluží, Rybniště, Chřibská) v rámci
projektu z ESF. Dále o rekonstrukci části objektu v ul. T. G. Masaryka,
kde jsou provozovány 3 sociální služby – noclehárna (zvýšení kapacity), terénní program (rekonstrukce prostorů) a nízkoprahové zařízení
(rekonstrukce, modernizace a rozšíření prostorů pro volnočasové
aktivity).
-r-
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DO VARNSDORFU PUTUJE 900 TIS. KORUN
Místní akční skupina Šluknovsko má za sebou další
kolo příjmu žádostí o dotaci
z finančních prostředků Strategického plánu LEADER
v rámci Programu rozvoje venkova. Žádost podalo celkem 7
žadatelů, z toho 2 fyzické osoby
podnikající v zemědělství a 5
právnických osob. Z rozhodnutí programového výboru
MAS bylo na projekty 2. výzvy
vyčleněno 40 % prostředků
z celkové alokace na r. 2010.
Na základě hodnocení
výběrové komise byly vybrány
k finanční podpoře celkem 4 žá-

dosti v celkové výši 3.734.110 Kč.
Jednou z nich je projekt, jehož
záměrem je vybudovat ubytovací a stravovací zařízení ve
Varnsdorfu. Výše podpory je
900 tis. Kč. Druhým úspěšným
projektem je rekonstrukce
kostela sv. Kateřiny v Dolním
Podluží s finanční podporou ve
výši 1.349.910 korun. Poslední
dvě žádosti podali soukromí
zemědělci z našeho regionu
a jsou zaměřeny na vybudování
prostor pro uskladnění krmiv
a steliv. Požadovaná dotace
u těchto dvou projektů činí celkem 1.484.200 korun.

VARNSDORF BUDE SPOLUPRACOVAT
SE SVÝMI NĚMECKÝMI SOUSEDY
Dokončení ze str. 1

ZM schválilo prodej pozemků z vlastnictví města v celkové částce
téměř 440 tisíc korun. Při projednávání žádosti o koupi pozemků
o celkové výměře více než 5.600 m2 v blízkosti křižovatky ulic Jiřího
z Poděbrad a Mikulíkova požadovala firma ELEKTROPOL, spol.
s r.o., snížení ceny oproti původně sjednané z důvodu údajné ekologické zátěže na těchto pozemcích. V diskuzi se k problému vyjádřil
MUDr. V. Jára, Ing. J. Draský i další. Na doporučení zastupitelů byl
tento bod stažen z jednání.
V závěrečné části jednání bylo na žádost kupujících opraveno
několik dřívějších usnesení týkajících se prodeje majetku města.
ZM rozhodlo o předání teplovodní kotelny a plynové přípojky
v hodnotě 4.265 tisíc korun do správy p.o. Nemocnice Varnsdorf
a schválilo návrhy na změnu územního plánu v některých lokalitách
města.
Dr. Miloslav Hoch

Na počátku března budou
žádosti o dotaci předány
k zaregistrování na Regionální
odbor Státního zemědělského
intervenčního fondu v Ústí nad
Labem.
V pořadí již 3. výzvu vyhlásí
MAS Šluknovsko pravděpodobně na počátku dubna tohoto
roku. Předmětem podpory bude
fiche č. 5 zaměřená na cestovní ruch, fiche č. 6 zaměřená na
záchranu kulturního dědictví
venkova a fiche č. 7 zaměřená
na celkovou obnovu a rozvoj
vesnic a zlepšení občanské
vybavenosti. V souvislosti
s připravovanou 3 výzvou proběhne školení určené pro žadatele. Veškeré další podrobnosti
k možnostem podpory budou
včas uveřejněny na webových
stránkách a v místním tisku.
Své projektové záměry můžete bezplatně konzultovat při
své návštěvě kanceláře MAS
Šluknovsko ve Varnsdorfu,
Mariánská ul. 475, případně
i prostřednictvím e-mailu nebo
telefonicky na 724 778 296 po
dobu úředních hodin (denně
9–12, 13–15 hod.).
Dana Dudková,
MAS Šluknovsko

VÝZVA VLASTNÍKŮM KULTURNÍCH PAMÁTEK
VE SPRÁVNÍM OBVODU POVĚŘENÉ OBCE VARNSDORF
Ministerstvo kultury ČR
rozhodlo po kladných ohlasech
z minulých let o opětovném
vyhlášení dotačního programu
,,Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“.
Finanční podpora z tohoto
programu je určena na obnovu památek, které se nalézají
mimo památkově chráněná
území a nejsou zároveň národními kulturními památkami.
Podpora z nového programu má
dosáhnout zejména tam, kde to
dosud stejně účelným a efektivním způsobem neumožňovaly
jiné programy MK, a zároveň
má prostřednictvím obecního
úřadu obce s rozšířenou působností kompenzovat zvýšené
náklady vlastníků na opravy
a údržbu KP. Správnímu obvodu
pověřené obce Varnsdorf byla
pro rok 2010 přidělena finanční
podpora ve výši 450 tis. Kč.
Program je realizován ve
dvou kolech a město Varnsdorf
přijímá žádosti o poskytnutí příspěvku do 30. 4. 2010. Žádost

se podává na formuláři, který
je k vyzvednutí včetně zásad
pro užití neinvestičních prostředků a seznamu povinných
příloh na odboru správy majetku
a investic, kancelář č. 44, Milan
Hanousek. Podmínkou žádosti
je doklad o vlastnictví objektu

a závazné stanovisko oddělení stát pam. péče OSMI MěÚ
Varnsdorf vydané na předmětné stavební práce. Zároveň
je možno všechny potřebné
informace o programu získat
na www.varnsdorf.cz.
Milan Hanousek

Další evropské peníze
pro Varnsdorf schváleny
Město Varnsdorf uspělo s žádostí o dotaci z Programu Cíl 3
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou, republikou
a Svobodným státem Sasko, který je spolufinancování z Evropského
fondu pro regionální rozvoj, na projekt „Městská knihovna Varnsdorf - Setkávání přes hranice“.
Projekt zprostředkovává lidem žijícím po obou stranách hranice
vzájemnou kulturní výměnu a výměnu informací o lužickosrbské
kultuře - fenoménu jedinečném v celoevropském měřítku. Formou
přednášek ve školách i pro veřejnost, besed, kulturních pořadů (literárních čtení, výstav, koncertů) umožňuje jak prezentaci umělců, tak
i jejich vzájemné setkávání, a především setkávání s širokou veřejností. Kromě toho budou z projektu částečně hrazeny provozní
náklady prostor městské knihovny užívaných v rámci projektu
a pořízeno drobné vybavení. V knihovně vznikne mimo jiné také
kontaktní místo pro česko-sasko-lužickou oblast.
Projektovými partnerty jsou Městská knihovna Varnsdorf a Svaz
lužickosrbských umělců Budyšín (Bautzen, SRN).
Celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 3.717.290 Kč,
z čehož 90 % bude hrazeno z dotace EU.
PeV, mhra
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DĚTI PEČOU DO ŠKOLY DOMÁCÍ BUCHTY
Dokončení ze str. 1

V letošním školním roce
se škola rozhodla pomoci
UNICEFu dalším projektem
nazvaným „Škola v krabici“.
Hodnota jedné krabice obsahující učební pomůcky pro 80
dětí a 1 učitele je 4.200 korun.
Cílová částka není malá, a tak
přemýšleli, jak nadchnout děti
i jejich rodiče pro dobrou věc
a zapojit je do tohoto projektu.
Vznikl nápad pečení a prodej
koláčů a buchet, které mohou
v předem určený den nahradit
dětem svačinu. Prodej pečiva
probíhá vždy 1x za měsíc. Děti
z vybrané třídy přinesou buchty
a koláče, které doma upekly
jejich maminky či babičky. Do
pečení se vždy zapojí s ochotou i všichni zaměstnanci školy.
Jeden kousek pečiva se prodává
ve škole za 10 Kč.
Akce začala už pečením
vánočního cukroví. Celý pedagogický sbor napekl cukroví,
za které se utržily skoro dvě
tisícovky korun, a pak předal
putovní vařečku dvěma třídám,
které se o pečení buchet a různých dobrot postaraly v lednu.
Únorová akce završila vybranou částku, která byla více než
4.200 korun, a tak první krabice
s učebními pomůckami může být
zakoupena.
Děti s rodiči a pedagogickým
personálem budou pokračovat
každý další měsíc a pevně věří,
že se i ostatní školy do akce

zapojí a přijmou symbolickou
putovní vařečku, kterou se na
další měsíc zavážou k pečení
dalších dobrot pro žáky své
školy.
Je kouzelné vidět nadšení
dětí, které se těší na ten den,
kdy má jejich třída „službu“,
aby upekla buchty, nakrmila
jimi natěšené spolužáky
a ještě svým přičiněním pomohla dětem v rozvojových

zemích, které takové štěstí
nemají. Celá třída o přestávce
nastoupila na chodbu v krásném kuchařském stejnokroji
a v rukavičkách a s úsměvem prodala všechny napečené dobroty.
„Připojte se k nám, vytvořte ve
vaší škole také dny plné buchet
a podpořte s námi dobrou věc,“
vyzvala ostatní školy ředitelka
Mgr. Jaroslava Beniačová.
Text a foto rm

Hraniční přechod definitivně bez kabin

Bezprostředně po vstupu
do Schengenského prostoru
měly být na základě bonnského
opatření z roku 1996 ze všech
otevřených hranic odstraněny
i budovy a zařízení, které sloužily k výkonu celní a pohraniční
služby. Týkalo se to především
závor, blokovacích zařízení,
zastřešení vozovek, kontrolních
kabin a zprovoznění zabraných
jízdních pruhů. Zatímco na většině okolních hraničních přechodů
byly tyto stavby skutečně záhy
odstraněny, jen na hraničním
přechodu z Varnsdorfu směrem
do Seifhennersdorfu to vypadalo, jako by se zastavil čas, nebo

jako by německá strana (na jejíž pozemcích stavby stály) byla
stále připravená tato zařízení
používat. Až v závěru loňského
roku se konečně podařilo ve
spolupráci s vlastníky a správci
dotčených pozemků hraniční
přechod upravit tak, aby splnil
veškeré požadavky schengenských standardů. Zůstává zde
pouze místní omezení rychlosti, které však souvisí již jen
s bezpečností dopravy v těchto
většinou zúžených místech. Po
odstranění veškerých staveb
se tak hraniční prostor otevřel
jako v roce 1938 a zůstaly
zde pouze na německé straně
moderní budovy postavené
a nadále využívané německou
policií a na české straně tzv.
modrý „šmoulí“ dům, který pro
Českou republiku obhospodařuje ministerstvo vnitra. Tento
majetek byl v roce 2007 mj. nabízen k využití městu. Nakonec se

Policie ČR rozhodla budovu jako
jedno ze svých 6 administrativní
sídel trvale užívat.
Text a foto JS
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DALŠÍ GYNEKOLOGICKÁ
AMBULANCE UKONČILA PRAXI
Nedostatek ambulantních lékařů je problémem, se kterým se
potýkají téměř všechny regiony České republiky - Šluknovský výběžek není výjimkou. Starší lékaři odcházejí do důchodu a mladí se
sem nehrnou. A ti, kteří by se již vypravili na sever, mnohdy zakotví
o několik kilometrů dál v německých nemocnicích.
Nejhorší situace mezi ambulantními lékaři na Šluknovsku je
v oboru gynekologie. Ještě v polovině minulého roku bylo v tomto
regionu osm ambulantních gynekologů a podle informací z Ústavu
zdravotnických informací a statistiky připadalo na každého lékaře
v průměru tři a půl až čtyři tisíce pacientek. V létě minulého roku
ukončil svou praxi MUDr. Dranačka (ambulance ve Varnsdorfu
a Šluknově) a koncem ledna tohoto roku MUDr. Nácovská zrušila
svou praxi v Rumburku. Na celý Šluknovský výběžek tak zbylo
pouze šest gynekologických ambulancí, přičemž odchod dalšího
ambulantního gynekologa se očekává na konci tohoto roku. Téměř
tisíc pacientek z našeho regionu zůstalo bezprizorních.
Zbývající lékaři již nemají dostatek volných kapacit, a proto nové
pacientky téměř nepřijímají. Zdravotnická dokumentace pacientek
byla v souladu se zákonnou úpravou převezena na Krajský úřad
Ústeckého kraje Ústí nad Labem. Vedení Lužické nemocnice
a polikliniky, a.s., se snaží tuto krizovou situaci řešit vlastními silami. Modernizuje na poliklinice gynekologickou ambulanci, která
by v průběhu měsíce dubna měla být v provozu. Její personální
obsazení bude zajištěno zatím lékaři z Lužické nemocnice. Dále
do prostor polikliniky sestěhují i ambulanci „Domeček“ z areálu
nemocnice, neurologické ambulance a denní infuzní stacionář.
Stěhování čeká z vedlejší budovy v Jiráskově ulici i ambulanci
plicní a kalmetizaci.
Šluknovský výběžek
Počet obyvatel cca 55 300
z toho muži cca 27 280
z toho ženy cca 28 020
z toho dětí cca 20 000
Praktičtí lékaři pro dospělé – 19 ordinací – 16 lékařů
(průměr 3 456 pacientů/lékař)
Praktičtí lékaři pro děti a dorost – 12 ordinací – 11 lékařů
(průměr 1 820 pacientů/lékař)
Praktičtí lékaři – stomatologie – 16 ordinací – 14 lékařů
(průměr 3 950 pacientů/lékař)
Praktičtí lékaři – gynekologie – 7 ordinací – 6 lékařů
(průměr 4 670 pacientek/lékař)
Samostatné ordinace lékařů specialistů – 18 ordinací – ORL,
nefrologie, oční, alergologie, kardiologie, neurologie, ortopedie,
diabetologie, chirurgie, urologie, kožní a rehabilitace.
Lékárny a výdejny léků – 10
Čerpáno z RN

Ústecký kraj poslal do Varnsdorfu peníze
Rada Ústeckého kraje a Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválily v letošním roce dotace,
v nichž se objevily i úspěšné varnsdorfské projekty.
Celková hodnota financí pro Varnsdorf činí 390.000 Kč.
-r-
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Naděje na zlepšení vzhledu veřejných prostranství
Město Varnsdorf pokračuje ve své snaze o zvelebení
zanedbaných městských částí. Po dokončení urbanistické
studie a projektové dokumentace se zaměřuje na vyhledání vhodného dotačního titulu, který by městu finančně
pomohl úpravy prostranství realizovat. Na Úřadu Regionální rady proběhly konzultace o možnostech čerpání dotací
a formálních požadavcích na zpracování žádosti.
Pro žádost o dotaci byly vybrány dílčí lokality, které si
zaslouží největší péči a rozvoj. Projekt počítá s vytvořením
nových parkovacích míst, provedením rekonstrukce chodníků a komunikací, vznikem nových dětských hřišť včetně
atraktivní in-line trasy. Území bude doplněno veřejným
osvětlením a výsadbou nové zeleně a dále mobiliářem jako
jsou lavičky, odpadkové koše, stojany na kola atd.
Předpokládané náklady dosahují téměř 45 mil. Kč
a město se bude snažit žádat o spolufinancování z ROPu
Severozápad, kde by případná dotace mohla dosáhnout
92,5 %. Pro zpracování žádosti využije vlastních zkušeností z hodnocení projektů podaných v minulých výzvách
i externích poradců pro nejlepší zpracování projektové
žádosti a dosažení regionální významnosti projektu.
O projektu je možné se více informovat na odboru
správy majetku a investic.
Ing. Josef Poláček,
starosta města

POPIS VYBRANÝCH LOKALIT

Lokalita VIII. - prostor od tenisových kurtů
podél železniční tratě k ul. Husova a Západní
IN-LINE TRASA, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, PARKOVIŠTĚ, REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ

VIZUALIZACE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
ZŘÍZENÍ NOVÝCH
PARKOVACÍCH MÍST

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ
HŘIŠTĚ

IN - LINE TRASA
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Nový stav

4. výstavba dětské hřiště
5. výstavba in-line trasy
6. rekultivace zeleně
(dojde k výsadbě
48 ks stromů a 12 ks keřů)
7. rekonstrukce chodníků
8. oprava krytu a obnova značení
stávajícího dopravního hřiště

1. zřízení 77 nových parkovacích míst
2. osazení nového městského mobiliáře
(osadí se 40 ks laviček,
10 ks odpadkových košů,
3 ks košů na psí exkrementy
a 6 ks stojanů na kola)
3. doplnění veřejného osvětlení

Lokalita V. - prostranství mezi ul. Edisonova a Křižíkova
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, CHODNÍKŮ,
NOVÉHO PARKOVIŠTĚ A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Nový stav

1. 35 nových parkovacích míst
2. doplnění veřejného osvětlení
3. výstavba dětského hřiště
4. výstavba nových pískovišť
5. rekultivace zeleně
6. osazení nového
městského mobiliáře
8. rekonstrukce komunikace
a chodníků

Návrh vybavení dětského hřiště

Návrh vybavení dětského hřiště

Vizualizace dětského hřiště, zeleně a mobiliáře

Současný stav

1. nedostatek parkovacích míst
2. nedostatečné veřejné osvětlení
3. nevyhovující stav chodníků
4. chybějící dětské hřiště
5. chybějící zařízení pro volnočasové aktivity
6. nedostatečný a nevyhovující městský mobiliář
7. nezdravá a nedostatečná zeleň

Lokalita VI. - ul. Křižíkova
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ
• Nové dětské hřiště bude sloužit hlavně pro nejmenší věkové skupiny a pro žáky
prvního stupně ZŠ. Hřiště je oploceno a osvětleno.
• Dojde k výsadbě 16 ks stromů a 12 ks keřů.
• Osadí se 30 ks laviček, 10 ks odpadkových košů, 4 ks košů na psí exkrementy
a 2 ks stojanů na kola.

skluzavka, tabule a
stolek

Současný stav

1. nedostatek parkovacích míst
2. špatný stav infrastruktury
3. nedostatečné veřejné osvětlení
4. chybějící dětské hřiště
5. stávající pískoviště
v nevyhovujícím stavu
6. nedostatečný a nevyhovující
městský mobiliář
7. nezdravá a nedostatečná zeleň

Nový stav

1. rekonstrukce a rozšíření komunikace a chodníku
2. výměna a doplnění veřejného osvětlení
3. bezpečný přístup k mateřské škole
4. ozdravení a úprava zeleně

Současný stav

1. špatný stav komunikace a chodníku
2. nevyhovující stav veřejného osvětlení
3. nevhodný přístup k mateřské škole
4. stávající zbytky mobiliáře
5. nezdravá a nevhodná zeleň

Fotodokumentaci a vizualizaci návrhů poskytl zpracovatel PD ProProjekt Rumburk
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Šest otázek pro Vladimíra Jelena

VLADIMÍR JELEN
(nar. 2.10.1967, Varnsdorf)
Absolvent ZUŠ (tehdy LŠU)
Varnsdorf, absolvent Státní konzervatoře v Praze, obor operní
zpěv (u Antonína Švorce
a Jaroslava Horáčka). Po dvouletém angažmá sólisty u Armádního uměleckého souboru
v Praze (1991-93) byl členem
Pěveckého sboru Českého
rozhlasu a Pražského komorního sboru, s nímž účinkoval
na zájezdech po Evropě, ale
i v Japonsku, Izraeli či Austrálii.
Hostoval v opeře Severočeského divadla opery a baletu
v Ústí nad Labem, věnuje se
koncertní činnosti u nás i v zahraničí, zejména v Německu
a Švýcarsku. Spolupracoval
na řadě nahrávek se soubory
Schola Gregoriana Pragensis,
Karmína, Symposium musicum
aj. Profesně se zabývá muzikoterapií zaměřenou na děti
s různými druhy postižení.

Koncertní cyklus „vážné hudby“ pod hlavičkou městského
divadla se v sezoně 2009-2010
specializoval na varnsdorfské
osobnosti - na naše rodáky,
kteří se uplatnili ve světě
profesionálních hudebníků. Po
říjnovém vystoupení Michala
Müllera (citera) a varhanním
koncertu s Tomášem Flégrem
přišel na řadu působivý basbaryton Vladimíra Jelena. 11. února zpíval v aule gymnázia opět
po čtyřech letech, tentokrát
za spoluúčinkování Štěpánky
Heřmánkové (soprán) a Adolfa
Melichara (klavír). Vladimír
je stále ve vynikající pěvecké
kondici, a navíc si svůj výběr
z operetních a muzikálových
čísel vtipně moderoval - a tak
byl zážitek dokonalý.
Známe se spolu od dětství,
ale o Vladimírových současných
aktivitách jsem měl jen velmi mlhavou představu. Zaslechl jsem
cosi o práci s postiženými dětmi,
o muzikoterapii, což vyvolalo
moji zvědavost. Tak jsem mu
položil několik otázek:
Vláďo, děkujeme ti za
krásný posluchačský zážitek z auly. Kde jinak se
s tebou můžeme setkat jako se
zpěvákem - jako třeba teď ve
Varnsdorfu?
V současnosti zpívám s několika koncertními agenturami.

Především to jsou koncerty
právě operetní či muzikálové,
tedy podobného typu, jako byl
ten varnsdorfský, ale většinou
za doprovodu orchestru. Často
mám (k mé radosti) možnost
zpívat i skladby operní, písňové
či duchovní hudební literatury
(ty asi nejraději). Pravidelně
vystupuji v Karlových Varech
a v jiných českých lázních.
Zkoušel jsem, co na tebe
řekne vyhledávač na internetu. Tvé jméno se tam objevilo v souvislosti s činností
komunitního centra Motýlek
v Praze na Černém Mostě. Oč
se jedná?
Motýlek je zařízení, jež provozuje nezisková organizace
Sdružení na pomoc dětem
s handicapy. Toto sdružení
založila moje manželka se svou
kamarádkou ve snaze pomoci
rodinám, které pečují o dítě
se zdravotním handicapem.
V Motýlku působím již osmým
rokem.
A tam se tedy věnuješ muzikoterapii. Ve vší stručnosti, co
si pod tím mám představit?
Muzikoterapií lze nenásilně
objevovat a rozvíjet v dětech
schopnosti, které jsou jinou
formou nedostupné nebo by
zůstaly skryté. Je to práce
s rytmem, melodií, hudebními
i nehudebními zvuky... Využívám
především aktivního zapojení
dětí do vytváření hudby. Hru na

Slavné vily... i varnsdorfské funkcionalistické zaujaly
Víte, že mateřská škola
v ulici T. G. Masaryka je ojedinělou ukázkou funkcionalistické
architektury ve Varnsdorfu? Tehdy
nevídaný dům s rovnou střechou
si koncem 20. let minulého století
nechal postavit úspěšný právník
Martin Eltis. Městská rada tehdy
stavbu podle projektu drážďanského architekta Hanse Richtera
zakázala, aby nehyzdila okolí.
Právník se ale nevzdal a odvolal
se k vyšší instanci do Prahy. Tamní
Zemská politická správa „zrušila
rozhodnutí městské rady jako odporující zákonu a v odůvodnění
podrobně vysvětlila varnsdorfským konzervativcům, v čem tkví
krása novodobé architektury.“
Tento příběh citujeme z knihy
Slavné vily Ústeckého kraje.
Název by mohl být čtenářům
HS povědomý. Psali jsme na
toto téma před dvěma roky, kdy
knihu vydala agentura Foibos
a kdy stejnojmenná výstava
v Ústí nad Labem zahájila svou
pouť po severu Čech.

Výstava mezitím doputovala
do Varnsdorfu. V galerii na chodbě městské knihovny můžete až
do konce dubna na 41 panelech
obdivovat vilovou architekturu - ústeckou, mosteckou, teplickou, děčínskou... a ve dvou
případech i varnsdorfskou.
Kromě Eltisovy vily je tu
totiž zastoupena i Heldova vila.
Od té prvně jmenované stačí
popojít po ulici T. G. Masaryka
jen pár kroků k bývalým jeslím,
nynějšímu sídlu diabetologické
ordinace dr. Tošovského. I ona
je vlastně funkcionalistickým,
o něco mladším výtvorem
(1933), ale s tradičním zastřešením, takže se v ní prolínají dva
odlišné stavební styly. Autorem
projektu byl Otto Fleischer.
Výstava a kniha přinášejí jen
zlomek z bohatství zajímavých
vil v kraji. Dobře zřetelné je to
právě na Varnsdorfu: Denně
chodíme kolem desítek tu lépe,
tu hůře udržovaných skvostů,
postavených kdysi zdejšími

továrníky a dalšími movitými
obyvateli. Místní vilové čtvrti
jsou z větší části vlastně vedlejším produktem intenzivního
podnikání hlavně v textilním
oboru, jak nám jej připomněl
v předchozím čísle ukončený
seriál Milana Kopeckého
o varnsdorfském tkalcovství.
Podrobnější zmapování
vilové architektury našeho
města a okolí – včetně německých sousedů – by prý
bylo užitečným a zajímavým
počinem. Protože názor zazněl
na vernisáži v knihovně přímo
z úst autora projektu „Slavné
vily“ Oldřicha Janoty, nemusí
to být beznadějné. Ač se to na
první pohled nezdá, v našich
ulicích číhá na historiky umění
hodně utajených krás. Zkuste si
na prvních jarních vycházkách
varnsdorfskými ulicemi vytipovat třeba deset objektů, které
by podle vás v galerii místních
vil neměly chybět.
ham
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různé rytmické či jednoduché
melodické hudební nástroje,
tanec a zpěv využívám k tomu,
abych nenásilně a zábavným
způsobem rozvíjel jejich dovednosti.
A daří se?
Každý, byť maličký pokrok
u dítěte, se kterým pracuji, je
důležitý a mám z něj radost.
Ale největším úspěchem je
radost samotných dětí. Dost
záleží na spolupráci s rodiči.
A také na zkušenostech, které
postupně získávám s jednotlivými druhy postižení.
O jaká postižení nejčastěji
jde?
Věnuji se dětem s různým
typem fyzického či mentálního
postižení. Mezi nejčastější
diagnózy patří Downův syndrom, dětská mozková obrna,

autismus aj.
Nakonec ještě všetečná
otázka na rodinu. Zmínil jsi
se o manželce...
Tak to se zmíním ještě o dvou
synech (14 a 17 let). Bydlíme
v Praze na Černém Mostě.
Děkuji ti a přeji i za čtenáře
Hlasu severu ještě hodně
radosti ze zpívání a ještě víc
radosti z malých i větších
krůčků tvých malých klientů
v Motýlku.
Pro varnsdorfské milovníky
hudby dodávám, že v závěru
koncertní sezony se můžeme
těšit ještě na sóloklarinetistu
Tomáše Čisteckého (15. dubna
s Vlachovým kvartetem Praha)
a Varnsdorfskou komorní filharmonii (16. května).
ham

BEZ ROZDÍLU VĚKU OD MŠ AŽ PO LDN
Kadeřnický, kosmetický a masážní salon při Střední škole služeb
a cestovního ruchu ve Varnsdorfu v období školního roku 2009 až
2010 poskytoval bezplatně své služby širokému spektru klientů. Byli
to například malí zákazníčci mateřských škol, kteří navštívili salon za
doprovodu svých pedagogů. Zde jim žákyně prováděly kadeřnické
úpravy podle přání. Další již několikaletou tradicí jsou návštěvy žákyň školy ve varnsdorfské nemocnici – LDN (léčebna dlouhodobě
nemocných) a v sociálně pastoračním středisku Communio. Zde
poskytují bezplatně klientům podle zájmu nejrůznější služby svého
oboru. Převážně bylo požadováno stříhání a úpravy vlasů, úpravy
pleti, ošetření a masáže rukou. Žákyně také za dohledu učitelek odborné výchovy působily velmi dobře poradensky. Tím si procvičovaly
svou schopnost doporučení domácí péče a vhodných kosmetických
přípravků s důrazem na konkrétní výrobky, protože hlavně senioři se
často těžko orientují na trhu. Klienti při rozhovorech velmi oceňovali
znalosti a dovednosti žákyň. Velkou novinkou bylo zapojení žáků
a žákyň z nově otevřeného oboru „Rekondiční a sportovní masér“.
Ti zažili první zkušenost v uvedených zařízeních. Pod odborným
dohledem aplikovali masáže šíje a šetřící masáž rukou. Žáci v této
době již dovedou zvolit směr a intenzitu masáže, vědí, jak je důležité
navázat kontakt s klientem a ověřují si v praxi cit pro seniory. Žákyně
a žáci SŠS a CR prokázali velkou ohleduplnost a pozitivní přístup
k starším občanům a osobám sociálně a zdravotně postiženým.
Text a foto Ing. Václav Černohous,
Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf
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Nemovitosti
Prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví, ve 2. patře staršího cihlového domu ve Varnsdorfu. Byt je
rekonstruovaný a udržovaný – nová kuchyňská
linka, koupelna, nové rozvody vody, el., plynu. Prodejní cena: 595.000 Kč.
Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.
Pronájem kompletně
zrekonstruovaných nebytových prostor v centru
Varnsdorfu. Vhodné na
kancelář, salon, prodejnu.
Výměra: 110 m 2 , možno
i část. Nájem: 12.000 Kč/měs.
+ služby. Info Lužická
R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

Prodám dr. byt 1+1 36 m2. Cena dohodou. Telefon 733 604 365 (volat po
15. hod.).

Pronajmu řadovou garáž,
v centru města, ul. Legií. K dispozici ihned, cena dohodou.
Tel. 602 104 604.

SKZ NORD, s.r.o. ...smysl pro reality nabízí pronájem 2 kanceláří o celkové ploše 36 m 2 v 1. PP
v centru Varnsdorfu, ul. Národní (včetně nábytku). Nájem:
4.200 Kč/měs. Bližší info na
telefonu 603 536 548.

Prodej stavebního pozemku v Rumburku cca
1 100 m 2 . Prodejní cena:
290 Kč/m 2 . Info Lužická
R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

SKZ NORD, s.r.o. ...smysl
pro reality nabízí prodej dr.
bytu 4+1 po rekonstrukci
ve Varnsdorfu, ul. Karlova.
4. n. p./69 m2, vyzděné koupelnové jádro, nové WC,
nové odpady, rozvody vody,
nový rozvod plynu do kuchyně a rozvody el. s dvojitou
ochranou, rozvod kabel. televize. Zateplený panelový dům
s plastovými okny nedaleko
centra. Cena: 578.000 Kč.
Bližší info na tel. 603 536 548.

Prodej vily s šesti bytovými jednotkami na klidném
místě v centru Varnsdorfu.
Pozemek: 1 455 m2. Prodejní
cena: 2.850.000 Kč. Více informací na mob. 602 108 404.
Prodej rodinného domu
v Rybništi. Udržovaná okrasná
zahrada s dřevěným domkem.
Výměra: 987 m 2. Prodejní
cena: 1,7 mil. Kč. Info Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Pronajmu byt 3+1+L ve
Varnsdorfu. Mob. 777 232 038.
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Prodej pěkně upraveného
družstevního bytu 3+1+L
v Rumburku. Nová plastová
okna, nové dřevěné obložení.
Prodejní cena: 490.000 Kč.
Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.
Pronajmu RD 5+1, součást
dvojdomu, lokalita u mlékárny
Varnsdorf. Nájem 6.200 Kč
+ energie. Kauce 1 nájem
předem. Pouze serióznímu
zájemci. Tel. 777 201 761.

Pronajmu byt 3+1, Vdf
Špičák, přízemí, nekuřáci,
cena 5.000 Kč + služby, volný od 1. 5. Tel. 605 731 129,
605 425 983.
Pronajmu byt 1+1
1. kategorie ve Varnsdorfu.
Tel. 602 803 720.

Služby
Salon pro psy - koupání,
stříhání, trimování, drápky,
čištění uší. Možnost úpravy
také u vás doma. H. Matoušková, Jiříkovská 99,
Rumburk. Tel. 412 333 365,
604 854 748.

Nabízím vedení daňové
evidence, účetnictví, vedení
skladových karet, vedení
mzdové agendy, zastupování
na úřadech při kontrolách
(FÚ, OSVZ, VZP a ost.),
DPH. Cena dohodou. Pro
opozdilce zpracuji účetnictví
za rok 2009. Tel. 602 104 604,
Ing. Emil Brabec, Legií 3197.
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky, celé
sbírky. Rychlé a slušné jednání. Telefon 606 388 495,
607 662 178.
Antikvariát Klariani. Vykoupíme: knihy všech žánrů,
LP desky, hračky, plakáty,
poklady z půdy. Více na tel.
775 034 226.

Pomohu projednat a zařídit vaše žádosti na cizinecké policii, úřadech
a soudech. Osobní jednání.
Tel. 608 774 348.
Svatební a společenská
móda Viktoria. Luxusní svatební a společenské šaty na
míru. Velký výběr z katalogu.
Více než 10 000 modelů. Více
na www. e-viktoria.cz nebo na
tel. 777 583 506.
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ZEMŘEL PRIMÁŘ MUDr. PETR KOŠEK
MUDr. Petr Košek - rodák z Liberce, promoval na LF KU
v Praze, kariéru začal v Pardubicích, kde záhy propadl kouzlu
ortopedie. Vybudoval řadu ambulancí v kraji, záhy se věnoval
celoživotní lásce – prevenci vrozeného vykloubení kyčelního
kloubu.
V roce 1961 založil ortopedicko-traumatologické oddělení
ve zdejší nemocnici a věnoval se celé škále ortopedie. Rád
učil ve zdravotnické škole, vychoval řadu lékařů. Zorganizoval celookresní síť ambulancí nejen v okrsku Děčín,
ale i v České Lípě, Novém Boru aj. Odborné zkušenosti
publikoval v časopisech, origin. metodiku péče o kojence
modifikovanou abdukční peřinkou pak oponoval na celostátních seminářích.
Pozorný manžel, laskavý otec a milující dědeček, pravidelný návštěvník divadel, rád sportoval a zahradničil.
Zvláště v poslední době se aktivně zabýval reformou zdravotnictví, korespondoval s ministry zdravotnictví, poslanci
parlamentu. Při setkávání s bývalými spolupracovníky byl
skvělým společníkem se smyslem pro humor a atmosféru
doby.
Se svojí těžkou nemocí statečně bojoval, zarmoutil nás jen
1. února 2011.
Odešel moudrý, noblesní člověk.
Milý pane primáři, budete nám chybět.
p.p.

KLUB ČESKÉHO
POHRANIČÍ FUNGUJE
Chtěli bychom naše spoluobčany seznámit s tím, že
ve Varnsdorfu působí již 15 let
Klub českého pohraničí, protože
máme dojem, že o nás většina
spoluobčanů nic neví. Scházíme
se šestkrát za rok v Seniorkavárně klubu Pohádka. Naším hlavním úkolem je hájit oprávněné
zájmy všech našich občanů
žijících v pohraničí a nedotknutelnost tohoto území proti všem

neoprávněným požadavkům některých spolků v Německu. Kdo
se z našich spoluobčanů chce
dozvědět více o naší činnosti,
může přijít na schůzky, které se
konají ve čtvrtek, a to 25. března,
27. května a 26. srpna vždy
v 15 hodin v Seniorkavárně, Průjezdní ulice, Varnsdorf. Na naše
jednání srdečně zve Městská
rada Klubu českého pohraničí.
Miloslav Hromek
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REGION ŠLUKNOVSKO NA VELETRZÍCH CESTOVNÍHO RUCHU
V rámci právě probíhajících
projektů „Informační podpora
cestovního ruchu ve Varnsdorfu“ a „Rozšíření nabídky služeb
regionálního IC ve Šluknově“ se
prezentovala města Varnsdorf
a Šluknov na třech mezinárodních veletrzích cestovního ruchu - v lednu na mezinárodním
veletrhu turistických možností
v regionech REGIONTOUR
v Brně a na mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu
v německých Drážďanech,
v únoru pak na středoevropském veletrhu cestovního ruchu
HOLIDAY WORLD v Praze.
Tradičně velký zájem byl o nové
propagační materiály, možnosti
ubytování, tipy na výlety apod.
Bylo příjemným zjištěním, že
probíhající hospodářská krize
vysokou návštěvnost veletrhů

nijak neovlivnila. Zájem německých turistů a návštěvníků o náš
region na veletrhu v Drážďanech
však byl rozhodně největší a
předčil všechna očekávání.

POHÁDKOVÝ BÁL SE VYDAŘIL
V posledních dvou letech navazují bály v klubu Pohádka na
dlouholetou tradici plesů pořádaných městskou organizací KSČM.
Při zahájení se i tentokrát ,,blýskly“ svým vystoupením (i oblečením)
členky tanečního studia orientálních tanců AMBRA pod vedením
A. Keplové.
Přátelská atmosféra, dobrá hudba všech žánrů a příjemné prostředí vytvořily předpoklady pro zábavu všech návštěvníků, mezi
kterými byly i tentokrát zastoupeny všechny generace - od mladých
až po ty, kteří ve městě žijí dlouhá léta. K významným hostům bálu
patřil poslanec Ing. J. Šenfeld, který je v čele kandidátky pro letošní
volby do Poslanecké sněmovny v našem kraji.
Díky pořadatelům, a především účastníkům se i ten letošní, již
2. pohádkový bál vydařil.
Oblastní výbor KSČM

V Ústeckém kraji mohou základní
školy získat z Evropy miliony
Všechny základní školy v Ústeckém kraji mají možnost získat
peníze ze strukturálních fondů
Evropské unie. Každá škola má
možnost na realizaci jednoho
projektu vyčerpat tři sta tisíc a
k tomu na každého žáka cca

Expozice na výstavní ploše Ústeckého kraje byla podpořena
finančními prostředky Regionálního operačního programu ROP
NUTS II Severozápad. IL; PeV

4.200 korun, což dává školám
obrovské možnosti. Ministerstvo
školství připravilo jednoduchou
šablonu, která nahradí složitý
systém získávání dotací.
Dotace pro základní školy
budou čerpány z Operačního

programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Školy si
mohou vybrat ze sedmi oblastí,
které budou z operačního fondu
podpořeny. Jedná se například
o čtenářskou a informační
gramotnost, cizí jazyky, využívání informačních technologií,
matematiku, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzivní
vzdělávání.
-r-

NOMINACE NA ZLATOU MÚZU SEVERU 2009 BYLY UDĚLENY
Zlatá múza severu je prestižní
cena udělovaná oblastní akademií pracovníků v kultuře za pozoruhodné počiny ve prospěch
kultury v regionu Šluknovska
v uplynulém roce.
Za rok 2009 byli na zisk hlavního ocenění nominováni:
LIBUŠE VLADAŘOVÁ (Mikulášovice) - za osobní přínos
v rozvoji moderních tanečních
disciplín v regionu a pravidelnou práci v oblasti volnočasových aktivit

MĚSTO VELKÝ ŠENOV - za
rekonstrukci a nové zprovoznění
kulturního centra
Pamětní nominační glejty
i hlavní cena Zlatá múza severu
2009 budou slavnostně předá-

ny 20. března 2010 v Kulturním
domě v Krásné Lípě na V. společenském plesu příznivců kultury
na Šluknovsku.
Nominovaným již teď patří
uznání a poděkování za trvale odváděnou dobrou práci.
KAM

Nezaměstnanost ve Varnsdorfu
se vyšplhala na 17,59 procent

PAVEL NEJTEK (Varnsdorf)- za osobní vklad do rekonstrukce, modernizace a provozování kina Centrum Panorama
Varnsdorf
ČAJOVNA NA KOPEČKU
(Rumburk) - za významný
přínos v rozvoji kulturních
a společenských aktivit
KRUH PŘÁTEL MUZEA
VARNSDORF - za celoroční
osvětovou činnost a za práci
pro záchranu a obnovu malých
sakrálních památek

Nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku stoupá. V některých
obcích již dosahuje hrozivých čísel, například v Lobendavě se vyšplhala na 28 %. Mezi městy hlásí téměř 25% nezaměstnanost Chřibská,
kterou následují Jiříkov, Šluknov, Krásná Lípa a Mikulášovice.
Na konci ledna bylo nahlášeno na celém Děčínsku pouze 145
volných míst a na jedno volné místo se hlásí více jak 77 uchazečů.
Nezaměstnanost ve Varnsdorfu je na 17,59 %.
-r-
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BOWLINGÁŘI
NIC-MOC
NARAZILI

Vzpomínka
Dne 7. března uplynulo 12 let, co nás navždy opustila milovaná manželka, maminka
a babička Alžběta Zmítková.
S láskou vzpomínají manžel Rudolf, synové s rodinami.

Dne 2. března bylo 6 let, co není mezi námi
pan Petr Maibaum. S láskou vzpomínáme.
Maminka, manželka, dcery a vnoučata.

Blahopřání
Dne 16. března oslaví 80. narozeniny
MUDr. Jan Pospíchal.
Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti
přejí manželka a děti s rodinami.

Dne 16. března oslaví své krásné jubileum
90 let můj manžel Jaroslav Lorenc.
Hodně zdravíčka a vitality do dalších let
přejí manželka Jarmila a dcery s rodinami.

Dne 19. března oslaví naši rodiče Jaroslav a Jaroslava
Hrstkovi zlatou svatbu.
Do dalších společných let jim přejeme hodně zdravíčka, spoustu
elánu a životního optimismu. Děti Ivana a Jaroslav s rodinami.

Z ubní

pohotovost
13. - 14. 2. 2010
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343
20. - 21. 3. 2010
MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín IV
tel. 412 507 588

Už několikáté sezení
závodu Velveta 1 se koná

20. března v 17.00 hod.
Restaurace U Rudolfa.

Narození
Martina Andělová
Jiří Plekanec

(Tobiáš)

Lucie Kňourková
Pavel Makeš

(Šimon)

Marie Rejfová
Jan Rejf

(Matěj)

Vendula Vildová
Petr Vild

(Patricie)

Viera Tomková
Jan Hanzalík

(Maruška)

Šárka Borovičková
Karel Goldammer (Tomáš)
Lenka Kotrmanová
Jaroslav Kotrman (Simonka)
Jana Efflerová
Ladislav Effler

(Adam)

Zve Zdenka Sýkorová.

Světluše Adámková
Miloslav Adámek
(Nikola)

Svozy pytlového

SENÁTORSKÉ
DNY
15. března 2010

tříděného odpadu

18. března 2010

Los fotbalistů Varnsdorfu pro jaro 2010
Neděle 14. března 14.30 hod. - V. Žižkov B - SK SLOVAN
Neděle 21. března 15.00 hod. - SK SLOVAN - Vyšehrad
Sobota 27. března 10.15 hod. - Jablonec B - SK SLOVAN
Neděle 4. dubna 16.30 hod. - SK SLOVAN - Motorlet Praha
Sobota 10. dubna 10.15 hod. - Ml. Boleslav B - SK SLOVAN
Neděle 18. dubna 17.00 hod. - SK SLOVAN - Viktoria Plzeň B
Středa 21. dubna 17.00 hod. - SK SLOVAN - Ovčáry
Neděle 25. dubna 10.15 hod. - Č. Budějovice B - SK SLOVAN
Neděle 2. května 17.00 hod. - SK SLOVAN - Slavia Praha B
Neděle 9. května 10.15 hod. - Liberec B - SK SLOVAN
Středa 12. května 17.00 hod. - Hlavice - SK SLOVAN
Sobota 15. května 10.15 hod. - SK SLOVAN - Písek
Neděle 23. května 17.00 hod. - Česká Lípa - SK SLOVAN
Sobota 29. května 10.15 hod. - SK SLOVAN - Sezimovo Ústí
Středa 2. června 17.00 hod. - K. Vary - SK SLOVAN
Neděle 6. června 17.00 hod. - Králův Dvůr - SK SLOVAN
Neděle 13. června 10.15 hod. - SK SLOVAN - Loko Vltavín
(změny termínů vyhrazeny)

GARDA OPĚT VÍTĚZNĚ
Garda starších fotbalistů Varnsdorfu si pozvala ke svému dalšímu utkání Gardu Březin. V sestavě Hudec - Dřevikovský, Knitl,
Schwadosch, Brož, Zemler, Mikolášek, Kotiš, Petr Šanda, R. Vít,
Kolka, Skotnica, Račuk, Stehlík vyhrála 2:1 po poločase 1:1. Branky
domácích vstřelili Tomáš Skotnica a Petr Kolka, rozhodoval Karel
Beneš. Bylo to velmi dobré utkání z obou stran, kdy po slabším začátku Varnsdorfských a pro ně nepříznivém stavu 0:1 se hra i skóre
vyrovnalo a v závěru proměnili alespoň jednu z mnoha šancí. V jinak
férovém zápase vystrašily přítomné hráče a diváky dvě situace. Byl to
ostrý zákrok na Milana Račuka, kterému se stačil částečně a zkušeně
vyhnout a nezaviněný pád Jirky Swadosche. Obojí se obešlo naštěstí
bez zranění.
RV

Skalp celkem jasně vedoucího
týmu Nic-moc získalo družstvo
BC TOS A, které jej v sestavě
K. Sýkora, M. Javůrek, M. Junek porazilo o téměř devadesát
bodů (895:983). Trojice vítězů
měla vyrovnanější zisky bodů,
to rozhodlo.

Družstvo Nic-moc po výhře
se Spliťáky. Vpředu J. Trojan,
R. Pácha, vzadu J. Vašut.
Událostí 19. kola bylo
střetnutí druhých Spliťáků
s uvedeným lídrem soutěže.
Ten v trojici J. Vašut, J. Trojan,
R. Pácha však další prohru
nepřipustil a zvítězil o 34 bodů
(972:938). Za Spliťáky hráli
S. Feigl, J. Čerych a S. Mišková. Průběžné pořadí družstev
na čele tabulky: 1. Nic-moc 38
bodů/průměr 945, 2. Spliťáci
30/917, 3. BC TOS A 28/900,
4. Black horses 28/874. Zatímní pořadí nejlepších bowlerů:
1. M. Knap (Nic-moc) průměrný
nához 171 bodů, 2. S. Mišková
(Spliťáci) 169, 3. J. Vašut (Nic-moc) 166, 4. J. Trojan (Jasnej
strike) 162 bodů. R. P., foto ZdS

Další úspěchy mladých tenistů

V polovině února se konal
v Děčíně celostátní turnaj
za účasti osmnácti hráčů ve
čtyřech skupinách, na kterém
reprezentovali TO Slovan Varnsdorf M. Černý, V. Nedošínský,
D. Lorenzová, V. Starcová

a L. Jetýlková. Ze skupin do
finále postupovali jen vítězové,
a to se povedlo M. Černému,
který však po úporném boji odešel poražen. L. Jetýlková byla ve
skupině druhá, V. Nedošínský
třetí, D. Lorenzová a V. Star-

STOLNÍ TENISTÉ SE ČINÍ
Varnsdorfská liga družstev stolního tenisu, nejstarší organizovaná soutěž ve městě, jejíž 37. ročník probíhá, má odehráno 17 kol
a pořadí je následující: 1. Čendové I, 2. Bowling bar, 3. 3K, 4. Praha,
5. AXE Borci, 6. Sok, 7. Restaurace Šimek, 8. Kocouři, 9. H+H,
10. Obchod Vohnout, 11. Čendové II, 12. Arbes, 13. Spiders, 14.
Amatéři. Mezi nejúspěšnější hráče patří Chlan ml., Gola, Krejčí,
Miško, Somič atd.
V okresním přeboru se dále utkala ve 14. kole mezi sebou družstva
Slovanu A a Slovanu B. Po vyrovnaných zápasech se štěstí přiklonilo
k béčku, které zvítězilo těsným výsledkem 10:8. V tabulce okresního
přeboru je áčko třetí, béčku patří pátá příčka.
Stolní tenisté také pamatují mezi sebou i na jubilanty a turnajem ve
čtyřhře oslavili 70 let Česti Charouzka. Všichni pak v dobré pohodě
i náladě s oslavencem zavzpomínali na zašlé časy a popřáli mu hodně
štěstí, zdraví a mnoho sehraných vítězných utkání. Miroslav Exnar

cová čtvrté. Pro většinu hráčů
byl start soutěžní premiérou,
a tak nechyběla tréma. Věříme
však, že na dalších turnajích to
bude lepší.
Podobný turnaj pro tenisový
potěr se konal v Liberci. Růžky
tam vystrkoval V. Nedošínský,
který ve dvou zápasech vedl, ale
přesto vždy smolně prohrál.
Mladé tenistky svazovala
na turnaji opět nováčkovská
tréma, takže výsledky nebyly
oslňující.
Oddíl tenisu je potěšen
zájmem žáčků o tenis. Má
vypracován zimní tréninkový
plán a pod vedením zkušených
trenérů získávají nejmenší
adepti technické a taktické
návyky, obratnost, výbušnost
a také psychickou odolnost
ve hře. Mistrovská jarní utkání
pod širým nebem nám odpoví
na otázku: co jste dělali v zimě? My, tenisté již odpověď
známe. Makali, makali, makali.
Ing. Milan Hindrák

KOTLINA VIDĚLA DVĚ
FOTBALOVÁ DERBY SEVERU

VÍTĚZILY JEN
BASKETBALOVÉ NADĚJE
Poslední zápas základní části soutěže čekal muže Slovanu na
palubovce BK Juniorka Děčín. Byla to více než jasná záležitost
mladého domácího týmu, který předčil hosty především rychlostí,
přímočarostí zakončení a jednoduchostí svých kombinací. Konečný
výsledek 139:64 (70:30). Body Slovanu: Činka 24, Schilling 13 (1x3),
Relich 9 (1x3), Eichler 7 (1x3), Unger 6 (2x3), M. Doležal 3 (1x3)
a Horáček 2.
Dorostenci hráli u Slavoje BK Litoměřice, tedy u týmu, který zatím
prohrál pouze jednou. Do utkání vstoupil dorost lépe než minule
u stejného soupeře, ovšem domácí díky dvěma individualitám
a celoplošnému presinku utkání režírovali pomalu, ale jistě k jasnému
vítězství. Litoměřice – Varnsdorf 101:53 (51:27). Body Tomek 17,
Ticháček 8, Šimák 8, Dat 8, Ondrejčík 7, Smrčka 4 a Pajma 1.
Kadeti měli na programu dvě víkendová utkání doma, ale neúspěšná. S TJ Klášterec n. O. odešli poraženi 59:63 (33:34), když
hráči zklamali. Soupeř byl k poražení, domácím však chybělo větší
nasazení a úspěšnější střelba. Body Lehroch 31, Tomek 18, Sovák
6, Vencl a Koktán po 2. BK Baník Most, tým aspirující na vítězství
v soutěži, dal od počátku utkání najevo, že nepřipustí překvapení.
Domácí podali lepší výkon než s Kláštercem a „uhráli“ se starším
a vyšším soupeřem solidní výsledek 59:91 (33:49). Body Lehroch
30, Tomek 13, Sovák 10, Kříž a Koudelka po 3.
Mladší minižáci Slovanu vyhráli dvakrát přesvědčivě s TJ Stadion
Nový Bor 125:22 a 121:18. Poté se utkali s neporaženými Litoměřicemi v jejich prostředí a oslabeni nemocemi si přivezli těžké prohry
118:29 a 124:52.
Minižákyně Slovanu A porazily soupeřky z BK Baník Most
63:34 a 39:29. V odvetách v Mostu úspěchy nezopakovaly po
výsledcích 52:30 a 49:40.
Minižákyně Slovan B nejdříve s TJ Lovo Lovosice neuspěly 40:43
a ve druhém utkání vyhrály 38:29.
Ing. Z. Strolený, Ing. M. Novotný

Úspěch FAŠV na turnaji v Liberci
FC Slovan Liberec pořádal v Harcově velký halový turnaj,
kam byl pozván i výběr Fotbalová akademie Šluknovského
výběžku (FAŠV). Nominováni tam byli hráči z varnsdorfského
i rumburského centra akademie. Z varnsdorfského to byli
R. Nagy, O. Mann, F. Kabeláč, P. Ficzu, M. Štefan a V. Blahník.
Z rumburského R. Pilz, M. Rein, J. Hoke, T. Farkaš a T. Hladík.
Velice dobře se představili oba brankaři Hladík a Blahník.
Výsledky ve skupině B: FAŠV - Slovan Liberec B 1:0 (Štefan),
- VTJ Liberec 1:1 (Štefan), - Slávia Praha 0:4, - Hradec Králové
1:0 (Štefan). Pořadí skupiny B: 1. Slavia 12 bodů, 2. FAŠV
7, 3. Hradec Králové, 4. VTJ Liberec, 5. Liberec B. Pořadí
skupiny A: 1. Braník 9 bodů, 2. Jablonec 8, 3. Liberec A,
4. Bohemians, 5. Zličín. Zápas o 3. místo : FAŠV - Jablonec
0:0, na pokutové kopy 3:2 (Štefan, Ficzu, Mann). Rovněž
o vítězi turnaje rozhodovala úspěšnost penalt. Konečné pořadí:
1. ABC Braník, 2. Slavia Praha, 3. FAŠV, 4. FK Baumit
Jablonec, 5. FC Slovan Liberec A, 6. FC Hradec Králové,
7. Bohemians Praha, 8. VTJ Liberec, 9. FC Slovan Liberec B,
10. FC Zličín. Na turnaji tým vedli trenéři Z. Kramer a M. Machan. Dle jejich sdělení zahráli kluci celkově dobře a sklízeli
často potlesk publika, které jim ohromně fandilo.
ZdS

Přípravné derby nejlepších
mužstev nejsevernějšího regionu Čech týmů Varnsdorfu
a Děčína skončilo na varnsdorfské umělé trávě smírně
1:1. Hosté zařídili oba góly.
Do vedení je dostal povedenou
střelou M. Dvořák, který také
oblékal dres Slovanu a vyrovnání přišlo do poločasu vlastním
gólem soupeře. Šance Jordáka,

Chod, Kotiš, Jordák (46. Kabele)
- Procházka. Další derby s Vilémovem přineslo výsledek 3:1
(trefili se Hyka, Chod, Hozda)
a v Brozanech Slovan vyhrál 0:1
gólem Hyky z PK. Nyní už jej
čeká jaro v ČFL.
Starší dorost remizoval
s muži Šluknova 2:2 (0:0), když
neudržel dvoubrankové vedení.
Hrál ale s některými hodně

v Mimoni. Starší 1:3 (1:1)
brankami Zímy, Hokeho a Krajčoviče. Mladší deklasovali domácí 0:18 (0:8). O góly se podělili
Doležal 4, O. Kramer 3, Benda
2, J.Novák 2, Ticháček 2, Kolár
2, Polák, Ulrich a Hampl.
Starší přípravka skončila
na halovém turnaji osmi týmů
v Liberci na „bramborové“ pozici. Její výsledky ve skupině
A: - Liberec A 0:1, - Lobkovice
1:1 (Rybář), - Dukla Praha 4:2
(Šindelář a Rybář po 2). V eliminačním zápase pak podlehla
Liberci B 0:3 a v zápase o 3. míst
i Viktorii Žižkov 0:2. Výhru v turnaji si zajistil Liberec A po remíze 2:2 s Libercem B až po penaltách 3:2.
Text a foto ZdS

13. 3. se koná
sportovní ples

Čapka nebo Stehlíka zůstaly
nevyužity. Sestava: Macháček
- Hyka, Vavroušek (46. Stehlík),
Zachariáš (46. Ginzel), Čapek Ježdík (46. Hozda), Jakobovský,

mladými hráči. Branky Fučík
a Novák. Mladší dorost se rozešel s Českou Lípou bezbrankovou plichtou.
Žákovská družstva vyhrála

TJ Slovan Varnsdorf,- plavecký oddíl a oddíl
házené pořádají v sobotu
13. března od 20.00 hodin
PLES SPORTOVCŮ v sále
restaurace Lidová zahrada,
kde k tanci a poslechu hraje NEW SESSION.

Futsalisté uhráli třetí místo

Na posledních dvou turnajích a v pěti utkáních dokázalo
áčko sálovkářů JK Trans uhrát
potřebné body, které mu zaručily
třetí místo na bedně, což lze považovat za velmi dobrý úspěch.
Ve hře bylo i to druhé, ale Jílové
si svými výsledky pozici rovněž
pohlídalo. Na předposledním
turnaji v Libouchci dosáhl varnsdorfský tým se zástupci teplického regionu tyto výsledky:
JK Trans - Louka Košťany 3:1
(P. Svoboda 2, Jiří Beránek),
- Desperádo Proboštov 5:2 (Jiří
Beránek 4, Lisý), - Tenis Proboštov 2:2 (Jiří Beránek, Lisý). Poslední domácí turnaj pak přinesl
následující rezultáty: JK Trans - DeCe Computers 2:2 (P. Svoboda 2), - Bumiko 6:1 (T. Jägr 2,
Fišer 2, Peleška, Fritzsche). Vítězem se stalo mužstvo Snopek

Děčín s 58 body, druhé Jílové
jich nasbíralo 44, varnsdorfský
JK Trans 42 a bramborová pozice
zůstala Vilémovu, který uhrál 38
bodů. Soutěž opouští ze dvanácté pozice Bumiko Děčín. Na 87
vstřelených brankách JK Trans
v turnajích Krajské ligy ÚK se
podíleli hráči takto: Jar. Beránek
21, Jiří Beránek 17, Svoboda 16,
Fišer 7, Lisý, Peleška a T. Jägr
po 5, Fritzsche 4, Mikolášek 3,
Novák a Skotnica po 2.
Závěrečné kolo základní části 1. AUTOCENTRUM Jílové ligy
se béčku JK TRANS nepovedlo.
Ze tří zápasů přivezlo pouhý bod
za remízu s Turbem Děčín a v tabulce se propadlo až na sedmé
místo, což znamená, že se na
domácí palubovce sportovní
haly v sobotu 13. března popere pouze o záchranu v soutěži.

VOLEJBALISTÉ ZAHÁJILI JARO DOBŘE
Nadějný úvod jarní části soutěže měli volejbalisté TJ Slovan Varnsdorf. Nejdříve v Jablonném v Podještědí prohráli první zápas 3:1
a druhý rozhodli pro sebe až po pěti setech. V domácím prostředí
o týden později pak porazili Tanvald 3:0 a 3:1. Ze čtyř utkání tak
vyhráli tři, tedy tolik, co ve dvanácti zápasech za celý podzim.
V utkáních 23. a 24. kola je čekala venku Malá Skála, vedoucí tým
soutěže a s ní odešli poraženi dvakrát 3:0. V domácím prostředí mohli potrápit druhý Turnov. Nestalo se a dva výsledky 0:3 to dokazují. Ty
nejtěžší soupeře však mají volejbalisté za sebou. Nyní je čeká venku
Smržovka (5. v tabulce) a 20. 3. doma Vysoké n. J. (4.).
ZdS

Černý turnajový den týmů ze
severu podtrhla Nica Rumburk.
Ta skončila v dlouhodobé tabulce nakonec šestá. Výsledky:
JK Trans B - Hezouni Děčín A 1:5
(Maco), - Turbo Děčín B 3:3
(Peleška 2, J. Novák), - Desperádo Františkov 0:2. V této
soutěži se tabulka nyní rozdělila na dvě části po pěti týmech.
V té lepší polovině sehrají mužstva vzájemné zápasy o jedno
postupové místo a platí, že se
body z dlouhodobé soutěže
započítávají. Zde si to rozdají
Desperádo Františkov (43 bodů),
Arsenál Děčín (38), Jílové B (29),
Rafani Děčín (26) a Nota Děčín
(25). Ve druhé skupině platí
to samé, jen sestoupí celek,
který bude mít nejméně bodů
po posledním zápase turnaje.
Týká se to týmů Nica Rumburk
(24), JK Trans B (21), Turbo B
(21), Hezouni A (20) a Dumbo
Děčín (8). Zdá se, že Desperádo postoupí a Dumbo půjde
dolů, bodové rozdíly hovoří
jasně. Ještě prozradíme, že se
na závěrečném turnaji sezony
13. března ve varnsdorfské
sportovní hale bude loučit s aktivní kariérou dlouholetý hráč
Michal Hovanycz, který odehraje v dresu JK-TRANS poslední
zápas.
A.S.

HLAS SEVERU - čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 30. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 500 ks. IČ 00261718. Šéfredaktorka Romana Macová (telefon 412 372 241,
linka 143), MěÚ, Nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah
inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 12. března 2010. Příští číslo vyjde 26. března 2010.

