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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

V BÝVALÉ CIHELNĚ MŮŽE VYRŮST FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
Z NÁJEMNÍKŮ NA KOVÁŘSKÉ SE STANOU VLASTNÍCI BYTŮ
V úvodu jednání zastupitelstva města (ZM) upozornil
Ing. M. Novotný, že úklid po zimě
byl v některých lokalitách města
proveden nedůsledně. Po úklidu
zůstaly hromady listí a jiného nepořádku. Jednalo se například o
prostor staré slévárny TOS. Dále

z finančních prostředků města
z celkových způsobilých výdajů.
ZM vzalo na vědomí pravidelnou
roční zprávu JSDH za rok 2009
přednesenou velitelem hasičů
J. Suchardou.
Při převodu nemovitého
majetku města bylo prodáno

dosavadním nájemníkům 39
bytových jednotek v č. p. 2761
v ulici Kovářská. Za částku přes
3,9 milionu korun byly prodány
pozemky v místě bývalé cihelny
a pozdější skládky odpadu zájemci, který zde, podle smlouvy
s Městem Varnsdorf, hodlá postavit fotovoltaickou elektrárnu
(solární elektrárnu - výroba
elektrické energie ze slunečního
záření). S námitkou proti tomuto
záměru vystoupil Ing. V. Reiber
a upozornil na nevhodnost
takového zařízení pro vysokou
cenu takto získané elektrické
energie. Celková hodnota prodaného majetku města tentokrát
představuje částku vyšší než 5,8
milionu korun.
Pokračování na str. 3

upozornil na potřebu oprav výtluků vozovek. V reakci na připomínku starosta města sdělil, že
s opravami vozovek se počítá
a bude stanoveno pořadí.
V souvislosti s nedávným
zřícením domu na Horním
nábřeží byl vznesen požadavek odpovědět na písemné
dotazy týkající se opatření
města vůči vlastníkům objektů,
jejichž stavebně technický stav
může ohrozit zdraví a životy
občanů, zejména pak dětí.
V další části jednání ZM rozhodlo vydat obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2010, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o městské policii.
ZM rozhodlo schválit projekt
,,Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu Varnsdorf“
a spolufinancovat jej 15 %
Co dál
s „červeným“
kostelem?
Od roku
1960 není
využíván.
Čtěte na str. 4

KŘIŽOVATKA NA MÝTĚ BUDE!
O křižovatce Na Mýtě a problémech s její realizací jste byli již
informování několikrát, nakonec se vše v dobré obrátilo a starostům Jiřetína pod Jedlovou a Dolního Podluží se podařilo prosadit
rekonstrukci křižovatky Na Mýtě na pomalejší, ale zato bezpečnější
křižovatku kruhovou. O vyjádření k této stavbě jsme požádali jak
starosty obou obcí, tak investora stavby ŘSD ČR Chomutov.
Pokračování na str. 3

www.varnsdorf.cz

ZÁJEM O MÍSTA V MATEŘSKÝCH
ŠKOLÁCH BYL VYŠŠÍ

Ve čtvrtek 22. dubna 2010 proběhl ve Varnsdorfu zápis
dětí do mateřských škol. Rodiče své ratolesti měli možnost
přihlásit do jedné ze sedmi mateřských škol, které nabízejí
pro školní rok 2010/2011 celkem 142 volných míst. Tak jako
v loňském roce byla i letos o místa v mateřských školách
poptávka vyšší, nežli je počet volných míst. Tato neutěšená
situace byla okamžitě po zápisu řešena na úrovni vedení
města. V zájmu navýšení „školkových“ míst bylo na mimořádném zasedání Rady města Varnsdorf (29. 4. 2010)
schváleno opatření - snížení rezervních míst v mateřských
školách. Pro širokou veřejnost, a zvláště tu rodičovskou,
bych chtěla doplnit informaci, že o přijetí dítěte do mateřské
školy rozhoduje ředitelka školy dle zákona č. 561/2004 Sb.
a stanovených kritérií. Přednostně se přijímají děti předškolního věku, dále děti pracujících matek a sourozenci.
Celodenní péči a vzdělávání dítěte předškolního věku s odkladem povinné školní docházky stále nabízí i přípravné
třídy ZŠ Karlova ul., Varnsdorf.
Mgr. L. Ondráčková, vedoucí OŠKT

INZERCE

VOLEBNÍ OKRSKY PRO VOLBY DO SNĚMOVNY
OTEVÍRÁ SE UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
PROČ NENÍ VE MĚSTĚ STANOVIŠTĚ ZÁCHRANKY?
JAKÁ JE DOCHÁZKA VOLENÝCH FUNKCIONÁŘŮ?

Akce
Kdo uteče,
vyhraje..
se vydařila

Čtěte na str. 10
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Vrtulník přistál ve městě

Na základě žádosti operačního důstojníka PČR Děčín byla
vyslána hlídka MP na ulici Východní, aby zabezpečila přistání záchranářského vrtulníku na hřiště vedle základní školy.
Po přistání dopravila městská policie lékaře na ulici Poštovní, kde se nacházela starší paní s mozkovou příhodou. Po
uvedení pacientky do stabilizovaného stavu byla sanitkou
Nemocnice Varnsdorf dopravena k vrtulníku a převezena do
nemocnice v Děčíně. Celá záchranná akce netrvala déle jak
30 minut, za což náleží dík všem zúčastněným.

• Nález v opuštěném domě

Při kontrole jednoho z opuštěných a chátrajících domů
v našem městě byl zjištěn muž bez trvalého bydliště, který
při vykázání z místa hlídkou MP si stěžoval na nemohoucnost a bolest na prsou. Hlídka MP na místě usoudila, že
muž má zřejmě těžký zápal plic, a proto mu byla přivolána
sanitka RZS, která si muže převzala a odvezla do nemocnice
na odborné vyšetření.

• Mladí vandalové

Hlídkou městské policie byli v parku na ul. Národní spatřeni dva mladíci, jak rozkopli odpadkové koše. Tito dále
pokračovali po ulici Národní, kde jeden z nich na vozovku
vhodil plastovou popelnici. Hlídkou MP byli zadrženi, museli
po sobě nepořádek uklidit, a jelikož v podnapilém stavu
odmítli přestupek řešit na místě, byla celá záležitost předána
přestupkové komisi MěÚ.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Automobil zmizel z parkoviště

Neznámý zloděj v průběhu týdne ve Varnsdorfu v ulici
Karolíny Světlé z parkoviště za panelovým domem odcizil
vozidlo Škoda Octavia v barvě zelené metalízy. Majiteli tím
způsobil škodu sto padesát tisíc korun. V případě dopadení
hrozí zloději trest odnětí svobody až na pět let. Policie by
touto cestou ráda požádala, pokud by si někdo všiml automobilu uvedené značky, RZ 4U4 1230, aby ji kontaktoval
na lince 158 nebo na nejbližším oddělení PČR.

• Sběrna vydala svědectví

Šestnáct metrů měděných okapových svodů v hodnotě
větší než osm tisíc korun odcizil pětadvacetiletý výtečník
z volně přístupného domu ve Varnsdorfu. Chybou bylo
dávat kořist do sběrných surovin, protože díky tomu
zloděje místní policisté vypátrali. Podezření z krádeže ve
zkráceném přípravném řízení na sebe nenechalo dlouho
čekat. Zloději teď hrozí až dva roky odnětí svobody.

• Krůta ho přišla draho

Tři kilogramy mražených krůtích prsou v hodnotě pěti set
korun nakoupil za pět prstů v jednom varnsdorfském marketu šestadvacetiletý lapka. Byl spatřen zaměstnanci obchodu,
ale vysmekl se a vyrazil úprkem do ulic. Tam byl místními
policisty dopaden dříve, než drůbež stačila rozmrznout. Teď
má na krku podezření z opakované krádeže ve zkráceném
přípravném řízení. Za obdobnou lumpárnu už byl totiž trestán. Teď může očekávat hrozbu až tří let za mřížemi.

• Za dobrotu na žebrotu

Nepěkně se odvděčil pětatřicetiletý muž své kamarádce
za to, že mu ve svém bytě poskytla azyl. Po třech dnech
pobytu u ní jí ze stolku sebral notebook za sedm a půl
tisíce korun a zmizel. Policie po něm vyhlásila pátrání,
což pravděpodobně způsobilo, že se nakonec dostavil
s přiznáním. Vykoledoval si tak podezření z krádeže ve
zkráceném přípravném řízení. Za to mu mohou hrozit až
dva roky vězení.
por. Bc. Vojtěch Haňka
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se
uskuteční v pátek 28. května od
14 hodin do 22 hodin a v sobotu
29. května od 8 hodin do 14 hodin. Kompletní seznam volebních okrsků je uveden v tabulce.
Novým volebním místem se stal
Dům s pečovatelskou službou
Varnsdorf v ulici Lesní, který
nahradil volební místo v bývalé
budově domu dětí a mládeže
v Pražské ulici.
Voliči bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství ČR. Každému voliči
budou hlasovací lístky dodány
nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. Hlasovací lístek může
volič ve dnech voleb obdržet
i ve volební místnosti. Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu,
popřípadě zvláštním seznamu
je zapsán, vydá obecní úřad,
popřípadě zastupitelský úřad
na jeho žádost voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání
voličského průkazu ode dne
vyhlášení voleb, a to písemným
podáním opatřeným ověřeným
podpisem voliče doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb tomu, kdo stálý seznam
nebo zvláštní seznam vede
(pro varnsdorfské občany MěÚ
Varnsdorf, T.G.Masaryka 1838,
odbor správních agend-evidence obyvatel).
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Ing. Radek Kříž
vedoucí organizačního

VAKCINACE ZVÍŘAT
MVDr. Miroslav Kraus
oznamuje
majitelům psů a koček,
že vakcinace proti
vzteklině proběhne

v pátek 21. 5. 2010
od 16 do 18 hodin

a v sobotu 22. 5. 2010
od 9 do 11 hodin
ve veterinární ordinaci
ul. Žilinská 1359
(za restaurací U Šimků)

Volební okrsky města Varnsdorf
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
28. a 29. května 2010
Číslo

volební okrsek

1.

Městský úřad, zasedací místnost, nám. E. Beneše 470
412 372 241

2.

Interaktivní základní škola, Karlova 1700
412 372 562

3.

Studentské centrum - Střelnice, B. Němcové 476
412 372 271

4.

Základní škola, Východní 1602
412 372 381

5.

Městské divadlo, Partyzánů 1442
412 372 568

6.

Základní škola, Bratislavská 994
412 371 062

7.

Restaurace „Lidová zahrada“, Karlova 702
Tel. číslo bude doplněno na webových stránkách
města Varnsdorf

8.

Střední škola služeb a cestovního ruchu,
Kostelní 723 (bývalý ZK Velveta)
412 372 435

9.

Firma ReTOS, s.r.o., Žitavská 913
412 371 351

10.

Dům s pečovatelskou službou, Lesní 2970
412 371 466

11.

Základní škola, Edisonova 2821
412 371 740

12.

Městské centrum kultury a vzdělávání Varnsdorf,
Otáhalova 1260
412 332 963

13.

Firma SILNICE A MOSTY, Studánka 283 (bývalá ZŠ)
412 372 913

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Neposkytnout společnosti Pekařství
Bohemia, s.r.o., finanční dar na provozní náklady. • Pokračovat
v realizaci prodeje rekreačního areálu „Mašíňák“. Rada města
rozhodla schválit: • Žádost příspěvkových organizací města
Varnsdorf o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle
§ 9 zák. č. 304/2008 Sb. • Návrh na spolupráci mezi Sdružením
VDFFREE a městem Varnsdorf při provozu kamerového systému.
• Příspěvek Okresnímu mysliveckému spolku Děčín ve výši
10.000 Kč. Rada města rozhodla pověřit: • Starostu města
uzavřením smlouvy o dílo na akci „Oprava místních komunikací
pro město Varnsdorf“ za cenu 282.240 Kč. • Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce Městského divadla
Varnsdorf - I. etapa stavební úpravy a přístavba sociálních zařízení“ za cenu 2.998.804 Kč. • Starostu města uzavřením smlouvy
o dílo na projekt interiéru Hrádku za cenu 100.074 Kč. • Starostu
města uzavřením smlouvy o výpůjčce s Ministerstvem vnitra ČR.
Rada města rozhodla odvolat: Marcelu Loukovou z funkce
tajemníka komise pro tělovýchovu a sport. • Zdeňka Janouška
z funkce člena komise prevence kriminality. • Pavla Herouta
z funkce člena bytové komise. Rada města rozhodla jmenovat:
• Nikolu Krátkou do funkce tajemníka komise pro tělovýchovu
a sport do konce volebního období 2006 – 2010. • Npor. Bc. Jaroslava Strože do funkce člena komise prevence kriminality do konce volebního období 2006 – 2010. • Renatu Riedelovou do funkce
člena bytové komise do konce volebního období 2006–2010.
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KŘIŽOVATKA NA „MEJTĚ“ BUDE!
Dokončení ze str. 1

Josef Zoser - starosta Jiřetína
pod Jedlovou, Josef Pecinovský starosta Dolního Podluží odpovídají na otázky.
Vaše více než desetileté
úsilí bylo nakonec korunováno úspěchem. Co vlastně
stavba oběma obcím přinese?
Rozhodně dlouho očekávané
zpomalení dopravy v této části
obcí (v současné době je stanovená rychlost na komunikaci 1/9
v této části 90 km/hod.), čímž
dojde ke značnému zvýšení
bezpečnosti provozu na křížení
komunikací I. třídy č. 9 a II.
třídy č. 264. To nejvíce ocení
řidiči, ale jistě i občané žijící
bezprostředně vedle zmíněných
komunikací, zaměstnanci nedaleké „šnekárny“ a také děti, které
často křižovatku při cestě do
i ze školy přechází. Věříme, že
vše dobře dopadne, že žádná
krize nebo další nepředvídané
události stavbu již nezastaví.
Budete se na výstavbě křižovatky nějak finančně nebo
majetkově podílet?
Naše obce, na jejichž katastru se křižovatka nachází, na
výstavbu křižovatky (na chodníky) přispějí dohromady částkou
842 tisíc Kč, což pro naše
rozpočty není malá částka. Do
stavby jsme také vložili část
pozemků, na kterých se stavba
kruhové křižovatky realizuje.
Obce se též zavázaly, že budou hradit spotřebu el. energie
na osvětlení dvou míst pro
přecházení chodců (přechody
pro chodce už nemohou být
součástí kruhové křižovatky).
Podle dohody bude spotřebu
el. energie na osvětlení samotné křižovatky hradit ŘSD. V průběhu nelehkého několikaletého
vyjednávání nám byla přislíbena
a několikrát potvrzena finanční
spoluúčast kraje a my věříme,
že kraj svému slibu dostojí.
Způsobí vám stavba kromě
radosti z její realizace i nějaké
starosti?
Radost je sice větší, ale zůstává nám zde stále k vyřešení
problém v otázce autobusových
zastávek. V současné době jsou
zde čtyři a plánovány jsou nově
pouze dvě. Důvodem je nejenom vlastní řešení kruhové
křižovatky, ale i zlepšení jejich
vzhledu a umístění. Zatím jsme
zajedno v tom, že by zastávky
měly stát pouze za novou
kruhovou křižovatkou směrem

na Rumburk. Uvedené však
musíme dohodnout s přepravci, kteří zajišťují dopravu na
místních linkách (není problém)
a linkách dálkových směřujících
do Liberce a Prahy. Ti využívali
převážně pouze zastávek směrem na Varnsdorf. Dále v této
záležitosti musíme ještě jednat
s majiteli pozemků, neboť obec
není jejich vlastníkem.
Posledním úkolem, který
však bude chvíli trvat, je k této
křižovatce přivést chodníky
z Dolního Podluží (od „Andělů“)
a Jiřetína (od parkoviště restaurace U Suchánků), jak máme
schváleno v našich územních
plánech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
správa Chomutov - Ing. Tomáš Wied nám odpovídal na
otázky:
Koncem října minulého
roku byla stavba předána
zhotoviteli, ten zahájil práce
před několika týdny. Jak budou práce pokračovat?
Jak bude stavba po dokončení vypadat, nejlépe vidíte na
zákresu do katastrální mapy
a to je dané. O čem stále vedeme jednání, jsou např. detaily
vnitřku kruhu nebo osvětlení,
přestože byly již předmětem
zadávací dokumentace, jednání kolem nich stále probíhají.
Nerad bych výsledek předbíhal. V rámci křižovatky budou
na základě požadavku policie
realizována tzv. místa pro
přecházení, a nikoli klasické
přechody pro chodce. Přesný
termín dokončení stavby hodně
závisí hlavně na počasí.
Jaká firma stavbu realizuje,
kolik bude stát a z jakých prostředků bude hrazena?
Stavbu realizuje firma
Herkul, a.s., Most, která pro
ŘSD již pracovala a pracuje,
v současné době staví např. již
druhý kruhový objezd v Bílině.
Schválený rozpočet na tuto stavbu činí 20.985.627 Kč. Z toho
obce Jiřetín pod Jedlovou a Dolní Podluží zaplatí 841.003 Kč,
zbytek hradí ŘSD ČR čerpáním

ze Státního fondu dopravní
infrastruktury.
V této souvislosti mi nedá
položit další otázky. Bude se
realizovat i „narovnání“ silnice o několik stovek metrů
dál u přehrady před osadou
Lesné?
Přeložka tohoto úseku má
již územní rozhodnutí z června 2009. V roce 2010 byla
odevzdána dokumentace pro
stavební povolení (DSP). Práce na získání stavebního povolení byly zastaveny z důvodu
nedostatku financí na výkup
pozemků nutných pro realizaci
stavby v tomto roce. Po přidělení
dostatečného množství financí
se v akci bude pokračovat. Předpokládaná realizace by měla být
v příštím roce, ale zastavením
se doba realizace posouvá
do dalších let. Cena stavby je
odhadnuta přibližně na 26 milionů Kč.
Díky loňským a předloňským opravám mostů
a propustků na silnici
z Rumburku do České Kamenice koluje mezi lidmi fáma
o plánovaném uzavření silnice
1/9 přes Šébr a její následné
rekonstrukci (snížení převýšení, tunel apod.). Můžete se
prosím k tomu vyjádřit?
O takové rekonstrukci nic nevím, je to zajisté pouze fáma.
Starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser se snaží
o turistické přemostění silnice
1/9 na kopci Šébr. Mělo by
se jednat o tzv. multifunkční stezku pro cyklisty, pěší
a lyžaře, jaká je např.
v Rádlu. Je vám tento záměr
a zájem znám, případně se jím
zabýváte?
Tato případná akce není
rozhodně vyvolána potřebou
silnice I. třídy, a proto ji ŘSD
určitě nebude realizovat.
JS, foto rm
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Senioři mohou studovat bez přijímaček
Otevírá se nový běh Univerzity třetího věku

Vysoká škola Karlovy Vary otevírá nový běh Univerzity třetího
věku obor ZÁKLADY PRÁVA A SOUVISEJÍCÍ OBORY ve Vědeckotechnickém parku Rumburk. Důchodcům z celého Šluknovska se tak
otevírá možnost kvalitně a účelně trávit svůj zasloužený důchodový
odpočinek a ještě si rozšířit své vzdělání. Kurz akceptuje sociální
roli seniorů a výuka probíhá formou přednášek lektorů Vysoké
školy Karlovy Vary a dalšími kvalifikovanými odborníky. Studium
je tříleté a nový běh kurzu se otevírá právě v akademickém
roce 2010/2011. Výuka probíhá 1x za 14 dní 4 vyučovací hodiny
v budově Vědeckotechnického parku Rumburk, Matušova 982,
Rumburk. „Lektoři vysoké školy a další kvalifikovaní odborníci
budou studentům přednášet právo v lékařství, občanské, rodinné
a dědické právo. Další přednášky budou z oboru psychologie,
informatiky i ekonomie, podnikové ekonomiky a ze základů
obchodního práva,“ vysvětluje vedoucí výukového centra Ing. Veronika Sedláková. Prozradila také, že jedním z lektorů bude rektor
Vysoké školy Karlovy Vary doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.
a také JUDr. Ladislav Balda.
Podmínkou přijetí ke studiu je maturita a uchazeč musí
být poživatelem plného starobního nebo invalidního důchodu.
„Přijímacího řízení se bát zájemci nemusí. Žádné přijímačky,
zkoušky nebo pohovory je nečekají,“ slibuje Ing. Veronika Sedláková.
Poplatek spojený se studiem činí 1.000 Kč. Přihlášky se podávají
v 1. kole do 15. 6. 2010 a v 2. kole do 15. 8. 2010.
Na základě absolvování stanoveného rozsahu daného oboru
studia získají účastníci osvědčení o absolvování. Více informací
na adrese veronika.sedlakova@centrum.cz, tel. 412 332 347, nebo
731 458 429.
Předběžná koncepce studia:
1. Semestr – Úvod do výzkumu a vývoje ve vědecko-technických
parcích, úvod do studia veřejného a soukromého práva
2. Semestr – Lékařství a právo, základní ekonomické otázky
3. Semestr – Občanské právo, základy informatiky
4. Semestr – Rodinné právo, základy psychologie
5. Semestr – Podniková ekonomika a základy obchodního práva,
právo životního prostředí
6. Semestr – Dědické právo, Evropská unie a ČR
rm, gdo

V BÝVALÉ CIHELNĚ MŮŽE VYRŮST FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
Z NÁJEMNÍKŮ NA KOVÁŘSKÉ SE STANOU VLASTNÍCI BYTŮ
Dokončení ze str. 1

V rámci řešení finančních
záležitostí byl schválen závěrečný účet města za rok 2009.
Celkové příjmy v minulém roce
činily 292.319.926 Kč, celkové
výdaje pak 302.793.660 Kč.
Vzniklý schodek je pokryt přebytkem z minulých let.
V diskuzi k tomuto problému
ocenil předseda finančního
výboru Ing. J. Draský, že město

hospodaří s finančními prostředky dobře. Dále bylo schváleno
použití příjmů z výtěžku výherních hracích přístrojů v částce
583.495,98 Kč tak, že na
příspěvky v rámci grantového
programu připadlo 450.000 Kč
a na prevenci kriminality
133.495,98 Kč.
ZM neschválilo žádost
o příspěvek Gymnázia Varnsdorf
ve výši 170 tisíc korun. Jak vyply-

nulo z neformální diskuze, jsou
zastupitelé nakloněni znovu zařadit žádost na příští jednání. ZM
rozhodlo vyhovět žádosti pana
K. D. a posečkat s podáním
návrhu na výkon rozhodnutí
za podmínky, že budou nadále
prováděny částečné úhrady
dluhu, popřípadě může být
doplacen celý dluh najednou.
Dr. Miloslav Hoch,
foto rm
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Bude ve Varnsdorfu stanoviště Město Varnsdorf se vždy snažilo
získat stanoviště záchranné služby
rychlé záchranné služby?
Někteří z vás již zaznamenali iniciativu pro zřízení stanoviště
záchranné služby (ZS) v našem městě. Případů, kdy záchranka
nefungovala správně, bylo již poměrně dost. Zřizovatelem ZS je
Ústecký kraj. Město v minulosti již žádalo o zřízení stanoviště, ale
bez úspěchu. Vše je prý v normě. Bylo by vhodné zjistit skutečný
stav. Pokud se dozvíte o případu, kdy ZS neposkytla odpovídající
pomoc, můžete napsat na mail: zachranka-vdf@seznam.cz.
Podpořit nás můžete na facebooku ve skupině Jsme pro zřízení
stanoviště rychlé záchranné služby ve Varnsdorfu.
Bc. Pavel Vodička mladší

Co dál s „červeným“ kostelem?

„Když počet evangelických věřících ve Varnsdorfu
přesáhl 800, stalo se město
sídlem vikáře. V souvislosti
s povýšením Varnsdorfu na samostatnou církevní obec v září
1903 bylo rozhodnuto o stavbě
kostela. Projekt chrámu vypracoval architekt Waldemar Kandler
z Drážďan. Kostel byl vysvěcen
3. 12. 1905. V roce 1945 byl
předán Československé církvi.
Od roku 1960 není využíván.
Kostel je devastován vandaly, údržba se omezuje jen
na provizorní opatření.” Tolik
citace ze stavebně statického
posudku vypracovaného Ing. Janem Vinařem, který dále konstatuje:
„Kostel je velmi kvalitně postaven. Stavba svou náročností

a nákladností daleko přesahuje
dobovou úroveň evangelických
staveb v českém pohraničí”.
Tím ovšem končí všechny
dobré zprávy. Z posudku
vyplývá, že současný stav je
kritický. Hrozí totální destrukce,
je ohrožena nejenom stavba samotná, ale i občané procházející okolo této, pro naše město,
unikátní památky.
Není prostor pro výčet všech
zásadních kroků nutných
k zakonzervování stavby. Je
zde ale veliký prostor pro
zamyšlení. Budeme se skutečně
k památkám chovat tak, aby
naše děti znaly tyto jen ze
starých fotografií? Budeme tou
generací,která toto dopustí?
Nebo se najde skupina lidí,
která společnými silami začne
o záchranu bojovat? Otazníků
je mnohem víc. Kde vzít peníze,
komu bude patřit, jak kostel dál
využít?
Každý občan města, jehož
daná problematika zajímá
a má potřebu veřejně vyjádřit
svůj názor, dostane prostor
na letošním v pořadí již třetím
kulatém stolu, který proběhne
12. května od 16 hodin v MCKV
(více v kulturních přehledech).
Mgr. Petr Šmíd, foto facebook

Proč se jim měří jiným metrem

Vážená paní občanko LV! Pro nás, řadové občany, je odpověď
naprosto jasná a jednoduchá. Protože jsme se dostali do fáze našeho
demokratického vývoje, kdy se většina bojí menšiny. Ne snad ani
fyzicky, ale morálně. Protože naši volení zástupci na všech úrovních
a v celém politickém spektru se bojí říkat na všech úrovních jak té
menšině, tak všem, kteří se snaží namluvit nám i světu, že se u nás
rodí, nebo vzniká, nazývejme to jak chceme, diskriminace, což je, až
na pár excesů, jako v celém světě, nebetyčný omyl. Český národ se
svou holubičí povahou to ani nedovede. Běžný český člověk, jako jste
Vy, paní pisatelko, nebo já a velikánská většina národa, máme jen
jedno velké přání: aby se ta stále diskutovaná menšina snažila přiblížit
alespoň trochu k té většině. Protože to, co my cítíme k té menšině
není touha diskriminovat, ale touha žít v normálním, často i s těmi
jednotlivými výstřelky nesnášenlivosti, lidském prostředí. A takto
otevřeně by to měli naši čelní představitelé vysvětlovat na všech
mezinárodních fórech, a ne provinile slibovat nápravu, kterou bez
maximální přísnosti při zachování absolutní rovnosti a demokracie
nelze dosáhnout. A budeme-li toto umět všichni a budeme-li mít
v tomto našem počínání od všech maximální podporu, pak není
důvodu toho nedosáhnout, i když to bude mnohé z počátku třeba
i bolet.
KŠM

Pan Pavel Vodička apeluje na
nefunkčnost záchranné služby
(ZS), která je zřízená Ústeckým
krajem. V této situaci se budeme
snažit o vysvětlení spíše jako
spoluobčané, kteří chápou
rozhořčení některých občanů
města Varnsdorf.
V historii záchranné služby
se musíme vrátit do 80. let minulého století, kdy byla zřízena
na základě důsledku hromadné
havárie na hlavní silnici č. 9
Rumburk-Praha na kopci Šébr.
Služba (ZS) byla proto zřízena
„de novo“ ve zdejší lokalitě
a zajišťována sloužícími lékaři
OÚNZ Děčín v NsP Rumburk.
Tehdejší vybavení bylo sporé
a vždy záleželo na akceschopnosti zdravotního týmu.
Musím zde podotknout, že se
jednalo o spolupracovníky, kteří
se maximálně snažili, mnohdy
i z vlastních prostředků a ve
svém osobním volnu, zlepšit
akceschopnost a vybavenost
vozů záchranné služby. Zdravotníci měli vždy zájem a snahu za
každých podmínek poskytnout
co nejlepší péči o záchranu
lidského života. To činili, činí
a činit budou, protože je to vlastní
jejich povahovým rysům, životní
orientaci a erudici. Díky těmto
snahám ze stran zřizovatele
a provozovatele rychlé zdravotnické služby (RZS) se stala
prakticky ihned profesionální
záležitostí.
Postupem času došlo k tak
zásadním změnám, že pro obor
záchranář je dnes specifické
vzdělání, a to nejen pro lékaře,
střední zdravotnické pracovníky, ale i pro řidiče. Služba
je součástí IZS (integrovaného
záchranného systému). Dnes se
prakticky řídí vyhláškou 434/92
Sb, ministerstva zdravotnictví.
V těchto ohledech je však
větší kompetence v rukou
zřizovatele ZS (záchranné
služby) Krajského úřadu Ústeckého kraje, potažmo pak jeho
provozovatele.
Ve věci dopisu pana Vodičky
je skutečně nutno přiznat, že
město Varnsdorf, a to nejen
v době současného vedení,
ale i v minulém volebním
období se snažilo získat v rámci integrovaného záchranného systému (IZS) výjezdové
stanoviště do Varnsdorfu. Došlo
však k rozhodnutí především
podle času dojezdů (tedy do
15 minut v běžných podmínkách k nahlášenému případu)

k umístění výjezdového stanoviště v Rumburku. Nedopadla ani možná nabídka
2 výjezdových stanic Šluknov
a Varnsdorf. Proč tak nevzniklo,
je pak nutné vznést přímo
dotaz na zřizovatele - Ústecký
kraj. Pokud jsem však sám
informován, je to zachování
limitu času dojezdu do 15 minut
a finanční prostředky.
Současným vážným nedostatkem je však nedostatek
zdravotnických pracovníků,
a to nejen středních zdravotnických pracovníků, ale
především lékařů, kteří mají
v dané lokalitě možnost a podmínky pracovat.
Nemyslím si, že je nejideálnější cestou atakovat
výkonné pracovníky – zdravotníky, poskytovatele zdravotní
péče. Společnost by se měla
spíše zdravotnických pracovníků
zastat a vytvářet takové podmínky, aby byli stabilizováni,
a to nejen morální podporou, ale
také existenčně.
Osobně si vzpomínám, jak
jsme se snažili s vedením města
Varnsdorf dne 26. 12. 2003
a se zástupci krajského úřadu
zajistit fungování ambulantní
pohotovostní péče (APP) po
zrušení lékařské služby první
pomoci (LSPP - ta byla tehdy
výjezdová) ve Varnsdorfu
a spádu.
Byť jsme tuto informaci
obdrželi několik desítek hodin
před koncem roku, podařilo se
činnost od 1. 1. 2004 plynule
a bez výpadku zajistit.
Jsme přesvědčeni, že problém zajištění zdravotní péče pro
občany je klíčovou otázkou pro
vyšší rozhodující místa, než jen
pro město a kraj.
Ze strany města byla a je
vždy snaha zajistit zdravotní
péči, a to nejen podporou Nemocnice ve Varnsdorfu a její
ambulantní pohotovostní péče
(APP), ale také její ortopedickochirurgicko-traumatologické
24hodinové služby. Ta po celou
dobu v nemocnici funguje.
Je však nevýjezdová. Město
vždy finančně podpořilo tuto
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objednanou službu částkou
1,7 mil. Kč ročně.
V letošním roce však náklady
nese zdravotnické zařízení
samo v plné výši, nicméně
doufáme, že po zmírnění ekonomické krize ve společnosti
bude částka v rámci příspěvku
města opět poskytnuta. Město
Varnsdorf tím trvale vyjadřuje
svůj kladný vztah ke svému
zdravotnickému zařízení, zrovna
tak jako např. město Rumburk,
které také podporuje své zdravotnické zařízení milionovými
částkami ročně.
Je nutné si uvědomit, že
zdravotní péče není zadarmo,
že je poskytovaná erudovanými pracovníky, a to na všech
úrovních péče (ambulantní,
lůžkové, privátní, státní apod.).
Navíc, prostředky technické
vybavenosti jsou většinou
špičková a specifická zařízení,
která nejsou vůbec levná
v pořizovacích částkách a provozu. Podléhají pravidelným
kontrolám.
Nechci a nemohu se vyjadřovat k eventuálním atakům, kdy a jak jiná organizace
poskytla zdravotní péči. Vím jen,
že na adresu RZP jsou spíše
ventilovány pouze případné
časové prodlevy dojezdů, kdy
mnohdy po sečtení skutečných
časů nahlášení a dojezdu jsou
v časovém limitu, ale málo
kdy je slyšet poděkování za
obětavost, rychlost a profesionálnost zásahu zdravotníků
- často mnohdy i v ohrožení
jejich vlastního zdraví a života.
Je třeba si také uvědomit,
že mnozí méně přizpůsobiví
spoluobčané zneužívají RZP
často k planým výjezdům,
a tak ve svém důsledku může
skutečně dojít k ohrožení
života jen proto, že si dotyčný
nechtěl dojít do lékárny pro
léky na teplotu, nebo čekat
u svého ošetřujícího lékaře na
vyšetření apod. Nedávné úmrtí
varnsdorfského občana je věcí
trestního oznámení.
Další otázkou, a to nechávám
mementem pro čtenáře, je
skutečnost, že mnohdy po
30 Kč rozhazujeme finanční
rozpočtové prostředky do
lékáren a formou sponzorských darů v částkách á 30 Kč
za poplatky u lékaře - v součtu
desítek milionů korun. Ve svém
důsledku za tyto rozmělněné
finance bychom pak skutečně
mohli v regionu pořídit zázemí
pro pacienty, které by bylo
přínosem pro danou lokalitu
a pro všechny, kteří ho pak budou moci v budoucnu využít.
MUDr. Václav Jára
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Řádková inzerce

Výkup nemovitostí a bytů. Tel. 800 998 877.

Nemovitosti

Prodej vily s šesti bytovými jednotkami na klidném
místě v centru Varnsdorfu.
Pozemek: 1 455 m2. Snížená
prodejní cena: 2,5 mil. Kč.
Více informací na mob.
602 108 404.

Pronájem družstevního
bytu v 5. patře panelového
domu v blízkosti obchodu
LIDL. Čistý, udržovaný byt
se sklepem v suterénu.
V bytě plast. okna, vývod na
pračku, termostat. hlavice
u radiátorů a zařízení (starší:
televizor, nádobí, rychlovarná
konvice, příbory, sedací souprava s křeslem a stojací lampou,
CD+rádio, lednice, el. sporák
s troubou). Volné ihned. Cena
3.500 Kč + poplatky/měsíc/
osoba. Tel. 774 737 473.
Pronajmu garsonku v ul.
Čelákovická. Pouze slušnému
zájemci s kaucí! Lze i dlouhodobě s následným prodejem.
Případně rovnou prodám.
Kontakt: 739 511 511, e-mail:
inzeratbyt@email.cz.
Prodej vily - zámečku
na klidném místě nedaleko
centra Varnsdorfu. Pozemek:
3.693 m2. Snížená prodejní
cena: 4,5 mil. Kč. Více informací na mob. 602 108 404.
Prodej ideální poloviny
rodinného domu ve Varnsdorfu. Snížená prodejní cena:
1.080.000 Kč. Info Lužická R. K.
Tel. 412 333 281, 602 108 404.
Prodej rodinného domu
v Krásném Buku - Krásné Lípě.
Nedokončená rekonstrukce.
Nová plastová okna, nové
rozvody vody a elektřiny, nové
komíny. Velký pozemek. Prodejní cena: 1.100.000 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.

Koupím byt 3+1+L ne
prostřednictvím r. k. Tel.
606 382 885.

Různé
Všem příznivcům! Byla
založena místní organizace
Dělnické strany sociální
spravedlnosti. Info po – pá
14 – 17 hod. Tel. 412 371 995.
Všem příznivcům! Byla
založena místní organizace
Dělnické strany sociální
spravedlnosti. Info po – pá
14 – 17 hod. Tel. 412 371 995.
Všem příznivcům! Byla
založena místní organizace
Dělnické strany sociální
spravedlnosti. Info po – pá
14 – 17 hod. Tel. 412 371 995.
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání. Telefon 606 388 495,
607 662 178.

Pronajmu byt 1+1 ve Vdf,
zařízený i nezařízený, ihned
volné, panel u Lidlu. Cena
2.500 Kč + poplatky. Tel.
606 740 390.

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.
Snížení a udržení váhy. Vyzkoušejte byl. produkt Emulips.
Odbourá podkožní tuk. Cena:
375 Kč. Bal. vydrží až 3 měs.
ABdenis@email.cz.
www.hubnu.net - Chcete
krásné křivky? S pomocí
našich programů a za dohledu
našeho poradce to jde. Vyzkoušejte měsíční program.
Pila s tesařstvím Chřibská
nabízí - rýgle, plaňky, plotová
a garážová vrata, hospodářské
a rekreační dřevostavby, nebo
výpomoc se stavbou. Telefon
774 963 719.
Výplata exekucí a zástav.
Tel. 800 998 877.

Zaměstnání
Hledáme učitele(-ku) klavíru pro šestiletého chlapce.
Tel. 602 363 985.
Hledáme aktivního a šikovného důchodce (není
podmínkou) na údržbu domu
a zahrady. Odměna na dohodě. Tel. 606 740 390.
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Již několikrát jsme vám
přinesli přehled docházky
vámi zvolených zástupců
v zastupitelstvu, radě, komisích
nebo výborech. Docházka na
zastupitelstvo, radu, do výborů
a komisí je základní povinností
každého zvoleného člena.
Protože se občas setkáváme
i s otázkami, zda je činnost
v těchto orgánech nějak honorována, zeptali jsme se tajemníka městského úřadu Ing. Lubomíra Samuhela.

JAKÁ JE DOCHÁZKA VOLENÝCH FUNKCIONÁŘŮ?
Podle tohoto nařízení pobírají
každý měsíc odměnu uvolnění
členové zastupitelstva, tedy
v našem případě starosta a oba
uvolnění místostarostové, kteří
vykonávají volené funkce po
dobu svého mandátu jako řádné zaměstnání. Odměna, i když
samozřejmě v jiném rozsahu, se
týká i třetího, neuvolněného místostarosty.
Dostávají nějakou odměnu i neuvolnění zastupitelé
a radní?
Každý člen zastupitelstva
města má nárok na odměnu,
a to až do výše zmiňovaného
nařízení vlády. Její výši odsou-

Jak je to tedy s odměňováním volených „funkcionánářů“?
Otázky odměňování řeší Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 20/2009 Sb.

hlasí zastupitelstvo na prvním
společném jednání po volbách
a může ji v průběhu volebního
období i měnit. Po odsouhlasení výše této odměny dostávají
pravidelnou měsíční odměnu
všichni neuvolnění členové
zastupitelstva a rady města,
ale také předsedové a členové
výborů zastupitelstva, a to bez
ohledu na to, zda bylo v daném
měsící svoláno jednání výboru,
či na jejich účast.
Mluvili jsme o zastupitelstvu, radě a výborech. Jak
jsou na tom komise rady města?

U komisí je odměna o něco
spravedlivější, neboť je závislá
na docházce do komise. Pokud je předseda komise nebo
její člen zastupitel, dostává
odměnu jako součást odměny
za zastupitelstvo. Předseda
komise, který není členem zastupitelstva, dostává odměnu
jednou za čtvrtletí a je rovněž
vázaná na počet jednání komise
v daném období. Tuto odměnu
schvaluje rada města. Členové
komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva, bohužel podle
tohoto předpisu nedostávají
odměnu žádnou. Jedinou

výjimku zde tvoří odměny pro
členy přestupkové komise,
a to opět podle počtu zasedání
v hodnoceném období.
Jsou ještě nějaké odměny,
na které jsme zapomněli?
Ano, jsou tady ještě odměny
za provedené svatební obřady
a vítání občánků. Tyto odměny
získávají pouze neuvolnění,
pověření členové zastupitelstva
k těmto aktům a jsou vedeni
pod Aktivem pro občanské
záležitosti. Odměny jsou závislé na počtu obřadů ve dnech
pracovního volna, schvaluje je
rada a jsou vypláceny rovněž
čtvrtletně.
JS
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Docházka členů ZM na zasedání zastupitelstva města
31

přítomen omluven neomluven
2

účast v %

Draský Jaroslav, Ing. (KSČM)

29

Dubský Karel (ODS)

31

94

Hoch Miloslav, RSDr. (KSČM)

31

Houžvička Ladislav (ODH)

22

9

71

Hricz František, Ing. (ČSSD)

27

4

87

Jakoubek Jiří, Ing. (ČSSD)

26

5

84

Jakubec Petr, Ing. (ČSSD)

28

3

90

Jára Václav, MUDr. (KDÚ-ČSL)

25

6

81

László Vladislav (KSČM)

28

3

Louka Martin (HNHRM)

31

Moravec Václav, Ing. (ODS)

21

4

6

68

Nácovský Martin, MUDr. (ODS)

25

5

1

81

Novotný Miroslav, Ing. (SZSP)

30

1

97

Poláček Josef, Ing. (ODS)

29

2

94

Reiber Vladimír, Ing. (KSČM)

29

2

94

Smetanová Alena, Mgr. (SZ)

26

5

84

Solloch Roland, ThMgr. (HNHRM)

27

3

Sucharda Jiří (ODS)

30

1

Šmíd Petr, Mgr. (ČSSD)

11

Vajsová Zdeňka, Mgr. (SNK ED)

29

1

97

Zbihlej Josef, Mgr. (SZ)

28

3

90

100
100

90
100

1

87
97
100

Docházka členů rady města na zasedání RM
74
Dubský Karel

přítomen omluven neomluven

účast v %

Chcete mít hezkou
koupelnu, WC,
kuchyň, anebo
předsíň, balkon
či lodžii?
Obraťte se na mne!

Kontakt:
Pavel Michek
tel. 721 551 922

73

1

99

Šmíd Petr, Mgr. - od 53. schůze RM (22 x)

20

2

91

Novotný Miroslav, Ing.

68

6

92

Provádím pokládku:

Smetanová Alena, Mgr.

66

8

89

Poláček Josef, Ing.

70

4

95

Sucharda Jiří

71

3

Jakubec Petr, Ing.

59

13

• keramické dlažby
a obkladů
• sádrokarton dle
dohody a ceníku.

96
2

80

Vše k vaší spokojenosti.

• Vestavěné šatní skříně
• Látkové rolety
• Hliníkové žaluzie
• Vertikální žaluzie
• Roletky do
střešních oken
• Lamelové dveře
• Posuvné dveře na
rozdělení místností
sklo-lamino
Stanislav Mykisa
Komenského 3036
Varnsdorf
Tel. 412 372 942
e-mail:
mykisa.past@tiscali.cz
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Vzpomínka
Dne 10. května již uplyne 5 smutných let,
co nás navždy opustil můj drahý manžel
Miloslav Pecka.
Stále vzpomíná manželka Ingrid a dcera
Iveta s rodinou.

Dne 13. května uplyne smutný rok, co nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček Josef Kučera.
Stále vzpomínají manželka Sieglinda, dcera Hana a synové Václav a Jiří s rodinami,
sestra Jaroslava.

Dne 10. května tomu budou 4 roky od
úmrtí mého manžela a tatínka Viktora
Stroleného.
Stále vzpomíná manželka Zdeňka a syn
Zdeněk.

Dne 14. května by se dožila 86 let naše
maminka a babička Eliška Šilhanová. Dlouhých 10 let, co již není mezi námi.
Stále vzpomíná syn Milan s rodinou.

P oděkování
Děkujeme všem, co se přišli rozloučit
s paní Marií Síbrovou.
Všem děkuje rodina.

Děkuji všem přátelům a známým za poslední rozloučení
a květinové dary mému manželovi Karlu Přerovskému.
Manželka Ivana a děti Michal, Jan a Eliška.
Děkujeme sponzorům, kteří se podíleli hodnotnými cenami
a dary při konání kulturní akce MISS DM 2010. Jmenovitě: orchestr P. Zelenky, zahradnictví manželé Marschnerovi, papírnictví pí
Pachmanová, zubní laboratoř pí Pavlíčková, nápoje p. Ryšavý,
firma HOZA – p. Hozman, tisk šerp p. László, VARNSDORFSKÉ
UZENINY, p. Vohnout. Pí A. Smetanové děkujeme za moderování
celé akce.
Děkují vychovatelky DM SŠS a CR Varnsdorf.

Blahopřání
Dne 14. května oslaví své krásné 70. narozeniny Lidmila Marenecová.
Hodně štěstí a zdraví přejí manžel, děti
a vnoučata.

Dne 26. dubna oslaví své krásné 70. narozeniny Herbert Marenec.
Hodně štěstí a zdraví přejí manželka, děti
a vnoučata.

Sňatky
Jaroslav Šimonek
Olga Šedivá

Narození
Lucie Kliková
Václav Bjaček
(Kateřina)
Radka Poláčková
Petr Poláček
(Vít)
Helena Novotná
František Godla
(Cecílie)
Kateřina Bidrmanová
Zdeněk Bidrman (Zdeněk)

Z ubní

pohotovost
8.-9. 5. 2010
MUDr. Olga Sudová
U Plovárny 1190/14, Děčín I
tel. 412 502 213
15.-16. 5. 2010
MUDr. Vladimír Vojtěch
U Plovárny 1190/14, Děčín I
tel. 412 502 216

VARNSDORFSKÉ
TRHY

19. května 2010
Svoz zákazníků

ZDARMA

Nákupní centrum
Globus Liberec

12. 5. 2010
odjezd: Varnsdorf, AN
v 14.45 hod.
příjezd: NC Géčko Liberec
v 16.25 hod.
zpět v 19.45 hod.

SENÁTORSKÉ
DNY
17. května 2010
Všechny svoje spolužáky
zve na tradiční sraz do

Vinárny v parku.

Sejdeme se jako obvykle

druhou sobotu v červnu

12. června v 17 hodin.
Josef Zbihlej

Svozy pytlového
tříděného odpadu

13. května 2010
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VARNSDORFŠTÍ ZDRAVOTNÍCI PŘIVEZLI MEDAILE
Rekreační středisko v Jílovém bylo 24. dubna centrem hlídek
mladých zdravotníků. Konalo se zde okresní kolo, kterého se zúčastnili žáci základních škol ve dvou kategoriích, za 1. stupeň žáci
1. – 5. ročníku a 2. stupeň žáci 6. – 9. ročníku. Mladí zdravotníci
předvedli, jak správně poskytnout první pomoc v různě krizových
situacích, třeba při popáleninách, při úrazu elektrickým proudem
nebo při zlomeninách. V silné konkurenci nejlépe zabodovaly varnsdorfské školy. V mladší kategorii obsadila 1. místo ZŠ Bratislavská
Varnsdorf, 2. místo Interaktivní ZŠ Varnsdorf. Ve starší kategorii
1. místo ZŠ Dolní Podluží, 2. místo MS ČČK Varnsdorf a 3. místo ZŠ
Dolní Podluží. První družstva z obou kategorií postupují do krajské
soutěže v Teplicích.
-rŘeditelka Interaktivní základní školy, Karlova 1700 děkuje
za vynikající reprezentaci školy
žákyním 5. ročníku Lucii Hájkové, Dominice Fábryové, Jitce
Melicharové, Natálii Venclové a
Martině Mackové, které se pod
vedením Mgr. Marie Riegerové
umístily v okresním kole soutěže
„Hlídek mladých zdravotníků“ na
2. místě v kategorii 1.-5. tříd.
Foto ZŠ Karlova

NĚMECKÉ POKRAČOVÁNÍ
Září, prosinec, březen – měsíce, ve kterých několik studentů
Gymnázia Varnsdorf navštěvovalo gymnázium budyšínské. Někdo
poprvé, ale někteří opakovaně využili nabídky netradiční a intenzivní
výuky na partnerském Lužickosrbském gymnáziu v Budyšíně.
Nepřekvapilo nás vynikající hodnocení práce našich lužickosrbských kolegů ze strany studentů. Především osobnost ředitelky paní
Theresie Schönové představuje vysoký standard pedagogického
vedení. Stejně jako jazykový přínos jsou však cenné i další zkušenosti: nová škola, výborné technické zázemí, způsob výuky, jiné
zvyky, tradice, kultura, stravování, přestávky na hřišti, škola bez
zvonění, dělení tříd, rozhovory v němčině, rodiny…
Největší zážitek – tentokrát internát. Gymnázium v Budyšíně
je jediným gymnáziem v Německu, kde se některé předměty pro
lužickosrbské žáky vyučují v lužické srbštině.
Těší nás, že podobný zájem je i v opačném směru. Do gymnázia
ve Varnsdorfu přijedou němečtí studenti. Budou se učit ve škole,
pracovat na společných projektech obou škol, navštíví rodiny, budou
vás potkávat ve městě. Moc si přejeme, aby se jim u nás líbilo.
Mgr. Marcela Svobodová

Benedikt Dyrlich oslavil šedesátiny
Významný lužickosrbský
básník, prozaik, předseda
Svazu lužickosrbských umělců
a novinář Benedikt Dyrlich
(* 21. 4. 1950) oslavil 60. narozeniny. Na setkání, které se uskutečnilo v den jeho narozenin,
do Benohausu v obci Smochćicy
nedaleko Budyšína přišlo mnoho gratulantů. Mezi nimi - vedle
několika poslanců saského
sněmu, předsedy Domowiny
a řady umělců – byli také zástupci varnsdorfské knihovny – ředitelka Ilona Martinovská a Milan Hrabal. S naším městem Dyrlicha
pojí spolupráce na mnoha přeshraničních projektech, v poslední
době na projektu z programu Cíl 3.
Dyrlich je autorem několika významných básnických a prozaických
knih. Jeho tvorba byla přeložena mj. i do češtiny – např. v antologii
Jazyk, jímž porozumíš větru je zastoupen reprezentativním výborem
29 básní.
Redakce HS se k přání připojuje.
Frl/ma
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VOLEJBALISTÉ UKONČILI SEZONU, ŽENY JI ZAHAJUJÍ

PRVNÍ LETOŠNÍ ÚSPĚCHY CYKLISTŮ
Zima svoji vládu definitivně
zabalila a s jarem se o slovo
hlásí stále více cyklistických
závodů, kterých se tradičně
zúčastňují sportovci z našeho
města. Již poslední březnový
víkend vyhrál Tomáš Podrazil
v německém Bautzenu závod
XC (cross country), úvodní
podnik Schwalbe Cupu. Jely se
i první maratony. V Jedomělicích
na akci Přes dva kopce byly pro
varnsdorfské cyklisty nejlepšími
výsledky 6. a 26. místo na krátké
trati. Postarali se o ně Jan Novota a Jan Mádl.
Padesátka kilometrů čekala
zúčastněné cyklisty v Osečné při
závodu Cyklorájem Podralsko.
Skvěle si vedl Jan Strož, který
udělal dramatický závod spolu
s dalšími dvěma profiky. Dojel
sice třetí, se čtrnáctivteřinovou
ztrátou, ovšem další jezdec dorazil téměř za pět minut. Ještě
lépe se mu vedlo na Cyklomaroton Tour 2010 – Okolobudějc,
kde zůstal druhý o pouhých devět vteřin za vítězem. Startovalo
téměř půl tisíce cyklistů a Honza
potvrdil formu.
Také kvalitní XC v Teplicích

nad Metují Aprílová osmička
měla spoustu elitních závodících
a T. Podrazil dojel 5. v kategorii
ELITE. Méně se mu dařilo na
prvním závodě Českého poháru
v XC v Teplicích, kde si připsal
do průběžného pořadí mezi
padesátkou startujících dvacet
osm bodů a skončil třináctý.
MTB maraton Bohemie - zahájení Pekla severu 2010
v Novém Boru měl vydatné
zastoupení varnsdorfských
vyznavačů kol. Kategorii mužů
ovládl J. Novota a pátý byl Václav Šimonek ml. Ve veteránech I
dojel 13. Jiří Švorc a 23. Milan
Hozák. Ve veteránech II byl
7. Mirek Vohnout, 12. Milan
Spurný a 13. Jiří Dužár. Ve
veteránech III si pro 9. místo
došlapal Pavel Retych.
Poslední informace v tomto
výčtu závodů a umístění cyklistů
našeho města je z kolečkářského podniku Po stopách praotce
Čecha konaného u Roudnice.
Václav Zemler se tam v kategorii veteránů umístil na velmi
dobrém 5. místě a celkově byl
21. mezi osmdesáti borci.iiiii
ZdS

Konrád cup kořistí týmu Nica
Turnaje v sálové kopané
pořádaného restaurací U Šoupalů ve varnsdorfské sportovní
hale se zúčastnilo devět týmů.
Hrálo se ve dvou skupinách (ve
skupině A pět, v B čtyři včetně
týmu dívek Holki). Potvrdila
se kvalita dvou soutěžních
celků, které se svými výsledky
kvalifikovaly do semifinále,
kde je ještě doplnila Kovárna
a Šoupalové. Ostatní celky hrály
dle svého pořadí ve skupinách
duely o konečné umístění. Ani
v semifinále nenašli favorité
přemožitele, i když v případě
„jékáčka“ nebylo k překvapení
daleko. Výsledky semifinále:
Nica Rumburk – Kovárna 2:0,
JK Trans Varnsdorf – Šoupalové
0:0 (penalty 1:0). Ve finále pak
Nica porazila JK Trans 4:1.
Konečné pořadí: 1. Nica Rumburk, 2. JK Trans Varnsdorf,
3. Kovárna, 4. Šoupalové,
5. Havrdův Cirkus, 6. VPŠP

a SPŠ, 7. Holki-dívčí tým,
8. Luborovci, 9. Benteller. Miss
turnaje byla vyhlášena Zuzka
Mašková (tým Holki), nejlepším
hráčem Jiří Jägr (Šoupalové),
nejlepším brankářem Radek
Rýdl (Benteller). Akci sponzorovali pivovar HOLS, a.s., Vratislavice n. N., pivovar KOCOUR
Varnsdorf a Klub sběratelů
pivních kuriozit Šluknov. Šňůru
dvaadvaceti utkání v roli sudích
zvládli Zdeněk Maščuch a Mirek
Elfmark. K zásahu u případných
zranění byly připraveny ženy
z ČK Varnsdorf, ale k žádným
nedošlo, ošetřovat se nemuselo.
Hrálo se sice bojovně, ale férově.
V průběhu turnaje byla uctěna
minutou ticha památka obětí
nejvyšších představitelů Polska
při nedávném leteckém neštěstí.
Na měsíc červen je připravován
další turnaj, a to v nohejbale trojic. Termín a podrobnosti budou
včas zveřejněny.
Frolda

V čísle pět Hlasu severu jsme
uvedli informaci o dobrém jarním
zahájení soutěže volejbalistů
TJ Slovan. Další podobné
pokračování už tolik nenásledovalo. Ve Smržovce podlehli
dvakrát 3:0, doma s Vysokým
n. J. skončila utkání 3:2 a 1:3,
v Rumburku podlehli 3:1 a 3:0
a poslední dvojutkání se Stráží
n. N. přineslo výsledky 3:0 a 2:3.
Liberecký přebor vyhrál Turnov A

se 60 body před Malou Skálou A
(59) a před Smržovkou (51), čtvrtý byl Rumburk (50). Varnsdorfským mužům zbylo 8. místo se
stejným počtem bodů (40) jako
na sedmém místě má Jablonné
v P. Černý Petr zůstal Tanvaldu,
který nasbíral 37 bodů.
V dubnu absolvovaly ženy
další přípravný turnaj. Tentokrát
v Zákupech za účasti dalších tří
družstev, kde prokázaly, že se

poctivě připravily na blížící se
sezonu (první utkání hrají 16. 5.
doma s SKP Česká Lípa od
10.00 hod.). Na turnaji ani v jednom utkání nepoznaly hořkost
porážky a postupně zdolaly
SKP Česká Lípa, Panda Stráž
p. Ralskem a TORIK Doksy, což
jim zajistilo celkové vítězství. Na
druhém místě se umístila Panda,
třetí TORIK a na poslední příčce
zůstaly ženy SKP.
ZdS

Basketbalové kadety táhli Lehroch a Tomek
Poslední zápasy této sezony
odehrálo družstvo kadetů U16
na palubovkách soupeřů. BK
Baník Most-Slovan 117:44
(70:22). Body Lehroch 35, Sovák
5, Koudelka a Kindiuk po 2. Naši
hráči nenavázali na solidní výkony z předcházejících zápasů,
kdy proti celkovému vítězi této
kategorie uhráli vždy solidní
výsledek a porážky bylo možné
přičíst rozdílu ve fyzických dispozicích. Ty plynuly z věkového
rozdílu hráčů. Nyní nás zdatnější soupeř přehrával zcela jasně
a naši zklamali. Bázlivý výkon
s množstvím chyb od úvodních
minut byl důvodem vysoké
porážky.
TJ Klášterec nad Ohří-Slovan
73:50 (38:23). Body Tomek 20,
Lehroch 19, Zamrzla 5, Houngbendji 4 a Koudelka 2. Domáci
družstvo je mnohem slabší než
Most, proto bylo možné očekávat vyrovnanější střetnutí. To
se také potvrdilo, i když výkon

našich hráčů se příliš nezměnil.
Stále nedokážeme soustředěně
a účinně bránit jednotlivce soupeře a v útoku chybí přesnost,
odvaha a zejména pohyb.
V konečné tabulce skončilo
družstvo kadetů na 4. místě
z pěti družstev, když dokázalo 5x
zvítězit a 11x odešlo poraženo.
Omluvou může být fakt, že větši-

DVĚ PORÁŽKY HÁZENKÁŘŮ
V jarním snažení o únik ze spodních příček tabulky po zisku jen tří
podzimních bodů měly být házenkářům Slovanu největšími rivaly
celky Chemičky B (3 body), Jablonce B (4), Žatce (5) a České Lípy
(6). Vedoucí Liberec (neztratil jediný bod) a druhý Děčín jsou na
tom daleko lépe. Úvodní jarní zápas odehráli Varnsdorfští venku se
Žatcem a odešli poraženi celkem nešťastně 23:20 po poločase 10:10.
Sestava a góly: Vodrážka – Janošek (4), Kepka, Müller, Krátký (4),
Stehlíček, Mareš (3), Rybář (5), Přibyl (4) a Ticháček. Doma hostili
ústeckou Chemičku B a cílem byla jen a jen výhra. Devíti brankami
se však prosadil hostující Bůžek, což zřejmě rozhodlo o výsledku
20:23 (9:10). Branky Slovanu dali Mareš 6, Rybář 4, Janošek 3, Krátký, Přibyl a Stehlíček po 2, Kočiš 1. Nyní čekají házenkáře dva zápasy
venku v České Lípě (8.5.) a v Jablonci (15.5.).
ZdS

TANEČNÍ ŠKOLA STEP BY STEP
Ve sportovní hale v Ústí nad
Labem se konalo 3. dubna
regionální kolo alternativních
tanečních stylů v soutěži Emco
Dance Life Tour 2010. Jedenáct
tanečních klubů z celého Ústeckého kraje ukázalo třicet tanečních stylů. Šluknovský výběžek
reprezentovala taneční škola
Step by Step z Mikulášovic, absolventkami jsou i varnsdorfská
děvčata Veronika Mikolášková

na hráčů byla o dva roky mladší,
než jejich soupeři, což je v této
kategorii ještě dosti velký rozdíl.
Za dobré výkony v průběhu
celé sezony je třeba pochválit
Vojtu Lehrocha a Jaroslava
Tomka. Družstvo bude nutné
před novou sezonou doplnit
o několik dalších hráčů.iiiiiiiiiiii
Ing. M. Novotný

(ZŠ Edisonova) a Martina
Goldbergová (ZŠ náměstí).
Děvčata měla hned čtyři želízka
v ohni, se kterými se ucházela
o přízeň odborné poroty. Taneční
škola si přivezla tři zlaté a jedno
stříbrné umístění. 18. 4. se zúčastnila mistrovstí Čech, kde získala 3.místo v disciplíně SHOW
DANCE a postupují na MČR do
Kladna. Další víkend škola bojovala na MČ v Kladně. Získala

šesté místo a postupuje s tancem Kouzlus mňamózus (DISCO DANCE II.nár.liga) na MČR
do Brna.
mik
INZERCE

VELVETA, a.s.,
nabízí výhodný pronájem kanceláří
a dalších prostor v areálu společnosti ve Varnsdorfu, Palackého 2760.
Měsíční cena pronájmu pouze
50 Kč/m2 pronajaté plochy

Garda dosáhla na remízu

AKCE - SNÍŽENÍ CEN PRONÁJMU:
V případě realizace nového pronájmu
kancelářských a jiných vybraných
prostor na období 6 a více měsíců
bude cena pronájmu snížena o částku
dvou měsíčních pronájmů.
Tato akce platí do

Garda Varnsdorf přivítala v dalším přátelském zápase své
věkové vrstevníky z Hrádku nad Nisou a oba týmy se rozešly
smírně 2:2 po poločase 0:1. Branky domácích dali Tomáš Skotnica
a Milan Petružálek. Do utkání v domácím dresu zasáhli: Hudec,
J. Vít - Dřevikovský, Knitl, Schwadosch, R. Vít, Račuk, V. Kotiš,
P. Kolka, Lisý, M. Mikolášek, P. Šmíd, Z. Váňa, Stehlík, Skotnica,
Petružálek a L. Relich. Rozhodoval K. Beneš. Bylo to velmi dobré
utkání z obou stran.
R. V.

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

31. května 2010

FOTBALISTÉ STÁLE VE ŠPICI TABULKY

BĚŽECKÁ AKCE „KDO UTEČE, VYHRAJE“
SE VYDAŘILA
Závody mimo atletickou dráhu pořádané OA TJ Slovan Varnsdorf za podpory městského grantu proběhly za krásného počasí,
takže běžci měli skvělé podmínky. Organizace závodu klapala, vše
„odsejpalo“ podle harmonogramu, zázemí měli účastníci v městském
divadle a veškeré dění doprovázel slovem Martin Louka. Vyhlášení
výsledků se uskutečnilo na pomyslných stupních vítězů a to tak, že
se vtipně použily schody u parku naproti vchodu do divadla. Hlavně
v kategoriích nejmenších bylo výrazné zastoupení některých národnostních menšin a jejich zanícení a elán byly nepřehlédnutelné.
Všichni zúčastnění dostali nějakou tu dobrotu za odvahu startovat,
vítězové obdrželi i další ceny (hry, diplomy atd.). Výsledky (pokud
není uvedeno jinak, jedná se o závodníky OA TJ Slovan nebo varnsdorfských škol): Drobotina – dívky – 120 m: 1. V. Babíková 18,4 s,
2. V. Svačinková 19,6, 3. N. Susová 20,8. Elévky – 420 m:
1. A. Poláčková 1:18 min., 2. T. Košínová 1:21, 3. R. Stankovičová
1:27. Mladší žákyně – 420 m: 1. K. Veselá 1:18, 2. D. Stankovičová 1:35 min. Starší žákyně – 840 m: 1. P. Řeháková 2:46,
2. M. Váňová 2:47, 3. Forgáčová 2:48. Mílařky open – 1 400 m:
1. J. Čiháčková 5:49, 2. T. Školoudová 5:56, 3. V. Jínová 6:01 min.
Ženy open – 4 200 m: 1. J. Krausová, Teplice 17:23, 2. V. Svobodová
17:36 min. Veteránky - 4 200 m: 1. P. Loudová, Jilemnice 17:18

Po vysokém vítězství s béčkem Plzně (5:1) přijely do Kotliny v tabulce druhé Ovčáry.
Po bezbrankovém poločase
šel SK Slovan do vedení trefou
Kotiše (62.) z dvaceti metrů
a vedení jistil technickým lobem
Chod (70.). Hosté hráli od 81.
v deseti (ČK Ondrák), přesto
snížili v 86. na 2:1 a zdálo
se, že bude drama. Nekonalo
se, zápas dotáhli domácí do
vítězného konce. V Českých
Budějovicích vedli varnsdorfští fotbalisté v poločase 0:2
(7. Chod z PK, 25. Jordák).
Béčko Českých Budějovic pak
snížilo, ale v 63. Jordák kontroval na 1:3, Čemba vzápětí mířil
do tyče a sudí nám další jasnou
penaltu nepřisoudil. Varnsdorf
i proto nepřivezl ani bod. Domácí tým totiž během dvaceti pěti
minut na stadionu Střeleckého
ostrova dal tři branky (jedna
z PK) a zvrátil výsledek ve svůj
prospěch. I to je fotbal. Domácí zápas s posíleným béčkem
Slavie Praha skončil remizou
1:1. Hosté vedli od 16. minuty

a za Slovan vyrovnával gólem
z PK ve 34. minutě Chod.
Obě divizní dorostenecká
družstva hostila Most C. Starší
prohráli 1:3 (brankou z PK upravoval Šťastný na konečný stav)
a mladší si připsali první jarní
výhru 1:0 (Šembera).
Starší a mladší žáci hostili
béčka Ústí nad Labem a obě
družstva prohrála shodně 1:4.
Za starší se trefil Kurel, za
mladší Jessl.

Starší přípravka A hostila dvě
družstva libereckých věkových
vrstevníků. Jejich áčko porazila
2:0 (Šindelář 2) a béčko také
2:0 (O. Kramer 2). Béčko starší
přípravky prohrálo s áčkem
hostů 0:9 a s béčkem 1:4
(Polák).
Mladší přípravka FAŠV A
měla těžké soupeře také v týmech Liberce A, B a prohrála
1:15 (Ficzu) a 1:6 (Štefan).
Text a foto ZdS

Ohlédnutí za hokejovou sezonou HC Varnsdorf

min. Drobotina hoši – 120 m: 1. N. Danko 19,4 s, 2. L. Šandor 20,8,
3. V. Otradovský 21,1. Elévové - 420 m: 1. D. Wendler 1:22 min,
2. A. Křemenák 1:23, 3. J. Šindelář 1:24. Mladší žáci – 840 m:
1. T. Danko 3:00, 2. D. Husár 3:05, 3. P. Žítek 3:12. Starší žáci
– 1 400 m: 1. J. Skalický 4:29, 2. M. Brabník 5:12 min. Mílaři open
– 1 400 m: 1. P. Louda, Česká Lípa 3:59, 2. J. Müller 4:06,
3. T. Novotný 4:24 min. Muži open – 4 200 m: 1. P. Louda, Česká Lípa 15:29, 2. D. Čiháček 18:00, 3. L. Hemer, Krásná Lípa
19:28 min. Veteráni do 59 let – 4 200 m, 1. V. Šrachta 15:59,
2. B. Kalvoda, oba Cvikov 17:47 min. Veteráni 60 let a více - 4 200 m:
1. V. Kuthan 18:28, 2. K. Sládek 19:22, 3. V. Šulc, všichni Krásná Lípa
21:07 min. Závodů se zúčastnilo celkem 65 startujících, z toho 54
z řad mládeže. Výsledky zpracovala J. Skalická (kompletní najdete
na www.varnsdorf.cz), hlavním rozhodčím byl L. Kubíček a ředitelem
závodů S. Skalický.
redakce, foto Michal Šafus

Šachové střípky
Na šachovém turnaji v Hejnicích pořádaném ŠK Frýdlant a konaném v polovině dubna vyhrál mezi dvaceti účastníky Václav Vladyka
se ziskem 7,5 bodů. Hrálo se na 9 kol rapidovým tempem 2x15 minut
na partii.
V. V.

V uplynulé sezoně hrály
všechny týmy HC Varnsdorf
soutěže Libereckého kraje.
Přípravka (1.-2. třídy) skončila
ve své skupině poslední a důvodem je i fakt, že zahajovala
na domácím ledě až v půlce
listopadu. Družstvo 3.-4. tříd
zaznamenalo podstatné zlepšení a obsadilo ve své soutěži
2. místo. Všechna mládežnická
družstva hrála soutěže turnajovým systémem.
Muži v krajském přeboru obsadili taktéž poslední místo, ale
některá utkání prohráli těsně
o jednu branku. Je to hlavně
kvůli nevyzrálosti, neboť
po celou sezonu odehráli
s dorostenci doplněnými
o pár zkušených hokejistů. Šlo
o nejmladší družstvo mužů
v rámci celé ČR.
Stará garda absolvovala na
závěr sezony turnaj v Rumburku, kde byla k dispozici
ledová plocha až do konce
března. Tento turnaj vyhrála,
když porazila své soupeře
z Liberce, Děčína, Rumburku
a výběr Šluknovského výběžku.
Nejlepším hráčem i střelcem
se stal varnsdorfský Roman
Quaizer.

A pár zajímavostí na závěr
tohoto hokejového příspěvku.
Varnsdorfský odchovanec
Ondřej Havlíček, který již druhým rokem nastupuje v dresu
HC Ústečtí Lvi, utrpěl během

sezony dvě těžká zranění. Hrál
proto především za ústecké
juniory (29 zápasů, 19 gólů, 35
asistencí) a repre Česko „20“
(7, 0, 6), kde patřil k nejlepším
útočníkům.
J. H.

ATLETIKA PRO 1. STUPEŇ ZŠ
Ve středu 19. května 2010 pořádá ZŠ náměstí
E. Beneše ve spolupráci se Sportovní komisí města
Varnsdorf již 9. ročník atletiky pro žáky prvního stupně
základních škol. Začátek soutěží na městském stadionu je
v 9.00 hodin, vyhlášení výsledků je plánováno na 11.45 hodin. Soutěžit se bude v bězích na 60, 300 a 800 m,
v hodu míčkem, ve skoku dalekém a v atraktivní štafetě na
4x60 m. Pro všechny zúčastněné týmy budou připraveny
ceny, pro nejlepší tři týmy poháry, které jsou hrazeny z Grantového programu Města Varnsdorf.
V. Zemler

Basketbalový tým ZŠ náměstí nezklamal
Ve čtvrtek 22. dubna odjížděli mladší žáci ZŠ náměstí E. Beneše ke krajskému finále v košíkové do Ústí nad Labem v sestavě
A. Houngbedji, M. Krajčovič, V. Chlan, D. Lejčko, F. Stredák, D. Kovalčík
a M. Klement. Tým žádné velké ambice neměl, o to větším překvapením bylo 3. místo a bronzové medaile. Potěšující bylo nejen umístění, ale současně i předvedená hra, bojovnost, úspěšnost střelby
a kolektivní pojetí. Vítězem se stal tým ZŠ E. Krásnohorské z Ústí
nad Labem, za který nastoupili kluci se zkušenostmi z první žákovské
ligy, na druhém místě družstvo ZŠ B. Němcové z Litoměřic. Oba
soupeři sice byli nad naše síly, ale především v případě litoměřického
týmu jsme si ověřili, že hrát se dá s každým.
V. Zemler
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