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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

VARNSDORF VYŘEŠIL LOŇSKÉ
PROBLÉMY A DAL SI NOVÉ CÍLE

Letecký pohled na Mašíňák.
Foto S. Dvořák, pilot T. Klimeš.
Zdravé město Varnsdorf pořádalo 4. října další v pořadí
již třetí veřejné fórum, které se konalo ve Studentském
centru Střelnice. Moderátorka akce Mgr. Alena Smetanová uvítala všechny přítomné občany, kterým osud města
není lhostejný. Bohužel takových lidí bylo velmi málo. Co
jsou čtyři desítky z šestnácti tisíc obyvatel? Zřejmě „diskutující“ občané, kteří měli možnost hovořit na veřejnosti
a třeba i z očí do očí, využívají raději anonymních webových diskuzí.
Po úvodním představení zástupců města, kanceláře Národní sítě Zdravých měst a garantů jednotlivých kulatých
stolů samotné diskuzi předcházelo vystoupení mažoretek
z DDM Varnsdorf. Ke zhlédnutí byla výstava obrázků dětí
z mateřských a základních škol i z nízkoprahového klubu
„Modrý kámen“. K prodeji byly místní výrobky, které
získaly certifikaci regionálního produktu Českosaské
Švýcarsko.
O tom, co se od posledního fóra změnilo, hovořil místostarosta Mgr. Petr Šmíd. Shrnul osm loňských problémů a nastínil jejich řešení. Připomněl problematiku fámy
o přistěhování většího počtu nepřizpůsobivých, ke kterému skutečně nedošlo. K řešení zvyšující se kriminality
Pokračování na str. 4
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Volební
účast ve
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byla
pouhých 36,79 %
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POSLEDNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2006-2010
Poslední zářijový den se sešlo
zastupitelstvo města naposledy
ke svému jednání ve volebním
období 2006-2010. Program
jednání a složitost některých
projednávaných záležitostí
zapříčinily, že jednání bylo za
celou dobu existence tohoto
zastupitelstva vůbec nejdelší
a skončilo až po 21. hodině.
V úvodu seznámili zástupci
odborové organizace Nemocnice Varnsdorf zastupitele
i přítomné občany s finančními
a dalšími problémy ve vztahu
s vedením nemocnice. V reakci
na tato vystoupení informoval
ředitel nemocnice o finanční
situaci v organizaci. Mj. uvedl,
že k pokrytí finančních nároků
pro další období chybí asi 750 tisíc korun.
V další části jednání zastupitelstvo města (ZM) rozhodlo schválit
uzavření veřejnoprávních smluv
na zajištění přestupkové agendy
s obcemi Chřibská, Rybniště,
H. Podluží, D. Podluží, a Jiřetín.
Souhlasilo také s financováním
rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu částkou
465.119 Kč (částka představuje
10 % výdajů na projekt, 90 %
činí dotace).
Významným rozhodnutím, které ocení zejména rodiče malých
dětí, je souhlas ZM se zřízením
třídy mateřské školy při ZŠ Bratislavská. (Blíže o této záležitosti
pojednával samostatný článek
v minulém čísle HS.) ZM rozhodlo
neposkytnout finanční příspěvek
Severočeskému filharmonickému sboru Česká Lípa - Liberec.
ZM vzalo na vědomí zprávu
o předauditním šetření zpracovanou v souvislosti s rozhodnutím
o návratné finanční výpomoci
Gymnáziu Varnsdorf.

Vzrušená diskuze se odehrála
v souvislosti s návrhem starosty
města na zrušení usnesení rady
města na jmenování ředitelky
DDM. ZM návrh starosty nepodpořilo a ředitelkou se stává Ivana
Jägrová.
ZM rozhodlo vydat Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2010
a č. 3/2010 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné herní zařízení
povolené MF ČR podle jiného
právního předpisu. ZM vzalo
také na vědomí tři zprávy kontrolního výboru ZM (blíže o této
záležitosti pojednává samostatný
článek). První z nich se týkala
stavu vymáhání pokut uložených
za nepořádek na pozemku po bývalé vietnamské tržnici na ulici
5. května, druhá demolice objektu
vrátnice v areálu bývalých kasáren a třetí vyhodnocení efektivity
zřízení funkce 3. místostarosty
(tato byla zřízena rozhodnutím
ZM v červnu 2008).
Při projednávání majetkových záležitostí rozhodlo ZM
o převodu (prodeji) majetku ve
vlastnictví města v částce vyšší
než čtyři miliony korun, schválilo
majetkoprávní vyrovnání mezi

ROZHOVOR VĚCÍ VEŘEJNÝCH BYL PŘEDVOLEBNÍ
STRUČNÉ VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB
JMENNÝ SEZNAM 21 ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JSOU TRANSPARENTNÍ

občanem a městem, dále návrh
na pořízení změny územního plánu. Ve dvou případech schválilo
návrh na prodloužení splatnosti
kupní ceny. Rozhodlo o ukončení
členství města ve Sdružení pro
zlepšení vodohospodářských
poměrů ve Šluknovském výběžku po splnění úkolů. ZM
rozhodlo schválit financování
akce Odbahnění vodních nádrží- Varnsdorf z rozpočtu na r. 2011
ve výši 2.160.000 Kč, dále rozhodlo schválit partnerství města
Varnsdorf v projektu ,,LUBAHN“
připravovaného do Programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3/
Ziel 3 ČR - Sasko.
V rámci řešení finančních
záležitostí vzalo ZM na vědomí
rozbor hospodaření města
k 30. 6. 2010. Z předložených
výsledků mj. vyplývá, že celkové
příjmy za 1. pololetí letošního roku
činily 162.992.445,12 Kč a celkové výdaje 119.470.993,01 Kč.
V této souvislosti zastupitelé ocenili podíl na dobrém hospodaření
města vedoucí EkO Ing. V. Hnilicové. ZM vzalo na vědomí zprávu
o plnění příjmů a výdajů k 31. 8.
2010, projednalo rozpočtové
opatření č. 5 a schválilo rozpočtové opatření č. 6 na rok 2010.
V závěru jednání poděkoval
starosta města zastupitelům za
jejich práci v uplynulém volebním
období.
Dr. Miloslav Hoch
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Varnsdorfští
atleti
stáli na
„bedně“
hned několikrát
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Dva recidivisti v jeden den

Jednoho říjnového odpoledne využili dva muži ke
krádežím v marketech našeho města. Ostrahou obchodů
byli zadrženi při odchodu bez zaplacení. Přivolaná hlídka
muže převezla na služebnu MP a provedla lustraci osoby
přes OO PČR, kde bylo zjištěno, že u obou mužů se jedná
o opakované porušování zákona. Hlídkou městské policie
byli proto oba převezeni na Obvodní oddělení Policie ČR
k dalším úkonům.

• Koně ve městě bez dozoru

Všímavým občanem našeho města bylo oznámeno, že
na ulici 5. května se bez dozoru pohybují dva koně. Vyslaná hlídka městské policie na místě zjistila oprávněnost
oznámení a dle místní znalosti vyrozuměla majitelku koní.
Ta si své koně zahnala do ohrady a zabezpečila. Strážníky
MP byla upozorněna, že pokud by se tato událost měla
opakovat, bude příště přestupek řešen ve správním řízení
příslušným odborem MěÚ.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Obula se do lupiče a ten zmizel

Šestatřicetiletý poberta z České Lípy chtěl ukořistit nějaký ten finanční obnos. Jako oběť si vybral sedmdesátiletou
paní z Varnsdorfu. Přistoupil k ženě zezadu, nevybíravým
způsobem si řekl o peníze a chopil se kabelky, kterou měla
pověšenou přes rameno. Tu se snažil vyrvat a přitom ještě
oběť udeřil pěstí do obličeje. Napadená se nedala snadno
a řádně se do násilníka verbálně pustila. To zabralo a muž
se ztratil. Rumburští kriminalisté ho ale díky důsledné práci
našli a zahájili proti němu trestní stíhání pro loupež. A není
to poprvé, neboť za tento trestný čin si už v minulosti poseděl. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až na deset
let. Nyní je umístěn ve vazební věznici v Teplicích.

• Odchod dalšího z nás

doprovázelo dopravní neštěstí, které se stalo na silnici
první třídy mezi obcemi Rumburk a Studánka. Řidič kamionu přijíždějící z Varnsdorfu projel kaluží, následkem
kamion dostal smyk a sjel pravým předním kolem z mokré
vozovky. Vozidlo se otočilo o sto osmdesát stupňů kolem
své osy a jeho návěs narazil do protijedoucího vozu VW
Transporter, jehož řidič náraz nepřežil. Zničeného řidiče
z povolání ještě týž den potkalo zahájení trestního stíhání
pro trestný čin usmrcení z nedbalosti, za což mu hrozí trest
odnětí svobody až na šest let.
V loňském roce bylo na našich silnicích usmrceno vlivem nepřiměřené rychlosti 370 osob při 340 dopravních
nehodách.
Bc. Vojtěch Haňka

Sochu rozřezali a chtěli dát do sběru
Na devět kusů rozřezanou sochu „Dívka se závojem“ našla
cizinecká policie při namátkové kontrole zaparkovaných aut na parkovišti pro kamiony u Jiřetína pod Jedlovou. Socha, která měřila asi
120 centimetrů, byla odcizena ze ZŠ Edisonova. Zničené sochařské
dílo oceněné 360 tisíci korunami chtěla pětice lumpů mezi 22 a 28 lety prodat do sběrných surovin. Případ krádeže sochy převzali rumburští kriminalisté, kteří pětici obvinili z trestného činu krádeže. Město
již dostalo nabídku na bezplatné zrestaurování sochy, jejímž autorem
je Ivan Záleský.
rm
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ROZHOVOR VV BYL SKUTEČNĚ
PŘEDVOLEBNÍ, NIKOLIV PRAVDIVÝ
Vážený pane Heinrichu,
chápu, že jste se chtěl v minulém čísle Hlasu severu i za cenu
placené předvolební kampaně
zviditelnit, bohužel jste šlápl
hodně vedle. Veškerá Vaše
zpochybnění činnosti výběrové
komise na místo vedoucího
OSVaZ se nezakládají na
pravdě.
Výběrová řízení na obsazení
místa úředníka MěÚ Varnsdorf

Přijďte si vyměnit
řidičský průkaz!
Řidičské průkazy vydané od
1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou
jejich držitelé povinni vyměnit do
31. 12. 2010. V evidenci řidičů ve
Varnsdorfu podléhalo na konci
září 2010 povinné výměně 804
řidičských průkazů. Dalších 200
řidičů, kteří si již o výměnu požádali, si je musí vyzvednout.
Od 1. 1. 2011 budou uvedené
průkazy neplatné.
Upozorňujeme, že žádost
o výměnu by měla být podána
do 10. 12. 2010, aby bylo možné garantovat předání do 31. 12.
2010, protože na výrobu průkazu je lhůta 20 dnů. K výměně
stačí doložit občanský průkaz,
ŘP a jednu fotografii.
rm

Statistika trestné
činnosti ve městě
za III. čtvrtletí
V letních měsících letošního roku PČR zaznamenala
v našem městě několik druhů
trestné činnosti. Na žebříčku
počtu trestné činnosti se na
prvním místě umístily krádeže
v počtu 67, z toho 6 krádeží
motorových vozidel a 33 vloupání do motorových vozidel.
Vloupat se pachatelé pokusili
27x a poškodit cizí věc neváhali nenechavci ve 13 případech.
Trestný čin loupeže byl zaznamenán 4x, výtržnictví a podvod
3x. Nebezpečně vyhrožovali
3 agresoři a úmyslně ublížili také
tři. Ani nedovolená výroba, držení a prodej omamných látek
a jedů neunikla ve dvou případech Varnsdorfu. Mařit výkon
úředního rozhodnutí se opovážil
jen jeden „mařič“. Naštěstí vraždy a znásilnění se městu vyhnuly.
-r-

jsou vedena v souladu se zákonem o obcích i zákonem o úřednících. Každého výběrového
řízení se osobně účastním. Jen
dvě připomínky:
Ten, kdo se nedostaví k osobnímu pohovoru, je automaticky
vyřazen z výběrového řízení.
Takže neexistuje varianta, že
může být vybrán ten, který se
nedostaví.
A v případě zvláštní odborné
způsobilosti existuje rovnocen-

nost vzdělání, což u vedoucího
OSVaZ potvrdilo i Ministerstvo
vnitra ČR. Během 14měsíčního
působení nového vedoucího odboru úřad docílil významných
úspěchů.
Pokud chcete, aby dobudoucna někdo bral vážně Vaše
myšlenky a úvahy, pokuste se
ověřit si fakta dopředu a nedejte na domněnky a spekulace.
Vaše názory, že …„někdo údajně nemá odbornou způsobilost
a údajně se nedostavil k výběrovému řízení“, jsou prověřitelné
i bez toho, že byste dostal „tu
šanci“ po volbách.
Ing. Lubomír Samuhel,
tajemník MěÚ

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Souhlasit s podáním žádosti na
projekt „HRÁDEK ve Varnsdorfu – rekonstrukce kulturní
památky“ do výzvy ROP Severozápad – oblast podpory 4.1
Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.
• Souhlasit s podáním žádosti na projekt „Lesopark za nemocnicí ve Varnsdorfu“ do výzvy ministerstva životního prostředí
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního
programu životního prostředí – Prioritní osa 6 – Zlepšování
stavu přírody a krajiny; oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. Rada města rozhodla schválit:
• Harmonogram rozpočtových prací a pravidla pro přípravu
rozpočtu města Varnsdorf na rok 2011. • Finanční příspěvek
5.000 Kč v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
žadateli Tomáši Beranovi na nadstandardní reprezentaci města.
• Navýšení spolufinancování neinvestičního projektu „Chceme si
hrát a nové věci poznávat“ v rámci 2. kola Programu prevence
kriminality ČR v Ústeckém kraji o částku 9.351 Kč. Vyplacení
finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti
RM. • Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM,
kteří nejsou členy ZM. • Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf. Rada
města rozhodla pověřit starostu města: • Podpisem dodatku
ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Městského divadla
Varnsdorf I. etapa - stavební úpravy a přístavba sociálních
zařízení“, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do
31. 10. 2010 a navyšuje se cena díla o 415.260 Kč. • Podpisem smlouvy o dílo na akci „Výměna oken v části bytových
domů č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ s cenou díla
828.700 Kč. • Podpisem smlouvy na dodávku nábytku do společenské místnosti na Hrádku s TON, a. s., s cenou 282.300 Kč.
• Podpisem smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace pro
územní řízení (zřízení zastávky na železniční trati Varnsdorf - Seifhennersdorf) s firmou DOMYJINAK, s. r. o., za cenu
294.000 Kč. • Podpisem smlouvy o dílo s ISA – Ing. Vlastimil Houska na zajištění technické pomoci ve stadiu přípravy
a realizace akcí: Odstranění povodňových škod ve městě
Varnsdorf vzniklých v roce 2010. • Podpisem smlouvy
o dílo na provedení odbahnění vodních nádrží Kočka,
Valcha a U Billy ve Varnsdorfu s firmou HORÁK, s. r. o.
• Uzavřením smlouvy o dílo s firmou Schindler CZ, a. s.,
na rekonstrukci výtahu v obytném panelovém domě č.
p. 2739 za cenu 1.120.000 Kč. • Podpisem „Smlouvy
o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení“ s firmou
Asekol, s. r. o.,“ a „Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů s firmou Elektrowin, a.s.,“ a dále „Dodatku č. 1 ke smlouvě
o zajištění povinností vyplývajících z provozování místa zpětného odběru elektrozařízení“ s firmou EKO servis Varnsdorf, a. s.
• Podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provádění čistících a úklidových prací v budovách MěÚ s firmou Pavel Mensa.
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JSOU VYSOCE TRANSPARENTNÍ Šluknovský výběžek opět na okraji zájmu
Na posledním zasedání ZM
vystoupil pan Heinrich s poznámkou o výběrovém řízení na
ředitelku DDM. Zmínil se v obecné rovině o ostatních a jistě
neprůhledných, podezřelých
výběrových řízeních; zřejmě
měl na mysli i výběrová řízení
na veřejné zakázky zadávané
městem.
Protože oblast veřejných
zakázek nejvíce zahalují různé
pověry a mýty, je třeba alespoň
ve zkratce uvést, jak je tato
činnost řešena ve městě Varnsdorf.
Už začátkem roku 2003 byla
ZM předložena a také schválena „Směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“ (jde
o zakázky na stavební práce
do výše 6 mil. Kč a na zakázky
na dodávky a služby do výše
2 mil. Kč - vždy bez DPH, na
které se přímo nevztahuje
zákon o zadávání veřejných
zakázek; jen obecně určuje, že
musí být dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení
a zákazu diskriminace).
Směrnice přesně vymezuje
postup a pravomoci jednotlivých
pracovníků MěÚ i uvolněných
členů ZM při zadávání zakázek
a jejich následné schvalování
odpovědnými funkcionáři (podle
výše ceny zakázky až RM nebo
ZM).
Směrnice tak zavedla povinnost téměř na všechny zakázky s cenou od 200.000 Kč
postupovat ve výběrových
řízeních prakticky podle zákona
o zadávání veřejných zakázek
(přesně upravuje postup i pro
zakázky s cenou nižší).
Již několik let jsou takřka
všechna výběrová řízení realizována jako „otevřená“ se
zveřejněním všech náležitostí
na internetu; výběr nejvhodnější

nabídky pak provádí pětičlenná
komise rady města pro posuzování a hodnocení nabídek
podle předem nastavených
kritérií (většinou je to nejnižší
cena).
Na internetu je také následně
zveřejněna nejvhodnější nabídka
i s nabídnutými cenami všech
uchazečů. Město Varnsdorf tak
již delší dobu v oblasti zadávání
veřejných zakázek postupuje
velmi otevřeně, možná ke škodě
místních firem, kterým se tak
okruh možných konkurentů
rozšířil na celou ČR.
V žádném případě nelze mluvit o utajování záměrů města
v tomto ohledu a veřejnost si
také o tom může bezproblémově
všechny informace zjistit.
Co může být transparentnější než otevřené výběrové řízení s předem danými kritérii
hodnocení, zveřejněné (Varnsdorf na internetu) tak, aby se
o záměru dozvědělo co nejvíce
možných uchazečů? Kolik a kdo
se nakonec a s jakými cenami
o dílo přihlásí, je známé až při
otevírání obálek (striktně se dbá
na to, aby byly obálky s nabídkami uchazečů otevírány komisí pro
otevírání obálek až po uzávěrce
přihlášek – na všechno existují
protokoly).
Komise rady města pro posuzování a hodnocení nabídek
je nakonec odborný orgán,
který jednak prověří kvalifikační
předpoklady (ze zákona musí
vyloučit ty uchazeče, kteří je plně
nesplňují - i tuto záležitost sleduje
Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže) a dále na základě
daných hodnotících kritérií určí
pořadí zbylých uchazečů; RM
rozhodne o uchazeči, se kterým
bude uzavřena Smlouva o dílo
(může změnit pořadí stanovené
komisí, ale musí to být dodatečně
zdůvodněno).

STRUČNÉ VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB
Kandidátní listina politické strany či hnutí
10. Česká strana sociálně demokratická
03. Občanská demokratická strana
11. Komunistická strana Čech a Moravy
05. Koalice KDU-ČSL a HNHRM
06. Věci veřejné
02. Suverenita - blok Jany Bobošíkové
01. TOP 09
09. Strana Zdraví Sportu Prosperity
07. SNK Evropští demokraté
04. Dělnická strana sociální spravedlnosti
08. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

Hlasy

v%

Počet mandátů

21,31
18,69
14,53
12,60
6,97
6,48
6,44
6,28
4,31
4,30
1,38

5
5
4
3
1
1
1
1
0
0
0

Obecně je o těchto záležitostech mnoho mýtů a laických
představ, některé z nich:
Firma STAMO Děčín uspěla
ve více projektech – (mýty: je to
ojedinělé v celém kraji); Hrádek,
divadlo, nová knihovna a další.
Fakta: Firma STAMO ale při
splnění všech dalších kritérií
vždy nabídla nejnižší cenu
a komise nesmí vyloučit uchazeče jen proto, že dříve uspěl
ve více výběrových řízeních,
a opakuji, že výši nabídkové
ceny se dozvíme až po otevírání
obálek všech uchazečů v jednom
termínu.
Rekonstrukce Nemocnice
Varnsdorf – (mýty: domluva
s předem vybranou firmou o nízké ceně s tím, že se vše „dohoní“
vícepracemi. Takhle to bylo, když
se opravovala nemocnice. Místní
stavební firma zakázku vyhrála
podle ceny. Po čase přišel majitel
firmy na radnici, že zapomněl dát
do ceny nová okna. Samozřejmě
se mu to doplatilo. Ale kšeft už
měl doma. Byl to záměr nebo
chyba?)
Fakta jsou taková:
Nemocnice se od roku 2002
opravovala v několika etapách:
1. I. etapa - rekonstrukce
topného systému, střechy a zateplení - dodavatel firma EVČ
Pardubice (investiční náklady
hradila firma EVČ a byly spláceny
městem z ušetřených nákladů na
provoz staré kotelny).
2. II. etapa - rekonstrukce
přízemního křídla (vnitřní) ambulancí včetně repase a nátěru
oken – GEMA Varnsdorf.
3. III. etapa - nátěr oken na
celé zbývající části nemocnice,
řešeno samostatným VŘ – firma
ORVECI z Varnsdorfu.
Dalo by se samozřejmě
pokračovat o mnoha dalších
zaručených zprávách.
Ing. Vladimír Bartoň

Informace o neschválení dalšího projektu města Varnsdorf
k podpoře z ROP Severozápad nutila k zamyšlení, zda je vůbec možné
uspět v „konkurenci“ projektů. Na dotaci není právní nárok, jak se píše
ve sdělení z Úřadu Regionální rady, ale nespokojenost s rozdělováním
prostředků pro projekty v Regionu NUTS 2 Severozápad vyjádřit lze.
Tento pocit je umocněn rozborem podpořených projektů ze čtyř výzev
pro oblast podpory 1.2. Podpora revitalizace a regenerace středních
a malých měst, kam se rozdělovaly přes více než 2 miliardy korun.
První disproporcí je zjištění, že projekty v Karlovarském kraji
byly finančně podpořeny o více než 30 mil. Kč oproti Ústeckému
kraji. Přitom Karlovarský kraj je o více než polovinu menší jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Další skutečnost je ta, že tzv. soutěže
o „ROPácké“ peníze se v oblasti podpory 1.2 (v kategorii 5-50 tis.
obyvatel) účastní 12 měst v Karlovarském kraji a 23 měst z Ústeckého
kraje, přičemž 9 měst z KK dotaci dostalo a v ÚK bylo úspěšných
pouze 12. Překvapivým výsledkem bylo také meziokresní srovnání
v Ústeckém kraji: Okres Děčín patří rozlohou mezi větší okresy ÚK
a počtem obyvatel k největším, má také nejvíce měst v kategorii
5-50 tis. obyvatel (Varnsdorf, Rumburk, Šluknov, Jílové, Česká Kamenice). Podporu z ROPu však získala pouze poslední dvě jmenovaná
města - ze Šluknovského výběžku žádné - a celková podpora okresu
Děčín (86 mil. Kč pro dva projekty) byla čtyřikrát menší než okresům
Chomutov (358 mil. Kč pro sedm projektů) nebo Litoměřice (374 mil. Kč
pro šest projektů).
Podle Programového dokumentu ROP Severozápad „pro dosažení
vyrovnaného rozvoje území“ byla v rámci programu navržena oblast
podpory zaměřená na podporu revitalizace a regenerace městských
částí ve městech v kategorii s 5-50 tis. obyvateli. O vyrovnaném rozvoji lze pochybovat s ohledem na výše uvedená čísla. Také bylo
v Programovém dokumentu ROP Severozápad konstatováno, že regiony vymezené Strategií regionálního rozvoje České republiky (jako
regiony strukturálně postižené, hospodářsky slabé nebo s vysoce
nadprůměrnou nezaměstnaností) vyžadují zvýšenou pozornost
a potřebují soustředěnou podporu. Mezi tyto regiony patří také okres
Děčín s největším počtem obyvatel v NUTS 2 Severozápad, který se
ale soustředěné pomoci z ROPu nedočkal.
Město Varnsdorf připravilo do tří výzev ROPu kvalitní projekty, které
nebyly izolovanou investicí, a nejednalo se o nahodilé projekty, ale
vhodně doplňovaly realizované nebo plánované investice na území
města. Dokládá to i fakt, že projekty prošly všemi fázemi hodnocení
projektů ROP Severozápad, ale v bodovém vyjádření se nedostaly
do finanční alokace příslušné výzvy. Stejně dopadlo osm projektů
ze Šluknovského výběžku, které byly do výzev ROPu předloženy.
Potřebnost a relevanci projektu (ve vztahu k prioritám rozvoje kraje
a k potřebě pro rozvoj regionu) s váhou kritéria 30 % určuje v poslední
fázi hodnocení hodnotící komise, ustanovená Regionální radou Regionu NUTS 2 Severozápad. Ale o objektivnosti tohoto kritéria lze
s ohledem na výše uvedené přinejmenším zahájit diskuzi.
Zdá se, že skutečnost získávání dotačních prostředků poněkud
pokulhává za mediální masáží, jak snadné je z EU peníze získat a jak
spravedlivý a transparentní systém to je.
PeV

21 NOVĚ ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ MĚSTA
Jeníková Martina MUDr.
• 607 hlasů - TOP 09
Křížová Bohdana Ing.
• 508 hlasů - Suveren.
Sucharda Jiří
• 1 183 hlasů - ODS
Dubský Karel
• 1 027 hlasů - ODS
Moravec Václav Ing.
• 999 hlasů - ODS
Poláček Josef Ing.
• 998 hlasů - ODS
Šmíd Jindřich Pharm. Dr.
• 998 hlasů - ODS

Louka Martin
• 1 320 hlasů - HNHRM
Jára Václav MUDr.
• 929 hlasů - KDU-ČSL
Solloch Roland ThMgr.
• 874 hlasů - HNHRM
Dlask Michal Mgr.
• 632 hlasů - VV
Novotný Miroslav Ing.
• 642 hlasů - SZSP
Hricz František Ing.
• 1 398 hlasů - ČSSD
Zbihlej Josef Mgr.
• 1 061 hlasů - ČSSD

Šmíd Petr Mgr.
• 1 029 hlasů - ČSSD
Moravec Leoš PhDr. Mgr.
• 1 024 hlasů - ČSSD
Jakubec Petr Ing. Bc.
• 970 hlasů - ČSSD
László Vladislav
• 824 hlasů - KSČM
Draský Jaroslav Ing.
• 784 hlasů - KSČM
Reiber Vladimír Ing.
• 755 hlasů - KSČM
Posselt Kurt
• 671 hlasů - KSČM

Pozn.: Do 10 dnů ode dne oficiálního vyhlášení výsledků voleb může být Státní volební komisi podán návrh na neplatnost hlasování, nebo neplatnost volby kandidáta. Tyto
výsledky jsou ke dni 18. 10. 2010. Podrobnější informace o výsledcích přineseme v příštím čísle HS.
JS, rm
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VARNSDORF VYŘEŠIL LOŇSKÉ
PROBLÉMY A DAL SI NOVÉ CÍLE
Dokončení ze strany 1

romské menšiny a drogově
závislých dodal statistiku, která
jasně hovoří o poklesu přestupků v roce 2010 o 11,28 %
a poklesu trestných činů o 27,3 %.
Bohužel se navýšily krádeže
v obchodech. Problematiku vyššího počtu pracovních příležitostí, tedy problém číslo tři, město
řeší zaměstnáním uchazečů
z úřadu práce nejen na veřejně prospěšné práce, ale i na
administrativní pozice. Čtvrtým
problémem loňského fóra byla
neukázněnost majitelů psů,
jejichž exkrementy řešil jarní
úklid. Do budoucna se plánuje,
že park mezi Národní a Otáhalovou ulicí bude po rekonstrukci
psům nepřístupný. Občané také
vyslovili přání vybudovat městské koupaliště, tělocvičny a další
sportovní plochy. Rekonstrukcí
bazénu byla zahájena výstavba
venkovních atrakcí s tobogány
a úprava lesoparku za nemocnicí. Projekt zahrnuje rekonstrukci
rekreačních, sportovních a dětských hřišť. V současné době
se zpracovává i celková rekonstrukce ZŠ Seifertova, která
vyřeší nejen úpravu tělocvičny,
ale i bezbariérového přístupu do
školy. Vyslyšena byla i výzva na
rekonstrukci divadla, která končí
letos v říjnu.
Tolik z toho, co si občané
v loňském roce přáli. A co si
přejí dnes? O tom se diskutovalo
u kulatých stolů na témata:
• Veřejná správa • Územní rozvoj
• Životní prostředí • Vzdělávání
a výchova • Bezpečnost • Zdravý životní styl, sociální oblast,

sociálně patologické jevy • Volný
čas a sport • Kultura a cestovní
ruch.
Z daných témat bylo navrženo a odhlasováno deset nových
požadavků:
1. rekonstrukce divadla, muzea a Hrádku
2. záchrana „Červeného kostela“
3. nedostatek hřišť u základních škol (hřiště u každé ZŠ)
4. vandalismus ve městě
5. zastřešení zimního stadionu
6. nevyhovující podoba náměstí a jeho okolí
7. pokračovat v rekonstrukci základních škol
8. vybudování domova pro seniory ve Varnsdorfu
9. celoroční úklid a údržba parků a úklid sněhu ve městě
10. pořízení defibrilátoru pro strážníky městské policie
Na městském webu je v těchto Výsledky ankety, tzn. ověřené
dnech občanům otevřena anketa problémy z fóra, poté budou
k ověření výše uvedených pro- předány nově ustanovené radě
blémů, ve které je možné hla- města a zastupitelstvu.
sovat do 29. 10. 2010. V listinné
Odměnou vylosovaným příformě ji naleznete také v tomto tomným byla tombola, kam ceny
vydání HS, přičemž vyplněné dodali sponzoři Josef Šusta anketní lístky můžete odevzdat - NOPROSU, s. r. o., a pivovar
do 29. 10. 2010 na tato sběrná Kocour, PharmDr. Jindřich Šmíd místa: • podatelna MěÚ, nám. - Lékárna Varnsdorf, Pavel Nejtek E. Beneše 470 • podatelna MěÚ, - Centrum Panorama Varnsdorf.
T. G. Masaryka 1838 • Informační
rm, letecké snímky
centrum v MCKV, ul. Otáhalova.
S. Dvořák, pilot T. Klimeš

DEMOLICE NA HORNÍM NÁBŘEŽÍ

Většina čtenářů má ještě v živé paměti negativní informaci
v médiích o zřícení části objektu č. p. 879 na Horním nábřeží koncem
března tohoto roku. Od té doby uplynulo v Mandavě hodně vody,
včetně té povodňové, a stávající majitel objektu stále nebyl schopen
pozůstatek zabezpečit. Jelikož si tam chodily hrát děti z nedaleké
ubytovny a vlivem podmáčení hrozil pád čelní zdi na vytvořenou
pěšinku, nařídil koncem září Stavební úřad Varnsdorf stržení zbytku
objektu na náklady města. Demolice za řízení velitele hasičů byla
provedena v pondělí 5. října a během dvou hodin se tak zbytek
ruiny stal pouze neškodným zbořeništěm. V současné době je
v závěrečné fázi převod pozemků na město, a tak se snad v brzké
době dočkáme uklizení celého prostoru a možná i jeho nového
využití.
JS, foto M. Šeráková

Použitý stavební materiál (velké kameny, překlady apod.) získaný
z demolice objektu nepřijde vniveč. Pracovníci technických služeb
jej použijí na opravu koryta potoka v Myslivecké ulici, které bylo
poškozeno při srpnové povodni. Úklid zbývající suti v budoucnu
zajistí město.
Foto JS
INZERCE
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Po kom má své jméno?
aneb
Proč právě…

Snažíte se uhodnout, co se
za tímto titulkem skrývá? V několika příštích číslech Hlasu
severu se budete v krátkých
pojednáních uvozených těmito
otázkami dozvídat, po kom
nebo po čem má ta která varnsdorfská ulice své jméno. Myslím si ale, že nebude od věci,
když si nejprve povíme něco
o vývoji názvů ulic a zákonitostech, podle kterých byla a jsou
tato jména udělována.
Nejstarší sídelní celky byly
opravdu velmi malé, skládající
se z několika vesměs zemědělských usedlostí. Tomu odpovídaly i místní komunikace.
Většinou se jednalo o jedinou vozovou cestu, která
v osadě buď končila, anebo
jí procházela. Byla-li poloha
osady příhodná, vedly přes ni
i obchodní cesty. Ty už pak dostávaly i pojmenování. Ne kvůli
místním obyvatelům, ale pro
snadnou orientaci kupců, kteří
hlavně po nich cestovali. Nej-

starší cesty a stezky dostávaly
jednoduše pojmenování podle
toho, co se po nich přepravovalo. Zdejším krajem například
vedla významná „Saská solná
stezka“ z Míšně přes Neustadt
na Šluknov, Rumburk, Varnsdorf a dál do Lužice a Žitavska
nebo českého vnitrozemí. Jak
se obchodní cesty začaly
častěji a více dělit a jejich
síť houstla, bylo posléze pro
snadnou orientaci jednoznačně srozumitelnější, když
dostávaly pojmenování podle
toho, odkud, kudy a kam
vedly. Tak například zdejším
krajem vedla poměrně frekventovaná obchodní stezka
Budyšín-Praha. Další velmi
významná stezka vedoucí
naší kotlinou, Labsko-žitavská,
vedla mezi labskými překladišti
v Děčíně nebo Hřensku přes
Chřibskou, Varnsdorf a dál
na Zhořelec. Významná byla
i tzv. „Česká cesta“, která vedla z Mikulášovic směrem jižním

Jednou z nejstarších ulic je Legií známá jako „Koněvova“.
Foto archiv
a dělila se u České Kamenice
buď na Hřensko, nebo na tzv.
Lužickou stezku vedoucí ke
Chřibské, Tolštejnu a okolo
Varnsdorfu k Žitavě.
Ale i o hodně let později, na
začátku 19. století, to nebylo ve
Varnsdorfu s pojmenováváním
ulic o mnoho jiné. První „Situační plán Varnsdorfu v šesti
obcích“ A. Palmeho z roku
1836 již uvádí některé místní
názvy (Špičák, Pěnkavčí vrch,
Kašparův vrch, ale i kamenolom). Názvy ulic v tom smyslu,
jak je užíváme v současnosti,
zde však chybí. Nalézáme tu
právě jen pojmenování těch
cest, které bychom dnes oznaINZERCE

čili jako „výpadovky“. To byly
například Silnice přes Grossschönau do Žitavy, Silnice
přes Studánku na Rumburk,
Silnice přes Floriansdorf do
Seifhennersdorfu atd. Druhou
skupinou pojmenovaných cest
pak byly cesty mezi jednotlivými obcemi Varnsdorfu (Cesta
na Nový Varnsdorf, Cesta na
Starý Franzenthal, Cesta na
Karlsdorf atd.). Někdy také,
v zájmu lepší orientace, dostávaly ulice pojmenování po význačnější osobě na ní žijící, ale
také třeba podle stavby, která
se zde nacházela (Kostelní, Zámecká apod.), řemesla, které
se zde provozovalo (Kovářská,

Tkalcovská, Barvířská) a v neposlední řadě i podle události
k ulici se vážící. Pořádek v tom
mělo udělat až teprve „Císařské
nařízení o pojmenování ulic
a zavádění domovních čísel
podle ulic“ z roku 1857. Ale
ouha! Nepomohl ani tento císařský patent, ba dokonce ani
povýšení Varnsdorfu na město
v r. 1868. K prvnímu pojmenování zdejších ulic došlo až
r. 1896! A přitom bylo opravdu
načase! Růst nové zástavby
byl překotný. Vždyť za období
let 1870–1910 vzrostl počet
popisných čísel téměř o 1000
a uliční síť již sestávala ze 178
ulic! Dovedete si představit,
kolik námahy stálo v takto
rozsáhlé zástavbě doručit zásilku tomu jedině správnému
adresátovi?
Není v možnostech časopisu přinést zprávu o přeměnách jména každé místní
komunikace. Vývoj zdejší
uliční sítě byl navíc popsán
v seriálu „Varnsdorfské ulice“.
Mou snahou zde bude objasnit
pojmenování alespoň několika
nejdůležitějších nebo nejzajímavějších z nich.
-mk-
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Řádková inzerce

Zaměstnání

Nemovitosti

Pozor práce z domu!!!
www.byznyszdomu.cz.

Pronajmu byt 1+1 ve Varnsdorfu I. kat. v panelovém
domě. Nájem 5.500 Kč, tel.
605 746 181.
Prodám garáž v ul. Chmelařská. Tel. 721 209 003.
Prodám družstevní byt
3+1 (66 m²) ve Vilémově za
velmi nízkou cenu 198.000 Kč!
Zděná koupelna, nízké náklady na bydlení. Telefon
603 536 548.
Prodám byt 3+1+L v osobním vlastnictví na ulici Západní. Nebo vyměním za byt 1+1
nebo 2+KK + doplatek. Tel.
607 743 454.
Prodám byt 1+1 v o.v.,
43 m 2 , 6. NP, Varnsdorf,
obývák + kuch. linka 18 m2,
ložnice 13 m2, chodba 6 m2,
komora, koupelna s WC,
400.000 Kč. RK nevolat! Tel.
736 699 240.
Prodej bytu 2+1+L v osobním vlastnictví ve Varnsdorfu.
Výměra: 59 m 2 . Prodejní
cena: 520.000 Kč. Info Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Prodej pěkného družstevního bytu 3+1+L v Rumburku. Snížená prodejní cena:
430.000 Kč. Info Lužická
R. K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.
Prodej ideální poloviny
rodinného domu ve Varnsdorfu. Výměra celkem: 618 m2.
Prodejní cena: 890.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.
Prodej rekonstruovaného bytového domu v Krásné
Lípě. Po prodeji všech 6 bytů
volných. Pozemek: 1.260 m2.
Prodejní cena dohodou. Info
Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
Prodám byt 3+1+L, zateplený, plast. okna, nová koupelna, nová kuch. linka. Cena
dohodou. Tel. 736 446 661.
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Rozvíjející se obchodní
firma hledá nové spolupracovníky. Jedinou podmínkou
je chuť pracovat a změnit
něco ve svém životě k lepšímu. Hlaste se na telefonním
čísle 774 623 832.

Různé
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání. Telefon 606 388 495,
607 662 178.
Prodám Seat-Ibiza 1,2,
5 dveří + 4 zimní pneu s disky,
řadovou garáž – ul. Chmelařská (za ABX). Telefon
723 730 384, 474 770 258.

Služby
Domácí péče pro seniory a handicapované osoby.
Eva Haubertová, telefon
725 305 766, www.domaci-asistence.tym.cz.

Antikvariát Klariani. Vykoupíme: knihy všech žánrů,
LP desky, hračky, plakáty,
poklady z půdy. Více na tel.
775 034 226.
Svatební a společenská
móda Viktoria. Luxusní šaty
na míru. Více než 10 000 modelů. Svatební doplňky. Více
na www.e-viktoria.cz nebo na
tel. 777 583 506.
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.
Úpravy a opravy oděvů,
tašek, batohů. Kvalita za
rozumnou cenu. E. Krásnohorské 1549, Varnsdorf.
J. Zarnack. Tel. 728 764 809.

Nemáte čas na žehlení? Ráda vypomohu. Tel.
723 238 404.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?

Rádi vám vždy
poradíme
a vyhovíme
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz
volejte 412 372 241.
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PO 25 LETECH ZÁCHRANKA KONEČNĚ VE SVÉM Střípky z mikroregionu Tolštejn
V září letošního roku si
Záchranná služba Rumburk
připomíná 25. výročí svého
založení. A právě v těchto
dnech začala využívat pro
svou činnost nově postavenou
budovu v Rumburku.
Investorem stavby budovy
záchranné služby byl Ústecký
kraj. Posádky výjezdového
stanoviště RLP a RZP Rumburk
tak mohly opustit už několik let
nevyhovující pronajaté prostory
v rumburské nemocnici a poprvé za dobu svého působení jsou
ve svém. Výstavba nového výjezdového stanoviště přispěla
nejen ke zlepšení pracovních
podmínek zaměstnanců ZZS,
ale umožňuje i garážování
sanitních vozů ve vlastních
prostorách.
Záchranná služba v Rumburku zahájila svou činnost
1. 9. 1985 jako mobilní složka
oddělení ARO. K výjezdům
tehdy sloužil vůz Škoda 1203
a posádka ve složení lékař
a řidič. Záchranáři vyjížděli
jen od 7.00 do 15.30, později
do 18.00 hodin. Sanitní vůz
byl vybaven jen nejzákladnějšími pomůckami pro ošetření
pacientů. Další vůz, který
záchranná služba pro svou
činnost dostala - Avia Furgon,
už byl vybaven i pomůckami,
které umožňovaly použití mimo
vůz. Až v roce 1990 dochází
k rozšíření pracovní doby
záchranné služby na 24 hodin denně a do posádek jsou
začleněny i zdravotní sestry.
Významným mezníkem pro
záchranku v Rumburku byl rok
1999, kdy vzniká Okresní středisko zdravotnické záchranné
služby v Děčíně, pod které
spadá i ZZS Rumburk, které
bylo vyčleněno z působnosti
nemocnice v Rumburku. V roce
2000 pak dochází k rozšíření
počtu výjezdových skupin, kromě skupiny RLP (lékař, sestra,
řidič) přibývá posádka RZP
(sestra, řidič), která slouží od
7.00 do 19.00 hodin. Vybavený
vůz ZZS i s řidičem vypomáhá
v nočních hodinách a o víkendech na pohotovosti ve Varnsdorfu. Od roku 2003 je však
tento vůz s posádkou (sestra
a řidič) využíván opět záchrannou službou, a to na pohotovosti ve Velkém Šenově. K opatření
došlo v rámci nutnosti dojezdového času ZZS do 15 minut.
K další velké organizační změně
dochází na počátku roku 2004.

Vzniká Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
p. o., pod kterou Rumburk
spadá. Postupně dochází
k centralizaci dispečinků záchranných služeb. V současné
době řídí provoz záchranné
služby Operační středisko
v Ústí nad Labem. Výjezdové
stanoviště Rumburk bylo rozšířeno o 24hodinovou posádku ve
Velkém Šenově.
V současné době má tedy
Záchranná služba Rumburk
dvě výjezdová stanoviště
(Rumburk a Velký Šenov),
na kterých slouží tři posádky
přes den a dvě v noci a pět
vybavených vozů Volkswagen

Transporter. K rychlejšímu
a přesnějšímu dojezdu na místo
zásahu používá GPS navigaci,
spojení s operačním střediskem je zajišťováno vysílačkami
a mobilními telefony. V současnosti je na výjezdovém stanovišti
Rumburk zaměstnáno 5 lékařů,
13 zdravotních sester a 13 řidičů.
25. výročí svého založení
Záchranná služba v Rumburku
oslavila setkáním současných
i minulých zaměstnanců 25. září 2010 v restauraci Dýmník
v Rumburku.
Jana Hozáková redakčně kráceno

Týden knihoven - 4.-9. října 2010
Městská knihovna Varnsdorf se tradičně zúčastnila letos již
14. ročníku celostátní akce „Týden knihoven“, jehož cílem je podpora čtenářství. Většina nabízených akcí se odehrávala v dětském
oddělení. Všichni návštěvníci dětského oddělení se mohli zúčastnit
velkého knihovnického kvízu a malování komiksu. V pondělí se
uskutečnilo „Posezení nad knížkami“ pro děti a jejich maminky
z azylového domu Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. Příjemně
jsme strávili hodinu plnou čtení, povídání si a malování pohádkových
obrázků. V úterý to bylo „Veselé rýmování aneb Šprýmy s rýmy“,
kdy si naši dětští čtenáři mohli vyzkoušet, jak těžké je „povolání“
básníka. Podle vybraných tří slov měli čtenáři za úkol vymyslet básničku, což pro některé bylo hračkou, a naopak pro některé veliký
a těžký úkol. Společně jsme zjistili, že být básníkem je někdy zábavné, ale většinou velmi náročné. Ve čtvrtek jsme pro žáky Speciální školy ve Varnsdorfu připravili komponovaný pořad „Cesta do
pohádky“ s cílem ukázat našim dětem, které většinou pocházejí
ze sociálně slabších rodin, jak se dá též příjemně a užitečně strávit
volný čas s knížkami. V pátek jsme společně vyráběli koláž na téma
,,Můj hrdina z knížky“ a bylo velice zajímavé, jak děti zapojily svoji
fantazii a předvedly zručnost a dovednost. V sobotu dopoledne jsme
pro přihlášené děti připravili pořad z cyklu SOBOTNĚNÍ, tentokrát
„Sobotnění se zvířátky“. Děti měly možnost soutěžit, hádat, vyrábět,
povídat si a společně si číst.
Po celý týden pro všechny čtenáře platila amnestie poplatků
(registračních i sankčních), což byla možnost pro všechny zapomnětlivé čtenáře - jak vrátit knihy do knihovny a neplatit žádné poplatky
(zpozdné). Akce využila zhruba stovka čtenářů a potěšitelný je i fakt,
že se nám takto vrátily i některé starší „nevymahatelné“ knihy. Pro
všechny čtenáře, kteří nestihli vrátit knihy bez zaplacení zpozdného,
máme potěšitelnou zprávu: „Týden knihoven bude opět příští rok!“
Ing. Ilona Martinovská

• Obecní zastupitelstvo Dolního Podluží se v září zabývalo
následky povodně. Rozhodlo o opravě poničeného mostu z rozpočtové rezervy obce. Vzalo na vědomí finanční dary od firem,
nadací, obcí i jednotlivců v celkové výši 335.600 Kč. V základní
škole voda zničila plynové kotle, školní kuchyň i s jídelnou a sklad
úklidových prostředků.
• V Horním Podluží povodeň také zničila most přes Lužničku;
obec pak narychlo nechala zhotovit provizorní přemostění.
• Památkově chráněný, ale téměř zdevastovaný objekt původního
měšťanského domu v Krásné Lípě město prodalo před dvěma roky
novému majiteli. Ten dodržel své závazky a po pečlivé rekonstrukci - za přispění dotace z fondů EU - v něm letos v létě zprovoznil luxusní
penzion s unikátními interiéry, mj. se zrestaurovanými historickými
malbami. Krásnolipští tak zachránili další památku ve městě.
• Do Krásné Lípy se přijel podívat Jiří Paroubek (nyní poslanec
Parlamentu ČR). Navštívil Dům Českého Švýcarska a několik
dalších objektů, jejichž výstavbou či rekonstrukcí se za poslední
léta může město pochlubit. Jak praví zpráva na webu města,
politik „ocenil půvab místní přírody, celkovou upravenost města
a smysluplné investiční aktivity radnice“.
• Pro televizní pořad „Toulavá kamera ochutnává Česko“ se
natáčelo v Doubici ve Staré hospodě. U televize jsme se mohli
seznámit s receptem na doubické rarášky. Reportérovi chutnalo,
až měl boule za ušima.
• Jiný pořad Toulavé kamery se v reportáži „Na kole Českým
Švýcarskem“ vydal na Krásnolipsko, mimo jiné do Kyjovského
údolí a na Tokáň.
• V Jiřetíně pod Jedlovou dokončili částečnou rekonstrukci rybníka na náměstí. Konečná úprava má být provedena v budoucnosti
v rámci rekonstrukce celého náměstí.
• Jiřetín pod Jedlovou disponuje celkem deseti pracovními místy
v rámci veřejně prospěšných prací, a to za pomoci příspěvku ze
státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu. Pracovní místa
jsou zaměřena na úklid obce a přidružené práce.
• Město Chřibská koupilo od soukromé osoby dům, který přebudovává na novou hasičskou zbrojnici.
ham
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Vzpomínka
Všem přátelům, kamarádům, příznivcům,
hudební i ostatní veřejnosti oznamujeme
smutnou zprávu, že nás náhle a bez rozloučení opustil Petr Juhoš. Výborný kamarád,
hráč na foukací harmoniku a zpěvák odešel
těsně po svých 55. narozeninách dne 8. října.
Dohrál a dozpíval poslední píseň a jeho harmoniky zůstanou navždy němé. Vás, kdo jste
ho znali, prosíme o tichou vzpomínku.
Za kapelu Malvas Václav Černohous.

Dne 23. října to bude 5 let od úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka
Jana Volejníka.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
„Kdo v srdcích žije – neumírá.“
Dne 27. října by oslavila 40. narozeniny
naše milovaná dcera, sestra, maminka a teta
Ilonka Hudecová.
S láskou stále vzpomínají rodiče a sestra
s rodinami.
Dne 27. října by se dožila 23. narozenin
Romanka Schuppanová.
S láskou v srdci vzpomínají rodiče, bratři
s rodinami a ostatní příbuzní.
Listí opadá, slunce zapadá, vzpomínka na
Tebe v srdci neuvadá.
Dne 26. října by se pan Teodor Kasala
dožil 80 let.
Stále vzpomínají manželka Julie a dcery
s rodinami.

Blahopřání
Život je jako píseň poskládaná z různých
tónů. Ať Tvé písničce znějí jen samé krásné
a radostné tóny.
Dne 26. října oslaví významné jubileum - 80. narozeniny naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra a teta
Růženka Valentová.
Do dalších let ji přejeme hodně zdraví,
lásky, štěstí a pohody. Dcera Jana a syn
Miloslav s rodinami.
Dne 30. října oslaví své 88. narozeniny
pan Miloslav Šolc, známý jako „cukrář
z Hotelu Praha“.
Ve svém vysokém věku je stále velmi
činorodý a udržuje si velký přehled, hlavně
o dění v naší společnosti.
Do dalších let mu přeje hodně zdraví
a spokojenosti dcera Markéta, syn Miloslav,
vnoučata Radim, Monika, Markéta a Milan.

Sňatky
Dana Krupková
Stanislav Císař

Svozy pytlového
tříděného odpadu

29. října 2010
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Úmrtí
Září
Jindřich Stehlík
Emilie Šimková
Edith Pinkavová
Václava Rožcová
Vladimír Haken
Herta Lelovská
Jana Svobodová
Irena Timková
Helena Pálková
Anna Jindrová

75 let
81 let
66 let
60 let
66 let
81 let
60 let
83 let
87 let
87 let

Z ubní

pohotovost
23.-24. 10. 2010
MUDr. Jiřina Miličová
Anenská 385/2, Děčín I
tel. 412 510 154
28. 10. 2010
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 412 535 930
30.-31. 10. 2010
MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín IV
tel. 412 507 588

ČČK se usídlil
v poliklinice
Čtyři roky hledala místní organizace varnsdorfského Českého
červeného kříže vhodné zázemí
pro svoji činnost. Po opuštění
Pohádky, která začala sloužit
výhradně organizacím seniorů
a postižených, se sběrna šatstva sice uchýlila do ubytovny
naproti Červenému kostelu, to
se ale ukázalo být nevhodným
provizoriem. Po dvou letech bez
přístřeší se nakonec našlo řešení. Díky dohodě mezi Nemocnicí
Varnsdorf, radnicí a ČČK může
místní organizace užívat několik
místností v budově polikliniky.
Nájem nemocnici hradí město,
energie ČČK. Nábytek do nových prostor věnovala firma
Elite výměnou za proškolení zaměstnanců na poskytnutí první
pomoci. Slavnostní přestřižení
pásky proběhlo 5. října.
Prostor v prvním patře polikliniky bude fungovat jako sběrna
šatstva. Otevřeno bude každé
úterý mezi 14. a 16. hodinou.
Vybrané šatstvo odtud poputuje
do Diakonie Broumov, kde se
třídí a připravuje k distribuci
tam, kde je ho nejvíce potřeba.
Místnosti poslouží pro zdravotnická školení a kroužky mladých
zdravotníků.
ham

ATLETICKÉ MLÁDÍ ZAKONČILO SEZONU
Jedním ze závodů končící
atletické sezony byla akce Běh
okolo Lemberka. Ten proběhl
v náročnějším terénu, místy na
mokré trávě, která způsobila
i několik pádů. 26. ročníku se za
slunného počasí zúčastnilo také
téměř 20 závodníků a závodnic
AO TJ Slovan Varnsdorf. Uvádíme umístění těch nejlepších
- 100 m: 4. J.Zajíček (roč. nar.
2004); 300 m: 3. V. Babíková (2002); 900 m: 2. K. Veselá (1997);
900 m: 1. D. Čiháček (1997); 1800 m: 1. D. Forgáčová (1995); 2500 m:
2. L. Malina (1993), 3. J. Muller (1993). Celý závod se konal v příjemné atmosféře a byl dobrým zakončením letošní sezony. Skalická

Podzimní hry 2010 vyhrála
ZŠ Edisonova
Podzimní hry 2010 jsou již
minulostí. Ve třech soutěžních
dnech si mohli zástupci varnsdorfských základních škol vyzkoušet své umění, schopnosti
a dovednosti. Soutěžilo se vždy
ve dvou kategoriích – chlapci,
dívky.
První den ve středu 6.10. byl
na programu turnaj ve florbale.
Mezi chlapci byla nejlepší ZŠ Edisonova, mezi dívkami první místo patřilo Gymnáziu Varnsdorf.
Ve čtvrtek se týmy sešly na
městském stadionu a na „umělce“
předvedly své technické finesy
v kopané. V kategorii chlapců dominovala ZŠ náměstí,
mezi dívkami ZŠ Edisonova.
Závěrečný páteční den byl
vyvrcholením. Atletické soutěže
měly rozhodnout o celkovém pořadí škol a v jejich průběhu byly
k vidění skvělé výkony. V chla-

pecké kategorii excelovali kluci ze
ZŠ náměstí a po zásluze vyhráli.
V dívčí kategorii se nejvíce dařilo Gymnáziu Varnsdorf, které
s výrazným náskokem zvítězilo.
Vloženým závodem byly soutěže
mladšího žactva. Mezi chlapci zvítězil tým ZŠ Edisonova,
v dívkách Gymnázium Varnsdorf.
Celkově v hodnocení škol byla
nejúspěšnější ZŠ Edisonova před
gymnáziem a v těsném závěsu za
ním skončila ZŠ náměstí.
Konečné pořadí škol: 1. ZŠ Edisonova se součtem umístění
10, 2. Gymnázium Varnsdorf 14,
3. ZŠ náměstí 15, 4. ZŠ Seifertova 21. Za organizaci závodů si
velké uznání zaslouží ZŠ náměstí
a žáci 9. A, AO Varnsdorf a Regia,
a.s. Celý program soutěží však
mohl být realizován především
za finanční podpory Města Varnsdorf.
Mgr. Václav Zemler

BASKETBALISTÉ BEZ VÝHRY
Nová basketbalová sezona se rozjela již naplno a i družstva TJ Slovan Varnsdorf mají za sebou první zápasy. Muži zahajovali na palubovce BK Česká Lípa, kde prohráli 112:80 (38:20, 28:13, 16:26,
30:21) a excelentní vstup domácích (ve 4 min. 17:0!) předurčil vývoj
celého zápasu. Snaha korigovat nepříznivý výsledek nevycházela
poté, co největší překážkou Slovanu byla špatná individuální obranná hra a pomalý postupný útok. Své sehrála i neuvěřitelná střelecká
úspěšnost domácích až na krátkodobý výpadek ve třetí čtvrtině.
Nejvíce bodů Voráček 16, Schilling 15 (2x3), Smrčka 11, Husár 8,
Šišulák 7, Horáček a Lehroch 6.
V domácí hale hostili muži Slovanu BK Teplice B, kterému podlehli 80:92 (20:18, 31:31, 19:21, 10:22). Před slušně zaplněným
hledištěm drželi domácí vyrovnaný stav do konce třetí čtvrtiny,
v závěrečné rozhodli hosté. Mladí hráči soupeře dokázali neustále
držet krok se zkušenějšími domácími a v neprospěch Slovanu opět
rozhodl časový úsek bez vstřeleného koše mezi 3. až 9. minutou.
Body Slovanu Buben 22 (2x3), Voráček 20, Unger 11 (3x3), Schilling
9 (1x3), Smrčka 8, Lehroch 5, Činka a Šišulák 2, Husár 1.
Dalším soupeřem doma byla favorizovaná Sluneta Ústí n.L., která
si odvezla výhru 67:75 (20:20, 15:14, 16:21, 16:20).
Z. S.

BODOVĚ BOHATÝ VÍKEND FOTBALOVÉ MLÁDEŽE

Domácí neporazitelnost utnul
Zlín a tři body ze Sokolova
Dobré počasí a zvuk soupeře přilákaly na druholigový fotbal opět
více jak 1 200 diváků, před kterými se hosté ze Zlína představili v dobrém světle. Domácímu SK Slovan příliš nedovolili a lze konstatovat,
že hrál na podzim v Kotlině dosud nejlepší celek. Varnsdorfský tým
znovu několikrát podržel gólman Radek Porcal, ale nakonec se musel
sklonit v 87. minutě před dobře umístěným míčem z hlavičky chvíli
hrajícího náhradníka Bačíka. SK Slovan Varnsdorf - FC Tescoma Zlín
0:1. Trenér Slovanu Aleš Křeček byl očividně z průběhu a výsledku
zklamaný: „Byli jsme dnes ve všech činnostech horší, soupeř vyhrál
zaslouženě. Šli jsme do utkání s jistými záměry, ale ty lze realizovat
do té míry, co dovolí soupeř. Chybělo nám více odvahy, v půli bylo
na střídání šest hráčů. Ti, co pak dostali příležitost, měli náš projev
oživit, to se nepovedlo a střídání se dnes naopak vydařilo soupeři.“
Po dvou jednogólových porážkách čekal varnsdorfské fotbalisty
těžký soupeř v Sokolově, který v poháru vyřadil Spartu. Hráče Slovanu to nechalo klidnými a o výhru 1:3 (1:2) se postarali Jiří a David
Procházkové. Měli jsme i štěstí, zejména když za stavu 1:2 dokázal
krýt gólman Radek Porcal penaltu kanonýru domácích Podrazkému.
ZdS

KDY NA DRUHOLIGOVÝ FOTBAL?
Už tuto neděli 24. října bude soupeřem FC Zenit Čáslav se
zahájením zápasu ve 14.30 hod. Návštěvníky fotbalu opět čeká
m. j. obvyklé sázení na výsledek a v poločasovém losování ceny
od sponzora utkání.

PO ROCE OPAKOVANÝ ÚSPĚCH
V první říjnový den se v Děčíně uskutečnilo okresní kolo
v přespolním běhu. Naši žáci byli
opět u toho a domů se nevraceli
s prázdnou. V obou kategoriích - mladší, starší - a v silné konkurenci 11 škol uspěli a ve škole se
pochlubili stříbrnými medailemi.
Tato tradiční akce je týmovou
soutěží, kde je družstvo tvořeno
šesticí běžců, přičemž se počítají
výsledky čtyř nejlepších. Starším
žákům unikl postup do krajského kola skutečně o „fous“, přesněji
řečeno o 1,5 bodu.
Naši kluci vynikli i individuálně, když Lukáš Bláha obsadil v kategorii mladších žáků konečné 3. místo a Aleš Sovák pak dokonce
2. mezi staršími žáky. V obou kategoriích startovalo přes 60 chlapců. Individuální výkony - mladší žáci – 2 km: L. Bláha 8:04,0 min.,
O. Černý 8:14,0, P. Šedivý 8:57,0, P. Žítek a J. Špak 9:03,0,
M. Málek 11:39,0 min. Starší žáci – 3 km: A. Sovák 11:32,0 min.,
O. Zelinger a M. Švorc 12:23,0, V. Chlan 13:06,0, D. Ďurovec
13:34,0 min. Kluci jsou příslibem, vždyť v příštím roce nebudou moci
reprezentovat pouze A. Sovák a D. Ďurovec. Každopádně velká gratulace všem, pochvala za vzornou reprezentaci školy, a snad příští rok
zase s postupem!
Mgr. V. Zemler, ZŠ nám. E. Beneše

Dorost SK Slovan v KP: v odloženém zápase prohrál starší
dorost v týdnu v Litoměřicích 4:1
(na 2:1 snižoval Stankovič), třikrát inkasoval z PK a ČK viděl
Hrdlička. Mladší si odvezl nejtěsnější prohru 1:0. V Brozanech
prohráli starší stejným poměrem,
když zahazovali šance a mladší
dorost přivezl výhru 2:5 (branky
Pešek 2, Šiška, Šolc, Kučera).
STD po nepřesvědčivých výsledcích klesl na dno tabulky, MLD
držel pátou pozici.
Žáci FAŠV v KP: Starší žáci A
si hladce poradili s Bílinou 8:0
(Kurel 5, Herejk 2, Zíma) a mladší přehráli vrstevníky ze stejného
města 6:2 (O. Kramer a J. Novák
po 2, Lisý, Marko). STŽ byli po
devíti kolech druzí, ztráceli tři
body na Litvínov a o stejně bodů
zpět byly Louny. Mladším žákům
patřila ve vyrovnaném středu tabulky šestá pozice.
Žáci FAŠV v I. A třídě:
Béčko starších žáků si poradilo
s přehledem se Svádovem v poměru 9:0 (Jessl 5, Ticháček, Ště-

pán, Císař, Žďárský) a po devíti
kolech soutěže bylo první o bod
před Libochovicemi a o dva před
Proboštovem.
S bodovými zisky starších
přípravek byli čtenáři seznámeni v minulém čísle HS, dnes
přiblížíme počínání si mladších
přípravek Fotbalové akademie Šluknovského výběžku
v soutěži, ve které se střetávají
především s týmy českolipského okresu. FAŠV A (skupina
Varnsdorf) dosud všech šest
utkání s přehledem vyhrála,
o čemž vypovídá skóre 103:17.
Porazila Jestřebí/Provodín, Loko

Nabídka hraní tenisu
v zimním období
Pro tenisové příznivce přináší
OT TJ Slovan potěšující zprávu.
Prezident oddílu Ing. Hindrák
domluvil se zástupcem varnsdorfského tenisu v SRN p. Hájkem hraní v hale Westpark
Žitava. Každou sobotu od 9 do
11 hod. jsou rezervovány dva
kurty pro borce z Varnsdorfu.
Povrch je modrý koberec, který
patří mezi rychlé. Budova je
zděná, nikoli nafukovací hala,
kde je kompletní zázemí jako

velké šatny a sprchy plus
občerstvení. Cesta trvá cca
10 min. Domluvená cena hraní
je pro varnsdorfské tenisty
za hodinu a dvorec 9+1 euro
(světla) a nemá daleko široko
konkurenci. Pojďte si zahrát
i v zimě. Podmínkou je tenisové
oblečení, obutí a slušné chování. Nutno předem rezervovat na
tel. 602 104 574. Nabídka platí
okamžitě a trvá až do dubna.
M. H.

VPT s malými změnami v pořadí
O varnsdorfské dlouhodobé pokerové soutěži hrané v TIPSPORTU jsme naposledy informovali v HS 16 na počátku minulého měsíce, kdy měla odehráno 41 turnajů. Pořadí se v první desítce příliš
nezměnilo ani ke konci září, kdy
hráči měli za sebou 51 kol a jen
si poněkud prohodili pozice:
1. F. Švejda 320, 2. Liberečák
318, 3. M. Burda 317, 4. R. Brůna 307, 5. Kubánec 288,
6. R. Vít 283, 7. Dejdar 263,
8. Krtek 251, 9. Jéža 238,
10. A. Němec 191. Z první desítky
vypadl Ozy (byl 12. se 170 body),
naopak se do ní dostal vyrovnanými zisky Krtek. V prvních dvou
říjnových turnajích nejvíce bodů
uhrál Dejdar 20 a po 17 nasbírali Liberečák a M. Burda. Ozy získal
16, takže usiluje o návrat do TOP 10. V 53 turnajích bylo dosud
klasifikováno 24 hráčů.
ZdS

Česká Lípa A i B a dále výběry
Arsenálu Česká Lípa A, C, D.
FAŠV B (skupina Rumburk),
tři zápasy vyhrála a ve stejném
počtu byla neúspěšná. Porazila
Českou Kamenici, Mimoň a Loko
Česká Lípa B, neuspěla dvakrát
s Loko Česká Lípa A a se Skalicí.
Áčku patří přední pozice tabulky, béčko se pohybuje v jejím
ZdS
středu.

Šachové
střípky
Fejfarova memoriálu, jehož
34. ročník pořádal 1. Novoborský ŠK jako krajský přebor
Šachového svazu Libereckého
kraje v bleskovém šachu, se
zúčastnilo i pět varnsdorfských
šachistů. Hrálo se na 15 kol
s tempem 2x5 minut na partii
a turnaj vyhrál novoborský FIDE
mistr (FM) Jan Vrána s 13,5 bodu. Druhý byl mezinárodní mistr (IM) Josef Přibyl z ŠK Holdia
DP Praha, který nashromáždil
13 bodů. Ze šachistů našeho
města se nejvíce dařilo V. Vladykovi. Ten se ziskem 8,5 bodu obsadil 7. místo. Osm bodů J.Blažeje stačilo na 19. pozici a sedm
a půl M. Zapletala na 21. místo.
Méně se dařilo P. Kavalskému
(6,5 bodu) a K. Sládkovi (5,5),
kteří skončili ve čtvrté desítce
celkového pořadí.
V. V.

TAK TO
JE BOMBA
Na okresním kole atletického
čtyřboje v České Kamenici
skončili starší žáci čtvrtí, byť
některé disciplíny zcela ovládli.
Starší dívky dosáhly dokonce
na třetí pozici a umístěním mile
překvapily. Opět ale zazářili v plném lesku mladší žáci L. Bláha,
P. Šedivý, O. Černý, K. Kolár
a M. Málek a prvním místem si
vybojovali postup do krajského
kola.
V. Z.
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