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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

Novým starostou města je Martin Louka

Zastupitelé složili svůj slib. Zastupitelstvo posílily i dvě ženy - Ing. Bohdana Křížová a MUDr. Martina Jeníková (na fotografii).
rm

Ustavující zasedání města se
konalo 11. listopadu na svatého
Martina. Jediný Martin, který
v nově zvoleném zastupitelstvu
zasedá, byl toho dne zvolen do
čela města. Prvním místostarostou - s právem zastupovat starostu
po dobu nepřítomnosti nebo nevykonávání funkce – se stal Karel
Dubský. Druhým místostarostou
bude dosavadní starosta Ing. Josef Poláček. Sedmičlennou radu
města doplnili Mgr. Michal Dlask,
Ing. Bohdana Křížová, Ing. Miroslav Novotný a Jiří Sucharda.
Ke zvolení bylo třeba získat
hlasy 11 zastupitelů. Neúspěšným kandidátem na místo
starosty byl Ing. František Hricz.
Podpořilo jej 6 zastupitelů, zatímco M. Louka byl zvolen 13 hlasy.
Na pozici prvního místostarosty
neúspěšně kandidoval Mgr. Josef Zbihlej (5 hlasů). Zvolen byl
K. Dubský 13 hlasy. O funkci
2. místostarosty se ucházel

pouze Ing. J. Poláček a získal
12 hlasů.
Karel Dubský byl rozhodnutím
zastupitelstva pověřen řízením
Městské policie Varnsdorf.
Drobnou změnou oproti předchozímu volebnímu období je, že
pouze starosta a první místostarosta jsou funkcemi uvolněnými,
zatímco druhý místostarosta je
neuvolněný.
Jednání přímo v sále Střelnice
sledovala asi stovka občanů. Až
do zvolení nového starosty
jednání řídil Ing. Josef Poláček.
Volbám vedení města předcházelo složení slibu členů ZM
a několik nezbytných procedurálních kroků, mimo jiné rozhodnutí o způsobu volby. Převahu
získal názor, že hlasování by
mělo být veřejné, nikoli tajné.
Všichni přítomní tedy mohli na
projekčním plátně sledovat,
jak který zastupitel hlasoval
a koho do funkce podpořil. Kdo

INZERCE

Kniha
Varnsdorfští
tkalci bude
slavnostně
uvedena na trh
Čtěte na str. 5

nemohl přijít na Střelnici, ale
mohl v tu dobu být u internetu,
měl příležitost sledovat průběh
zasedání na webu města
v on-line reportáži téměř minutu
po minutě.
Na dotaz z veřejnosti zazněla
informace o výši odměn pro
neuvolněné členy ZM. Například
řadový člen varnsdorfského ZM
pobírá měsíčně 820 Kč, člen rady
města 2.350 Kč.
Výsledek hlasování nebyl
žádným překvapením. Už v minulém čísle Hlasu severu jste se
mohli dočíst o uzavření koaliční
dohody, která předznamenala
výsledek hlasování. Starosta je
členem HNHRM, oba místostarostové reprezentují ODS,
v radě města je dále zastoupena Suverenita, Věci veřejné
a Strana Zdraví Sportu Prosperity. Tuto koalici podporuje
také MUDr. Martina Jeníková kandidující za TOP 09.
V opozici se ocitli zastupitelé
zvolení za ČSSD a KSČM.
Martin Louka, dosavadní ředitel Městského divadla Varnsdorf,
byl členem zastupitelstva města
i v předchozích dvou volebních
obdobích, vždy za Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst
a obcí. V tom prvním (2002-2006)
byl členem rady města. Funkce
starosty se ujal den před svými
61. narozeninami.
V proslovu na závěr jednání
nový starosta vyslovil přání
spolupracovat se všemi členy
zastupitelstva v duchu „pěti P“,
kterými zaštítil svou volební
kampaň: pracovitost, poctivost,
průhlednost, přímočarost a pospolitost. Snad se v následujících čtyřech letech podaří toto
krédo co nejvíce naplňovat.
O tom, s jakými záměry nastupuje M. Louka a další členové
vedení města do svých funkcí, přineseme zprávu v dalších číslech
Hlasu severu.
ham

BUDEME JEZDIT AUTOBUSEM
PŘES NĚMECKO?
Dne 1. července 2010 nabyl účinnosti zákon č. 194/2010
sbírky o veřejných službách v přepravě cestujících. Tento zákon výrazně upravuje některá pravidla v objednávce
veřejné dopravy, respektive přizpůsobuje řadu zastaralých a neaktuálních postupů dnešním požadavkům.
Mezi to patří v podstatě revoluční možnost zajišťovat
dopravní obslužnost českého území objednávanou kraji
a hrazenou z veřejných zdrojů přes území cizího státu.
Tím se tedy ruší výslovný zákaz spojení například
mezi Varnsdorfem a Rumburkem přes Seifhennersdorf.
S novým zákonem se proto oživila mnohaletá myšlenka využít volného pohybu v Schengenském prostoru
a rozšířit nabídku spojení městům Varnsdorf a Rumburk.
To je totiž jeden z významných důsledků.
Autobusy dnes jezdí v podstatě naddimenzovaně
přes Studánku (linky 407, 408, 409 a 410), naopak
části měst Rumburk a Varnsdorf hraničící s městem
Seifhennersdorf jsou obsluhovány nepravidelně anebo
vůbec. Máme souvislou osu tří měst, ale stále zde byla
v dopravě bariérou státní hranice.
Tím, že nový zákon umožňuje objednávat dopravu
a vést linku přes německý Seifhennersdorf, budou pouhým přesměrováním linky 410 ze Studánky vyřešeny
výše uvedené negativní jevy. Mírným časovým posunem
v řádech minut při zachování všech dosavadních klíčových funkcí linky 410 získáme i návaznost linky 410 na
vlaky nové železniční linky Trilex, která od 12. 12. 2010
začne jezdit z Liberce do Varnsdorfu. Tím se zajistí
spojení do velké části Šluknovska.

Z FÓRA A Z ANKETY VZNIKLO NOVÝCH 10 P
MĚSTO VYZÝVÁ OBČANY K PRÁCI V KOMISÍCH
BUDE NÁMĚSTÍ SRDCEM NAŠEHO MĚSTA?
ČERVENÝ KOSTEL – KOSTEL MÍRU

www.varnsdorf.cz

Pokračování na str. 2

Přijďte na
Andělské
rozsvěcení
aneb největší
shromáždění andělů
Čtěte v kulturní příloze
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Kamery opět pomohly

Za využití městského kamerového systému byl na
skateboardovém hřišti spatřen mladík odpovídající popisu
osoby, která je na útěku z výchovného ústavu. Vyslaná
hlídka zde mladíka již nezastihla. Dozorčí směny však dále
přes kamery monitoroval přístupové cesty a mladíka spatřil
na ulici Západní, kam hlídku vyslal. Ta hledaného mladíka
zadržela a převezla na služebnu městské policie. Byla přivolána sociální pracovnice a za jejího doprovodu byl mladík převezen na služebnu Obvodního oddělení Policie ČR
a odtud byl eskortován zpět do výchovného zařízení.

• Zlodějský měsíc říjen

Ze statistiky městské policie vzešlo, že v období od
1. do 31. října letošního roku museli strážníci městské
policie řešit ve 27 případech drobné krádeže v obchodech
našeho města. Dále vyplynulo, že v tomto měsíci bylo pouze
8 dní, kdy nebyla spáchána krádež. Tato čísla jsou alarmující. Spektrum pachatelů je široké od dětí až po seniory. Až
na několik málo případů byly tyto přestupky proti majetku
řešeny strážníky v blokovém řízení.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Odcizené dětské kolo

Během třetího říjnového týdne navštívil neuzamčenou
chodbu domu ve Varnsdorfu nenechavý vetřelec. Po jeho
odchodu zmizelo z chodby odložené dětské kolo. Ač se
ho jeho majitel snažil nalézt, nenašel a místo něj utrpěl
patnáctitisícovou ztrátu. Pokud se varnsdorfským mužům
zákona podaří zloděje odhalit a usvědčit, vyslechne si nejspíše i obvinění z trestného činu krádeže.

• Vyloupený favorit

V pondělí 8. listopadu navečer si neznámý vetřelec
vybral zaparkovaného favorita ve Varnsdorfu. Po rozbití
okénka ve dveřích vozu, vnikl dovnitř a s sebou si odnesl
dámskou kabelku s osobními věcmi, doklady a finanční
hotovostí. Oloupená majitelka přišla během chvilky
k třiapůltisícové škodě. Varnsdorfští muži zákona již pátrají po pachateli trestného činu krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

• Ukradený alkohol

Varnsdorfskou cukrárnu v Šafaříkově ulici navštívil
v sobotu večer nezvaný host. Po násilném vstupu do
krámku se sladkostmi si vyhlédl několik lahví alkoholu,
které odnesl s sebou. Paní podnikatelce zůstaly poškozené
dveře a nezaplacený účet na 1.775 korun. Pokud se zloděje
trestného činu krádeže a poškození cizí věci podaří dopadnout a usvědčit, může být odsouzen až k dvouletému trestu
odnětí svobody.
Petra Trypesová
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BUDEME JEZDIT AUTOBUSEM PŘES NĚMECKO?
Dokončení ze str. 1
Podobná příležitost se naskytla také na lince 409, která
pro změnu vede v Jiříkově do
těsné blízkosti města Ebersbach. Tam bylo rozhodnuto,
že linka bude přesměrována
tak, že konečná zastávka
bude u vlakového nádraží
v Ebersbachu. Zde tedy nastane pro Varnsdorf efekt v tom, že
cestující budou prostřednictvím
linky 409 mít zajištěnou dopravu
k vlakům jedoucím do Drážďan.
Linka 409 mezi Rumburkem
a Varnsdorfem zůstane nadále
v trase přes Studánku.
Obě linky, které oficiálně
budou vedeny jako mezinárodní, ale bude jim zachováno
současné trojčíslí, jsou nyní ve
schvalovacím řízení, a to jak na
české, tak německé straně.
Zde je nutné připomenout, že
oddělení dopravy ÚK tento
projekt konzultovalo s německým objednatelem dopravy
i se zástupcem správního úřadu a prozatím není definitivní
stanovisko, v jakém režimu
bude povolen průjezd přes
Seifhennersdorf.
V první fázi jsou navrženy
4 zastávky na území města
Seifhennersdorf. Kolik jich bude
schváleno a jak bude ošetřena
obslužnost v Německu, to je
na rozhodnutí německé strany.
Opatření by však nemělo
zabránit skutečnosti, že se
zlepší dopravní obslužnost
v Rumburku - Horním Jindřichově a vytvoří se dvě nové
zastávky ve Varnsdorfu. Linka
410 bude mít v pracovní dny
interval 60 minut a o víkendech
120 minut.
Přeshraniční provoz nijak
neovlivní cenovou hladinu jízdného. Na linkách 409 a 410 bude
platit běžný tarif, který známe
dosud, a protože jsou obě linky
také zahrnuty do jednodenní
síťové jízdenky Libnet+, která
platí v Libereckém kraji a sou-

Nezaměstnanost na Šluknovsku se drží nad patnácti procenty
Statistické údaje o vývoji nezaměstnanosti na Šluknovsku sice nehýří optimismem, ale nejsou
ani zdrcující. Počty lidí bez práce se drží již třetí měsíc na přibližně stejných hodnotách a míra nezaměstnanosti se pohybuje nad hranicí patnácti procent. V reálných číslech to znamená, že z 28 127
ekonomicky aktivních lidí bylo ke konci října bez práce 4 342, což je o 38 méně než v srpnu. Mezi
nezaměstnanými je 2 037 žen a 2 305 mužů.
Pokles nezaměstnanosti na Šluknovsku není rovnoměrný, tak jako tomu bylo v předchozích měsících.
Zatímco v některých městech se počty lidí bez práce snižují, například v Rumburku, Vilémově či Krásné
Lípě, v jiných je tomu naopak. Za všechny uveďme například Varnsdorf, kde je nezaměstnanost na
15,40 %. Jižní část Šluknovského výběžku je nezaměstnaností postižena více než jeho průmyslovější
sever. V rámci celého děčínského okresu v minulém měsíci lidí bez práce ubylo. Ke konci října došlo
k poklesu počtu uchazečů o zaměstnání oproti září o 194 osob na 9 695 uchazečů. Míra nezaměstnanosti klesla na 14,19 procenta.
Nahlášeno bylo celkem 174 volných pracovních míst. Na každé z nich připadá necelých 56 uchazečů.
gdo

sedním německém dopravním
svazu ZVON, dá se očekávat
i zájem turistů využívajících veřejnou dopravu. Je pravděpodobné
i rozšíření možnosti platby v ho-

tovosti, kdy by byla akceptována
platba eury v pevně stanovené
sazbě vycházející z dlouhodobého průměru kurzu. To jsou ještě
detaily k vyladění. rm, foto -das-

Z fóra a z ankety vzniklo nových 10 P
Z fóra Zdravé město Varnsdorf 2010 vyplynulo 14 problémů,
které se prostřednictvím tištěné a webové ankety ověřily. Z hlasování je zřejmé, že na rozdíl od fóra nejbolavějším problémem
varnsdorfských občanů není ani neopravené divadlo, Hrádek nebo
muzeum, ba ani Červený kostel, nýbrž vandalismus ve městě.
Tento problém označilo nejvíce občanů, celkem 163. Druhým
označeným problémem byla nevyhovující podoba náměstí, pro
kterou hlasovalo 109 občanů. Až na třetí místo posunuli hlasující
záchranu Červeného kostela, a to 86 hlasy. Naopak z osmé příčky
fóra se na čtvrté místo ankety přesunula výzva na vybudování
domova pro seniory. Nezanedbatelným problémem dle počtu
78 hlasů je celoroční úklid města.
Ostatní ze 14 problémů, jež vzešly z fóra, již získaly mnohem
menší počet hlasů, rozhodně však jsou dobrým tématem pro práci
nově zvoleného zastupitelstva města. V dotaznících byly doplněny
další postřehy občanů jako například rekonstrukce vlakového nádraží, oprava chodníků na sídlišti nebo vybudování nových chodníků
v dalších částech města.
Průmět ověřených problémů, které budou předloženy Radě
a Zastupitelstvu města Varnsdorf (není řazeno dle důležitosti), je
tedy následující:
• rekonstrukce divadla, muzea a Hrádku
• záchrana Červeného kostela
• nedostatek hřišť u základních škol (hřiště u každé ZŠ)
• vandalismus ve městě
• zastřešení zimního stadionu
• nevyhovující podoba náměstí a jeho okolí
• pokračování rekonstrukce základních škol
• vybudování domova pro seniory ve Varnsdorfu
• celoroční úklid a údržba parků + úklid sněhu ve městě
• defibrilátor pro strážníky městské policie
Celkem bylo vyplněno 402 platných anketních lístků, z toho
229 elektronickou formou a 221 tištěnou formou.
rm

Výzva zájemcům o práci v komisích
Rady města Varnsdorf
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k práci v komisích Rady
města Varnsdorf, které jsou poradními orgány rady města.
V minulém volebním období rada zřídila níže uvedené komise.
Přesný seznam komisí si rada města určí na svém prvním
zasedání.
1. Komise pro výchovu a vzdělávání
2. Kulturní komise
3. Komise pro tělovýchovu a sport
4. Sociální komise – doplňková péče
5. Zdravotní komise
6. Komise správy majetku a výstavby
7. Bytová komise
8. Dopravní komise
9. Aktiv pro občanské záležitosti
10. Komise pro otevírání obálek
11. Komise pro posuzování a hodnocení nabídek
12. Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství
13. Komise prevence kriminality
14. Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci
Máte-li zájem o práci v některé komisi, můžete se přihlásit na
sekretariátu starosty do 26. 11. 2010 na e-mail varnsdorf@varnsdorf.cz nebo telefonicky na číslo 412 371 203 s uvedením
kontaktních údajů (jméno/adresa/telefon).
Členem komise může být jen občan s trvalým pobytem ve
Varnsdorfu starší 18 let. Každý občan může být členem nejvíce
dvou komisí. Předsedu a ostatní členy komise jmenuje rada
města.

21/2010

BUDE NÁMĚSTÍ SRDCEM NAŠEHO MĚSTA?
„Náměstí je srdcem každého
města, do něj ústí hlavní
městské ulice, na něm jsou
obvykle nejvýznamnější budovy
– radnice, kostel, hotel… Je
místem setkávání jeho obyvatel, pořádání trhů i význačných
události v dějinách města.“ Tak
zní slova městského architekta
Ing. Vlastislava Kauta v návrhu
dostavby náměstí.

Plochy kolem náměstí, včetně
areálu děkanského kostela
mají určeno funkční využití pro
občanskou vybavenost, pouze
blok na jihozápadním rohu
náměstí je určen pro smíšenou
centrální zástavbu. Území na
sever od areálu kostela se
svahem k Mandavě je zařazeno
do ploch veřejné, doprovodné
a ochranné zeleně. Předpo-

Náměstí ve Varnsdorfu
vzniklo v místě nejstaršího osídlení u farního kostela a staré
rychty. Dnes do něj ústí dvě
ulice s nejvíce městským charakterem - Národní a Legií a v budově nejstarší varnsdorfské
školy je umístěn městský úřad.
Socialistickou regenerací města
v sedmdesátých letech však
bylo náměstí zcela zlikvidováno
demolicí budov uzavírajících dvě
ze stran náměstí – hotelu Burza
(přestavěného ze staré varnsdorfské rychty), symbolu a chlouby
města, a Pohlova hostince
(později restaurace Stalingrad).
Je zřejmé, že dostavba
varnsdorfského náměstí je
klíčovým místem k obnovení
ztracené tváře města, uzlovým
bodem urbanistické struktury
jeho centra. Neutěšený vzhled
trápí radnici již mnoho let a jeho
zpracováním se zabývají již po
několikáté. Tak to cítí i obyvatelé
města, kteří měli možnost svým
hlasováním připomenout letošní
nejpalčivější problémy města.
Náměstí získalo více než stovku
hlasů. Proto se vedení města již
rozhodlo vypracovat regulační
podmínky dostavby náměstí
a urbanistickou studii úpravy
plochy náměstí právě městským
architektem, z jehož návrhu
čerpáme. Vše je zatím ve fázi
takové ideové představy, o které
se bude jednat dál.
V dosud platném územním
plánu sídelního útvaru Varnsdorf
z roku 1998 je uprostřed plochy
náměstí vyznačeno funkční
využití pro veřejnou zeleň.

kládaná dostavba severní
strany náměstí objektem hotelu
stávajícímu územnímu plánu
vyhovuje. Pro předpokládanou
zástavbu bloku na západní straně náměstí městskými polyfunkčními domy i pro případnou
bytovou výstavbu nad svahem
k Mandavě bude třeba provést
a odsouhlasit změnu územního
plánu.
Oblast kolem náměstí E. Beneše je zařazena do centrální
zóny Varnsdorfu, pro kterou byl
zpracován a schválen dosud
stále platný územní (regulační)
plán centrální zóny města Varnsdorfu z roku 1996.
V tomto regulačním plánu
je oblast náměstí zařazena do
sektoru 2/JÚ – jádrového území
s vybaveností polyfunkčního charakteru s cennými rozvojovými
nezastavěnými plochami.
Kromě obvodových komunikací (ulice Národní a Legií) je
celá zbývající plocha náměstí
určena regulačním plánem pro
veřejnou pěší dopravu.
Na západní straně náměstí
(na pozemku dnešního autobusového nádraží) navrhuje
regulační plán výstavbu hotelu nebo objektu s integrovanou
centrální vybaveností, na severní
straně náměstí je navržen integrovaný objekt s obchody
a službami v přízemí a bydlením
v patrech. Dostavba je regulována nepřekročitelnými regulačními
čárami a stanovenou minimální a maximální podlažností - pro dostavbu západní strany
3 podlaží a pro dostavbu severní
strany 3 až 4 podlaží.

Současný neutěšený otevřený
a neukončený prostor náměstí
byl „vytvořen“ v roce 1976 demolicí domů uzavírajících dvě
z jeho stran – Pohlova hostince
(restaurace Stalingrad) a hotelu
Burza. Zejména hotel Burza byl
významnou budovou určující ráz
náměstí a bude obtížné na tomto místě postavit adekvátní
náhradu. Náměstí je dnes vlastně
jen křižovatkou silnic dvou hlavních ulic města - Národní a Legií
s přiléhajícím parkovištěm, jehož
současná úprava brání vnímat
prostor náměstí jako jeden
městský celek. Ploše náměstí
vévodí barokní děkanský kostel
sv. Petra a Pavla, spolu s budovou nové fary uzavírají severozápadní roh náměstí a vytvářejí
urbanisticky i architektonicky
hodnotný základ pro jeho nezbytnou dostavbu a regeneraci.
Prostor mezi kostelem a farou
se vzrostlou lípou je příjemnou
klidovou oázou na jinak nevlídném prostranství původního
náměstí. Protilehlý jihozápadní
roh náměstí vytvářejí budovy
radnice a úřadu práce. Budova radnice postavená koncem
18. století jako nejstarší varnsdorfská škola je spolu s kostelem
nejstarším objektem na náměstí.
Zůstane nejnižší budovou na
náměstí, je však důležitá tradicí,
významem a čelní polohou
a její výsadní postavení v rámci
města by mohlo být zvýrazněno
urbanistickým řešením prostoru
náměstí.
Klasicizující architektonicky
hodnotný dům bývalé tiskárny
E. Strache (dnes úřad práce)
vytváří nároží do Melantrichovy
ulice, třetí z ulic vedoucích do
náměstí. Kolem nároží tohoto
domu se lomí a uskakuje
současná trasa Národní ulice a je
zřejmé, že toto místo by se proto
mělo stát jedním ze stěžejních
bodů regulace náměstí. Ani
ulice vedoucí do náměstí
v současnosti příliš nepomáhají
vylepšit neukončenost jeho
prostoru. Ulice Národní a Melantrichova mají zástavbu pouze
po jedné straně a ulice Legií je při
ústí do náměstí neměstsky široká
a až k mostu přes Mandavu se
ještě rozšiřuje urbanisticky
nevhodně založenou sídlištní
výstavbou. Naštěstí při ústí do
náměstí je její široký uliční prostor
alespoň opticky vyvážen vysokou
školní budovou.
Komunikace vedoucí do
náměstí mají nepříznivě působící měnící se profil, jsou zby-
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tečně široké, hlavní křižovatka
vytváří rozlehlé moře asfaltu
bez náznaku regulace provozu.
Do vozovky jsou vystrčeny mysy
přechodu pro chodce s nejasným
určením ploch vozovky před nimi
a za nimi.
I když je v regulačním plánu
plocha náměstí určena pro
volný pohyb chodců, je zřejmě
nedávná úprava hlavní plochy
náměstí k chodcům velmi
nepřátelská. Brání jejich volnému pohybu. Obrubníky s pásy
keřovité zeleně je vytlačuje až
na úzké chodníky po obvodu
náměstí. Uprostřed je vytvořena
plocha pro parkování vozidel,
na kterou se však zajíždí další
vozovkou kolem parkoviště.
Zcela nelogicky z plochy této vozovky vyrůstají i řady okrasných
kulovitých javorů po obvodu
náměstí.
Návrh prostorové regulace
dostavby náměstí E. Beneše je
ing. arch. Vlastislavem Kautem
zpracován ve dvou variantách.
Varianta V1. Základní koncepce navrženého tvaru náměstí je kombinací dvou mírně
natočených pravoúhlých systémů
– první je dán směrem Melantrichovy ulice a severní strany
náměstí, druhý je dán směrem
budovy zrušené prodejny Bohemia Crystal a Mariánské ulice.
Hlavním vytyčovacím bodem
dostavby náměstí je nároží
dnešního úřadu práce, od něj je
vytyčovací přímka západní strany
náměstí vedena jako kolmice na
rovinu budovy zrušené prodejny
Bohemia Crystal. Navrženou
regulací je západní strana
náměstí zarovnána do linie,
sice s mírným zlomením kolem
vytyčovacího bodu nároží úřadu
práce, ale bez jeho původního
nepříjemného vystrčení do
náměstí. Severní stranu náměstí
tvoří dostavba hotelu, jeho
regulační čára do náměstí je
proti původnímu umístění hotelu
Burza mírně odsunuta do úrovně
zachovaného zbytku původní
ohradní zdi, zejména kvůli

vytvoření dostatečného odstupu
od řady okrasných kulovitých
javorů před hotelem.
Varianta V2 vytváří urbanisticky příznivější a komornější
prostor téměř čtvercového
náměstí. Uzavírá západní
stranu náměstí ve směru, který
započal Ed. Strache domem své
tiskárny. Znamená však zásah
do navyklého průběhu Národní
ulice, do jejích katastrálních
hranic (vlastníkem pozemku
ulice jako silnice III. třídy je
město), zmenšení pozemku na
severní straně náměstí (který
není majetkem města) a zřejmě
také větší zásah do stávajících
inženýrských sítí.
Z těchto důvodů se jeví tato
varianta jako méně průchodná.
V souladu s regulačním plánem je vymezena plocha pro
zachování vzrostlých stromů
na nároží ulic Melantrichovy
a Mariánské jako odpočinková
plocha navazující na zahradu
klubu Střelnice. Proti regulačnímu
plánu je navrženo v I. etapě zachování menšího parku u náměstí
(před budovou býv. prodejny
Bohemia Crystal). Zástavba této
plochy by proběhla až v II. etapě.
Pro oživení strany náměstí bylo
doporučeno ponechat na místě
vzpomínkovou lípu, kolem
které by mohl vzniknout menší
aktivní prostor před obchodním parterem okolních domů.
Celý dokument je k dispozici
v kanceláři č. 44 MěÚ, u pana
Nechvíle.
Čerpáno z návrhu
ing. arch. Vlastislava Kauta,
rm, foto archiv JS
Poznámka redakce HS:
Pro větší srozumitelnost dodáváme, že předmětem předložené studie městského architekta není architektonický návrh konkrétních objektů, ale
koncepční řešení náměstí
s návrhem umístění staveb spolu s jejich prostorovými parametry. Provedení a vzhled jednotlivých budov bude obsahem
následujících etap.

strana 4

21/2010

ČERVENÝ KOSTEL - KOSTEL MÍRU
V poslední době jsme vás
několikrát seznámili s aktivitami
občanského sdružení, některých
zastupitelů a dalších občanů na
záchranu Červeného kostela.
Pojďme si připomenout stručnou
historii samotného kostela.
Na přelomu 19. a 20. století
dochází v rámci hnutí Pryč od
Říma a nárůstu německého
nacionálního hnutí k vystoupení velké části německých
věřících z katolické církve
a k založení starokatolické
a posílení protestantské a evangelické církve. Výsledkem byla
stavba starokatolického kostela
a jeho následné užívání oběma
církvemi až do roku 1905. Od
roku 1902 byl ve Varnsdorfu
ustanoven vikář, jehož úkolem
byla mj. i příprava stavby kostela.
Byl založen Spolek pro výstavbu
evangelického kostela ve Varnsdorfu (Filial – Kirchengemeinde
Augsburgischen Bekenntnisses
in Varnsdorf), který se stal
21. listopadu 1902 vlastníkem
pozemků.
O rok a půl později (16. května 1904) byl v rámci velkolepých oslav za účasti čestných
hostů položen základní kámen
kostela. Ve slavnostní řeči
přednesené vrchním církevním
radou dr. Dibeliem z Drážďan
bylo zdůrazněno, že tento
kostel chce být „kostelem míru“
a že toto jméno také ponese.
V červnu roku 1905 byly dovezeny a vysvěceny kostelní zvony,
které daroval Hornolužický
spolek Gustava Adolfa. Jejich
trojzvuk je naladěn v Es dur.
Tři roky od zakoupení pozemku a rok a půl po položení základního kamene byl Kostel míru
3. prosince 1905 vysvěcen. Celodenní oslavy byly zahájeny rozloučením se ve starokatolickém
kostele, následovalo položení
věnců u pomníku císaře Josefa II.
a císaře Františka Josefa I. Vyvrcholením oslav bylo slavnostní
otevření kostela prvním farářem
Zwahrem a velké bohoslužebné
obřady, které vedl farář Seidel
z Naundorfu v Sasku. Oslavy
byly zakončeny rodinným večerem v sále „Austria“, který vynesl fondu na stavbu kostela přes
3.000 korun. V květnu roku 1906
byly vysvěceny nové varhany
s 21 rejstříky a 1 300 jednotlivými píšťalami. Tím také v podstatě
končí období slávy a rozkvětu
kostela, které předznamenávají
jeho tragický konec.
V roce 1931 rozhodly
československé úřady na základě vyhlášky o sloučení evangelicko-křesťanské církve augsburského a helvetského vy-

znání v Českobratrskou církev
evangelickou, německé církve
v Sudetech
vyhlášku
Budeme však
jezdittuto
autobusem
bojkotovaly
a nadále vystupopřes Německo?
valy
pod
původní 2010
hlavičkou.
Dne
1. července
nabyl
I z těchto důvodů v roce 1945
účinnosti zákon č.194/2010
na základě zákona německá
sbírky o veřejných službách
evangelická církev zanikla
va přepravě
cestujících.
Tento
její „nepřátelský“
majetek
byl

na základě Benešových dekretů
zkonfiskován - v obci Varnsdorf
konkrétně Kostel míru včetně
k němu příslušejících nemovitostí. Roku 1951 byl kostel předán
do užívání československé církvi
a následně v roce 1958 Ústřední radě Církve československé
husitské. Ta jej spravovala do
února roku 1960, kdy po odchodu faráře Spůry byla farní
zákon
upravuje
něbudovavýrazně
převedena
na MNV
která
pravidla
v objednávce
Varnsdorf
(tu město
po revoluci
veřejné
prodalo). dopravy, respektive
Kostel byl odsvěcen
a od
přizpůsobuje
řadu zastaraté doby
marně hledápostupů
využití
lých
a neaktuálních
a záchranu.požadavkům.
Na začátku 70.Mezi
let je
dnešním
sicepatří
zapsán
do seznamu
památo
v podstatě
revoluční
tek III. kategorie,
v té době
se ale
možnost
zajišťovat
dopravní
už nachází večeského
velmi žalostném
obslužnost
území
stavu. Ve snaze o záchranu je
objednávanou kraji a hrazepřipraven záměr rekonstrukce
nou z veřejných zdrojů přes
kostela na galerii výtvarného
území
státu.
umění acizího
koncertní
síň. Koncem
Tím
se
tedy
výslovný
70. let je všakruší
kostel
zcela
zchátralý a v dezolátním stavu.
Nejsou peníze nejen na jeho
opravy, ale ani na projektovou
dokumentaci z roku 1974, a tak
je navrženo jeho zakonzervování s vizí následné úpravy na
kolumbárium pro uložení uren.
Rok 1986 se stává pro kostel na dlouho výjimečným. Je
ustavena pracovní skupina na
přestavbu kostela na klub mládeže, začne se opravou střechy
a zpracováváním projektové
dokumentace (je k dispozici
v archivu stavebního úřadu). Následně v roce 1988 je evangelický kostel ve Fučíkově ulici ve
Varnsdorfu zapsán jako kulturní
památka do státního seznamu,
přičemž je konstatována nezbytnost jeho generální opravy.
V roce 1993 město Varnsdorf
zajistilo a zaplatilo nezbytné finančně nákladné opravy, o rok

později také začíná první pátrání
po vlastníku kostela. V té době
(až do současnosti) je v katastru
nemovitostí zapsán Evangelický
kostel augsburského vyznání
Varnsdorf (pouze stavba a pozemek pod stavbou) – ostatní
okolní plochy vlastní město.
V ČR však v tu dobu není registrována církev s tímto názvem.
Poslední nadějí na záchranu je
v roce 1995 snaha firmy Polymur
o odkoupení kostela za účelem
realizace výstavních ploch firmy,
výstavních a školicích akcí apod.
Při rekonstrukci sídla firmy Polymur jsou proto připraveny sítě
i pro rekonstrukci kostela.
Přestože dojde ze strany
Ústřední rady Církve československé husitské k podpisu
kupní smlouvy, katastrální úřad
z dokumentace zjišťuje, že církev
nedoložila doklad o vlastnictví
(pouze užívání), a proto odmítá
zápis provést. Tím prakticky
končí veškeré snahy o záchranu jedné z městských dominant.
Od roku 2004 nastává období
nového pátrání po vlastníkovi
kostela, které v roce 2006 přerůstá do dlouholetého soudního
sporu města za účelem určení
vlastníka kostela a jeho možné
záchrany. V létě 2006 je provedena statická prohlídka věže
kostela a další zabezpečovací
práce.
V listopadu roku 2009 nabízí
soud kostel městu dobrovolně
do vlastnictví, to jej však rozhodnutím zastupitelstva nepřijímá.
V únoru 2010 je vypracován
statický posudek, který zjišťuje,
že stav kostela je vážný, téměř
celý kostel je v havarijním stavu.
Naštěstí ale nejsou nalezeny
žádné statické poruchy.
Doufejme tedy, že se kostel
dožije zdárného ukončení
soudní pře o určení vlastnictví,
následného vzkříšení a zejména
nového využití.
Veškeré další informace včetně bohaté fotogalerie se připravují na internetových stránkách
www.cerveny-kostel.cz.
Text a foto JS

Po kom má své jméno?
aneb
ulice Edisonova - 3. část

Ve Varnsdorfu je k dnešku více než 70 ulic, které nesly nebo
nesou, a snad i nésti budou jméno některé z více či méně známých
osobností. Když říkám ulic, znamená to, že těch slavných jmen užitých
k jejich pojmenování je podstatně více! Čím to? Vysvětlení je prosté.
S každým novým režimem bylo potřeba vyzdvihnout jiné, pro nové
zřízení příhodnější postavy. Ne, nebojte se, nebudu se tu snažit dokazovat vám, že ten či onen člověk by si tu svou ulici zasloužil více
než ten, jehož jméno ona ulice právě nese. To je prostě úděl všech
jmen, která byla nebo jsou poplatná pouze své určité době. Logicky
jde především o jména politiků, ale např. i vojevůdců a filozofů. Pro
mne překvapujícím zjištěním však bylo, že politickým zemětřesením
neodolala ani jména slavných umělců. K největším změnám v názvech
ulic došlo roku 1945. Je pochopitelné, že bylo nutno odstranit z nároží
jména nacistických pohlavárů (Adolfa Hitlera, Hermanna Göringa,
Konráda Henleina) či jiných, s fašismem souvisejících pojmenování
(Strasse der SA). Méně pochopitelné ale je, že z plánů města zmizela
tak věhlasná jména jako Josef Haydn, Gregor Mendel, Gutenberg
a další. Přitom jméno jednoho z největších velikánů světové vážné
hudby, jehož jméno bylo také nahrazeno, Ludwiga van Beethovena,
je s Varnsdorfem přímo spjato! (29. 6. 1830 bylo ve zdejším chrámu
sv. Petra a Pavla poprvé uvedeno liturgické provedení jeho Missy
solemnis, D dur, op. 123.) Nechápu. Takže nakonec, věřte nebo
ne, jsou v našem městě pouhopouhé tři ulice, které se za celých
100 let (sledované období) nevzdaly svých slavných jmen. Jsou to
ulice Edisonova, Mozartova a Fibichova.
Pojďme si nyní povídat o těch, kteří našim ulicím svá jména
propůjčili.
Prvním z nich je Thomas Alva Edison, jeden z nejvěhlasnějších
přírodovědců a nejproduktivnějších vynálezců všech dob. Narodil
se 11. února 1847 ve státě Ohio,
USA. O chemii, fyziku a další
obory se zajímal od svých chlapeckých let. Aby se vůbec mohl
vědě a svému bádání věnovat,
musel si na všechny své potřeby
sám vydělat. Vystřídal několikero
zaměstnání (např. prodával zeleninu, roznášel noviny apod.).
V době, kdy pracoval jako telegrafista, vynalezl několik nových
prvků v tomto oboru, jako byly tiskací telegraf, duplexní telegraf, automatický telegraf, a co bylo nejvýznamnější – principy bezdrátové
telegrafie. Svou první laboratoř vybudoval v městě Menlo Park (roku
1954 přejmenovaného na Edison), roku 1886 se ale přestěhoval do
West Orange, kde vybudoval rozsáhlý výzkumný ústav. Byl autorem
stovek dalších významných vynálezů (celkem více než 1000). Pro nás
snad nejznámějším a nejdůležitějším byl jeho vynález žárovky (1879).
K dalším jeho proslulým vynálezům patřil cyklostyl (1877), fonograf
(téhož roku), uhlíkový mikrofon (1878), elektroměr (1880), dynamo na
výrobu stejnosměrného elektrického proudu (1881). Velice se svými
vynálezy zasloužil i o rozvoj fotografie a kinematografie. Byl vynálezcem kinofilmu, sestrojil i první filmovací kameru (tzv. kinematograf)
a promítací přístroj (kinetoskop – obojí roku 1889). Vyjmenovat zde
všechny Edisonovy vynálezy, pravděpodobně bych zaplnil sám dnešní
vydání „Hlásku“. Proto dnes jen ještě ty něčím zajímavější nebo znovu
aktuální. Sem patří gramofonová deska, elektromobil, NiFe akumulátor
nebo umělý kaučuk. Ale také třeba dnes už neodmyslitelné elektrické
osvětlení vánočního stromu. Thomas Alva Edison zemřel 18. října 1931 v New Jersey.
Varnsdorfská Edisonova ulice se nalézá v V. okrese a spojuje ulici
Pražskou s ulicí Západní. Nepřehlédnutelnou stavbou na ní ležící je
komplex základní školy užívající rovněž Edisonovo jméno.
-mkOprava
Redakce s omluvou oznamuje, že v minulém čísle přehlédla
šotka, díky kterému naše město omládlo o sto let. V 2. díle
seriálu „Po kom má své jméno?“ bylo zmíněno povýšení
Varnsdorfu na město s datem 28. 7. 1968, správný je ovšem
letopočet 1868.
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MALÍŘI VE VARNSDORFU
Každá doba nese své pro
a proti a s přibývajícím věkem se
mění zájmy a pohledy na svět.
V útlém věku mne zajímala
škola a sport. Následoval věk,
kdy přibyly aktivity pubescenta.
Později křehké lásky, vážné
lásky, rodina a děti. Vše asi
tak, jak je to u normálního
smrtelníka běžné. Byly to doby
krásné a jsem za ně rád. Poté
jsem mírně zlenivěl a trochu se
přesunul do jiné krabice. Rád si
přečtu noviny, knihu, mám rád
dějiny. Co jsem si však velice
oblíbil, je malířství a zvláště IMPRESIONISMUS. Tento směr
zachycuje každodenní témata,
světlo, barvy, prostě nádhera.
Manet, Degas, Monet, Renoir,
Pissarro, to je jen několik malířů z tohoto úžasného období.
Bohužel jsou jejich díla ukryta
v galeriích, muzeích a soukromých sbírkách.
Jsem však velmi rád, že
i ve Varnsdorfu se našel umělec, který je všemi obdivován
a o kterém se hovoří. Jeho díla
jsou vidět na mnoha místech
v našem krásném městě.
Prvotina byla namalována na
křižovatce u školy Střelecká,
další díla jsou před MěÚ, býv.
spořitelnou, na ul. Žitavská.
Vrcholné dílo mistra je však
na křižovatce před obchodem
p. Vohnouta. To je skutečná
lahůdka. Zde se autor projevil
ve vrcholné kondici a stvořil
zřejmě největší dílo svého
života. Doufám, že i poslední.
Po mnohonásobném vyměřování křižovatky vzniklo dílo
nevídané daleko široko. Opět

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
je Varnsdorf v něčem nejlepší. Zařadil bych tento projev
ducha do doby MANÝRISMU,
kde se představy staly skutečností, inklinace byla ke zmatku
a neuspořádání. Prvky prostor
spíše ukrývaly, než vymezovaly.
Díky tomu tento směr malířství
vydržel pouze v 16. století. Nyní
máme století 21.
Ale opět k impresionismu.
Van Gogh byl také za svého života naprosto přehlížen. Dnes
jeho díla stojí miliony. Po hádce
s kolegou Gauguinem si uřízl
ucho, dobrovolně šel do ústavu
pro choromyslné a poté spáchal
sebevraždu. Velmi smutný osud
umělce-genia.

Doufám a věřím, že ona
osoba, skupina osob, firma či
kdo se ještě na vodorovném
značení křižovatky podílel
a cítí dobře odvedenou práci,
si uši neuříznou. Již dnes
jsou nesmrtelně zapsáni do
malířských dějin města Varnsdorfu. Nic proti manýrismu,
ale já mám radši jiné směry,
viz výše. Proč zrovna tento již
zapomenutý směr občanům
města vnucovat a připomínat?
Možná bych pro začátek dalšího
díla doporučil funkcionalismus,
který směřuje k užitku a spokojenosti ostatních, kteří dané dílo
využívají. Většina občanů se již
těší na zimu, kdy tyto skvosty
varnsdorfského malířství budou
schovány pod sněhovou nadílkou. Věřím, že odvedené dílo
v takovéto kvalitě nestálo město
Varnsdorf a nás obyvatele ani
korunu. Pokud ano, tak je to
skutečně podobné osudu van
Gogha.
Ing. Milan Hindrák, foto rm

Značení uspořádalo dopravní situaci a prostor
s ohledem na bezpečnost silničního provozu
Následující příspěvek není
reakcí na článek „Malíři ve
Varnsdorfu“, ale pouhým vyjádřením k provedeným úpravám
vodorovného dopravního značení ve vybraných lokalitách města
Varnsdorf. Pouhé vyjádření je
z toho důvodu, že autor článku
neuvedl žádný podnět či připomínku k provedení předmětného
značení.
Zmiňované dopravní značení bylo realizováno z podnětu
vlastníka a správce dotčených
komunikací Města Varnsdorf
s cílem jednoznačně vymezit
a uspořádat dopravní situaci
a dopravní prostor zejména

s ohledem na bezpečnost
všech účastníků silničního provozu (pozn. redakce: jednalo
se zejména o vyřešení řady
podnětů a stížností občanů
ke zpřehlednění abnormálně široké křižovatky, vyřešení stání
a parkování u prodejny řeznictví Vohnout, bezpečný výjezd
z ulic Pletařská, Tyršova, Raisova apod.). Návrh a realizace
byly provedeny v souladu se
zněním vyhlášky MDS, kterou
se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích,
se zněním technických podmínek schválených ministerstvem
dopravy za uplatnění vybraných

ustanovení zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky
MDS, kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích,
řady českých norem a dalších
(přesné označení citovaných
právních předpisů má redakce
k dispozici).
Závěrem lze uvést, že hlavní prioritou, a tím i strategií
dopravy ve městech a obcích, je zklidňování dopravy
a zvyšování bezpečnosti všech
účastníků silničního provozu za
současného dodržení platných
norem a předpisů.
Ing. Miroslav Ouzký,
dopravní inženýr
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Dotace na obnovu památek schválena
Zájemci o práci v komisi se mohou hlásit

Doručením dvou schválených žádostí o dotaci (město Jiříkov,
které z přidělených prostředků opraví sochu sv. Jana Křtitele,
a římskokatolická farnost prozkoumá kostel sv. Vavřince v Rumburku) v celkové hodnotě více než 122 tis. Kč byla završena v pořadí již čtvrtá výzva MAS Šluknovsko na předkládání projektů
zaměřených na budování doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu. Prostředky na financování obou projektů budou poskytnuty
z Programu rozvoje venkova ČR – programu Leader.
Schválení obou žádostí předchází vždy obvyklý administrativní
postup završený jejich hodnocením dle stanovených kritérií. Hodnocení je úkolem členů výběrové komise MAS Šluknovsko, která
v současném složení zasedala již naposledy, neboť dle stanov vypršelo její funkční období v říjnu 2010. Na prosincové valné hromadě
MAS Šluknovsko bude zvolena nová výběrová komise.
Všem zájemcům o práci v této komisi s dobrou orientací v grantové politice a zkušenostmi s čerpáním a administrací zahraničních
i tuzemských dotačních titulů doporučujeme obrátit se na kancelář
MAS Šluknovsko, Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf.
-r-

Kniha Varnsdorfští tkalci
bude slavnostně uvedena na trh
Varnsdorfské nakladatelství „Libuše Horáčková - HL - Varnsdorf“
vydává u příležitosti tradičního Regionálního knižního minitrhu svou
již 15. publikaci. Nese název Varnsdorfští tkalci. Její autor Milan
Kopecký je našim čtenářům jistě známý. Na slavnostním křtu bude
samozřejmě přítomen.
Svoji vazbu k Hlasu severu Milan Kopecký také uvedl v úvodu
knihy: „K napsání těchto stránek o historii varnsdorfských tkalců
mne přivedlo hned několik okolností. Jednak nápad pokračovat v již
načaté práci pro varnsdorfský Hlas severu, ale také chuť zužitkovat
vzpomínky na těžkou práci mého dědy. Je pravda, že nejsem ani
zdejší rodák a ani nikdo z příbuzných neměl k Varnsdorfu žádný
vztah. I můj děda tkalcoval daleko odtud, v malé vísce v Orlických
horách. Když jsem si však kdysi jen tak pro zajímavost srovnával
místní archaické názvy z mluvy zdejších řemeslníků s názvy používanými u nás na horách (myslím tím Orlické hory, které považuji za
svůj rodný kraj, ačkoliv jsem se narodil kousek vedle, v Broumově),
zjistil jsem, že ač jde o tatáž řemesla, ve výrazech byly značné
rozdíly. Jistě, u nás doma se v souvislosti s tkalcováním hovořilo
zásadně o plátenictví. I na škole, kde jsem se učil tkalcovské strojařině, byla vždy řeč o tkaní klasickém. Tady ve Varnsdorfu jsem
se musel teprve seznamovat s výrobou těch látek, které mu daly
jeho proslulost. Získal jsem tolik podkladů a vědomostí o zdejší
historii tkalcovského řemesla, že jsem se rozhodl nenechávat si
to jen pro sebe.“
Celkem 56 stran je doplněno dobovými pohlednicemi, obrázky
a původní firemní grafikou.
Knížečka bude uvedena na trh v sobotu 20. listopadu právě na
Regionálním knižním minitrhu, jehož součástí jsou předvánoční trhy
pořádané Městskou knihovnou Varnsdorf a DDM. Na otázku, co
vlastně vydavatele vedlo k vydání publikace, nám Libuše Horáčková
odpověděla: „I když jsem tu doma, nepocházím ze zdejšího kraje,
moje rodiště je v Hronově, tedy kraji blízkém také panu Kopeckému. Ve Varnsdorfu žiji od roku 1945 a považuji se již za místního
starousedlíka. Dlouhodobě se zabývám historií zdejšího kraje
a měla jsem pocit, že o jeho bohaté historii zdejší lidé málo vědí.
Proto vznikla myšlenka na založení nakladatelství zabývajícího se
historií našeho města a jeho okolí. Vydali jsme již několik publikací
a kalendářů se vztahem k tomuto tématu. Delší dobu sleduji práce
pana Milana Kopeckého vycházející v Hlasu severu a jsem ráda, že
se nám podařilo najít společnou řeč a vydat jako první právě historii
varnsdorfských tkalců. Věřím, že spolupráce s panem Kopeckým
bude pokračovat i v budoucnu a že jeho další práce o historii města
a regionu zpřístupníme širokému okruhu čtenářů.“
rm
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Nemovitosti
Pronajmu byt 2KK, 60 m²,
nejlépe důchodce, nekuřák.
Volat po 18. hod. Telefon
412 370 012.
Prodám garáž v ul. Chmelařská. Tel. 721 209 003.
Prodám družstevní byt
1+0 (27,5 m2) v 1. patře ve
Varnsdorfu. Byt je po kompletní rekonstrukci (obložená
koupelna, nová kuchyňská
linka, plastová okna se žaluziemi), nízké náklady na bydlení.
Tel. 603 536 548.
Prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví ve Varnsdorfu.
Výměra: 58 m2. Snížená prodejní cena: 440.000 Kč. Info
Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Prodej bytu 4+1 v osobním vlastnictví ve Varnsdorfu.
Nutno vidět. Prodejní cena: dohodou. Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.
Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví ve Varnsdorfu. Přízemí, kabelová
tel., internet . Cena: 500.000 Kč.
Telefon 773 153 672.
Prodej rekonstruovaného bytového domu v Krásné
Lípě. Po prodeji všech 6 bytů
volných. Pozemek: 1.260 m2.
Prodejní cena: dohodou.
Info Lužická R. K. Telefon:
412 333 281, 723 327 523.
Pronajmu byt 1+3+L ve
Varnsdorfu. Mob. 777 232 038.

Pronajmu byt 2+1 ve
Varnsdorfu. Nájem + akontace. Tel. 602 354 388.
Pronajmu byt 1+1 v o. v.,
nájemné dohodou. Telefon
607 624 812.
Pronajmu byt 1+1+chodba ve Varnsdorfu. Telefon
602 803 720.
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.
Prodej udržovaného rodinného domu v Krásném
Buku – Krásná Lípa. Pozemek: 650 m2. Snížená prodejní cena: 880.000 Kč. Info
Lužická R. K. Tel 412 333 281,
602 108 404.

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.

Úpravy a opravy oděvů,
tašek, batohů. Kvalita za
rozumnou cenu. E. Krásnohorské 1549, Varnsdorf.
J. Zarnack. Tel. 728 764 809.

Různé
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání. Telefon 606 388 495,
607 662 178.
Prodám KIA Picanto
activ plus, r. v. 2009, najeto
2 800 km, 46 kW, airbag,
ABS, elektr. př. okna, centrál, posilovač, klima, sada
zimních pneu, 1.maj., servis.
knížka - 145.000 Kč - telefon
728 218 938.

Zaměstnání
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.

21/2010

Vzpomínka
Dne 19. listopadu si připomeneme smutné sdělení, že zemřel rovný a přímý člověk,
usměvavý kolega a tehdejší první místostarosta města – pan František Dlask. Před
dvěma lety jsme se s ním naposledy rozloučili,
ale nikdy jsme na něj nezapomněli.
Přátelé z vedení města.

Dne 21. listopadu by se dožil 90 let pan
Alois Kocián.
S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Čas plyne, nevrátí, co vzal. Zbyla jen
vzpomínka.
28. listopadu si připomeneme smutných
pět let, kdy nás opustil milovaný syn a tatínek
Jaroslav Štěrba. Stále vzpomínáme.
Maminka Anna, manželka Lenka, syn
Jaroslav a sestra Slávka s rodinou.

Blahopřání
Dne 23. listopadu oslaví 70. narozeniny
pan František Paulus.
Hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let mu přejí s láskou manželka,
děti s rodinami a vnoučata.

P oděkování
Děkujeme všem přátelům, bývalým kolegům a známým, kteří se
přišli naposledy rozloučit s naším milovaným manželem a tatínkem
Františkem Hévrem. Děkujeme za kondolence a květinové dary.
Také děkujeme panu Fundovi za pomoc a citlivý přístup v těžké
chvíli.
Manželka, dcera a syn s rodinami.
Chtěla bych poděkovat za
vzornou péči o moji maminku
během hospitalizace na LDN
ve Varnsdorfu. Zejména chci
vyzdvihnout starostlivost
MUDr. Knoblocha, hlavní
sestry Diessnerové a všech
sestřiček i pomocného personálu na oddělení č. 2. Všichni
jmenovaní mají můj veliký obdiv, poněvadž jejich práce je
nesmírně psychicky náročná
a bohužel v naší společnosti
ne dostatečně oceněná.
Děkuje Dana Pavlů.

Z ubní

pohotovost
20.-21. 11. 2010
MUDr. Eva Křížová
U Plovárny 1190/14, Děčín I
tel. 412 502 210
27.-28. 11. 2010
MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín IV
tel. 412 507 588

Úmrtí
Říjen

Ludmila Veselá
Eva Makajová
Irena Vaverková
Jiří Novotný
Jaromír Slovák
Eva Hoderová
Jaroslav Kartýsek
Miroslav Chochola
Petr Juhoš
Vlasta Kubíčková
Peter Sárka
Jana Červenková
Milan Ferkl
Věra Jakubcová
Libuše Frolová
Václav Moravec
František Hévr
Miroslav Šinkora
Václav Slušný
Věra Pavelková
Siegfried Ullischberger
František Němec
Marie Vlčková
Karel Janek

71 let
65 let
85 let
75 let
82 let
68 let
77 let
56 let
55 let
90 let
61 let
75 let
48 let
88 let
65 let
79 let
82 let
75 let
82 let
78 let
77 let
57 let
81 let
33 let
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Revoluce
v čištění komínů

Nové nařízení vlády číslo
91/2010 Sb. z března tohoto
roku reaguje na pokrok vědy,
techniky, technologií a stavebních materiálů a na přelomu roku
nahradí vyhlášku č. 111/81 Sb.,
která je morálně i technicky zastaralá. Tato vyhláška v nejrozšířenější kategorii tzv. domácnostních kotlů na pevná paliva
(tedy na dřevo a uhlí) do 50 kW
výkonu nařizovala čištění komínů min. 4x ročně prostřednictvím
odborně způsobilé osoby - kominíka. Nové nařízení vlády
v této kategorii rozděluje provoz
na sezonní a celoroční a nařizuje
čištění min. 2x, resp. 3x do roka.
V kategorii kapalných spotřebičů
3x a u plynných min. 1x ročně,
a to zpravidla před zahájením
topné sezony. Podstatně významnější ustanovení nyní
majitelům umožňuje čištění
spalinové cesty svépomocí za
podmínky pravidelné roční revize spalinové cesty odborníkem.
Tím dochází nejen k legalizaci
současného „domácího“ čištění
a vymetání komínů, ale zejména
snížení nákladů na tuto činnost,
která může dosáhnout ročně
částky až 1,5 tis. Kč, a to až na
jednu čtvrtinu. Upozorňujeme,
že i novela umožňuje řízené
vypalování komína pouze
odborně způsobilé osobě. Při
svémocném mechanickém
čištění je třeba dbát maximální
bezpečnosti práce především
ve výškách a také dodržovat
stanovený postup čištění.
Odborníci varují, že kromě
možného pádu může zejména
u starších a poškozených
komínů dojít při této činnosti
k poškození komínu, případně
střešní krytiny. Nově také nařízení v příloze upřesňuje lhůty
kontrol a čištění a osvobozuje
od čištění nepoužívané komíny.
Vzhledem k tomu, že jen v roce
2009 vzniklo závadou topidel
a komínů přes 400 požárů,
zdůrazňujeme, že čištění, kontrolu a revize kouřovodů, komínů
a spotřebičů paliv nelze podceňovat. Nové nařízení vlády
nabývá účinnosti 1. ledna 2011.
Jiří Sucharda,
požární preventista města

Sňatky
Barbora Dvořáková
Zdeněk Rajtr

Svozy pytlového
tříděného odpadu

25. 11. 2010

Volejbalistky neuspěly, ale bojovaly
Ženy Slovanu A přivítaly v tělocvičně pod náměstím soupeřky ze
Železného Brodu. Naše děvčata se do prvního setu vrhla s vervou
a překvapila je, když první set vyhrála 25:19. Potom se však
již hráčky hostů rozehrály a druhý set sice těsně, ale přecejen
strhly na svou stranu v poměru 24:26. To jako by nalomilo našim
děvčatům sebedůvěru a v dalších dvou prohrála v poměru 19:25
a 17:25, celkově na sety 1:3. Ve druhém utkání soupeřky začaly ve
stejném stylu, jako zakončily to předchozí, a první set se jim podařilo
celkem hladce vyhrát. V dalším setu se už naše děvčata nechtěla
dát příliš lacino, zvedla hlavu, bojovala, zlepšila příjem i hru v poli
a set vyhrála 25:18. V závěrečných dvou už byla znát lepší fyzická kondice hostujícího družstva, a tak naše děvčata „převálcovala“ v poměru
12:25, 14:25, a tím i celkově opět 1:3.

S ohledem na to, že naše ženy hrají tuto vyšší soutěž prvním
rokem, zaslouží pochvalu za předvedené výkony. A také za to, že
uhrály alespoň dva sety s družstvem Železného Brodu, které se vždy
pohybovalo v horních patrech soutěže.
Petr Damnitz, foto archiv oddílu

Volejbalové juniorky vykročily skvěle
V kvalifikačním mistrovském turnaji přeboru Libereckého
kraje za účasti osmi družstev si v domácí sportovní hale úspěšně
vedly juniorky Slovanu. Svoji kvalifikační skupinu vyhrály, když
porazily nejprve děvčata z České Lípy 2:0, a ve druhém utkání
se jim podařilo přehrát tým TJ Ještědská Liberec také 2:0. Třetí
utkání stálo domácí juniorky více sil. Nejprve prohrály první set
s TJ Jiskra Nový Bor, avšak v dalších dvou setech se jim dařilo
více, a tak zápas skončil vítězstvím našich barev v poměru
2:1. Tyto výsledky zajistily našim juniorkám dobrou výchozí pozici
do dalších turnajů. Gratulujeme a přejeme hodně takových úspěchů v jejich začínající soutěži. Další volejbalové informace na
www.slovanvdf.webpark.cz TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu
INZERCE

SK Slovan nasbíral na podzim jednadvacet bodů!

FUTSALISTÉ V POHÁRU SKONČILI

V krajském finále poháru ÚK bylo na začátku sezony k vidění
hodně zajímavých zápasů. Domácí JK TRANS patřili k širšímu okruhu favoritů, což potvrdili, když vyhráli svoji skupinu. V semifinále
pak neudrželi slibné vedení s děčínským Snopkem a po hrubých
chybách zápas ztratili. V boji o třetí místo byli Varnsdorfští v kvalitním
a nerozhodném zápase s Nicou Rumburk šťastnější až v dlouhém
penaltovém rozstřelu. Výsledky ve skupině: JK Trans - Turbo A
2:2 (P. Svoboda 2), - Jílové A 3:2 (M. Fritzsche, Fišer), - Parma
5:1 (Fišer 2, Jar. Beránek, M. Fritzsche, P. Svoboda). Semifinále:
JK Trans - Snopek 2:3 (M. Mikolášek, J. Rada). O třetí místo:
JK Trans - Nica Rumburk 3:3 (Jar. Beránek, J. Rada, M. Mikolášek), 11:10 na PK. V pohárových zápasech nastoupili R. Petrák,
M. Fritzsche, P. Svoboda, M. Mikolášek, T. Jägr, Jaroslav Beránek,
V. Fišer, J. Rada a P. Lisý. Ve finále se střetlo Jílové se Snopkem
Děčín a stalo se šťastným vítězem až díky pokutovým kopům.

V posledním podzimním
zápase hostil SK Slovan béčko
Sparty Praha. Po dvou dnech
dešťů vypadala hrací plocha
v Kotlině zle, ale atmosféra
v ochozech byla skvělá. Narušila
ji trochu pouze jedna dýmovnice
v sektoru hostů. Slovan šel do
vedení již v 1. min. zásluhou
Davida Procházky a stejný hráč
přidal gól ve 24. minutě. Béčko
Sparty po obrátce chvíli kousalo,
ale postupně se hra vyrovnala
a varnsdorfští hráči předvedli
několik dobrých akcí, z nichž
mohli vedení jistit. Soupeř měl
dvě velké šance, ale Slovan má
v brance Radka Porcala, který
je vyřešil. Před 1150 diváky se
Varnsdorf představil v sestavě:
Porcal - Mach, Pimpara, Stehlík,
Hozda - Rudnytskyy, Jakobovský, Chod, Jordák - D. Procházka (89. Kotiš), J. Procházka
(90. Novotný). Na tiskovce po
zápase vyjádřil trenér hostů

Zdeněk Svoboda zklamání
z výkonu svých svěřenců. Vadilo
mu podcenění soupeře a rychle
inkasovaný gól. Uznal zaslouženou výhru Slovanu díky jeho vůli
a nasazení na hodně těžkém te-

a tak rozhodlo nasazení. Zkraje
druhé části nás hosté dostali
pod tlak, ale my poté hrozili
z rychlých brejků a mohli jsme
vedení několikrát pojistit. Výhra
je zasloužená.“

rénu. Domácí kouč Aleš Křeček
byl samozřejmě spokojen. „Dali
jsme brzy branku, to nás uklidnilo, hraje se pak lépe. Terén
nedovolil nějakou kombinaci,

Krajský fotbalový svaz Ústí
nad Labem pořádal pravidelný
turnaj pro nejlepší fotbalisty
v Mostu, tentokráte kategorie
mladších žáků. Zúčastnily se
jej dva výběry kraje – východní
a západní plus týmy Teplic
a Mostu. Do východního byli
nominováni i tři hráči Fotbalové
akademie Šluknovského výběžku brankař Lukáš Burda, útočníci
Ondra Kramer a Jan Marko,
kteří patřili k oporám výběru
a ve skvělé formě se představil
zejména gólman L. Burda.

Hrálo se na umělé trávě, na
které východní výběr nejdříve
remizoval s Mostem 1:1, prohrál s Teplicemi 1:4 (O. Kramer)
a porazil západní výběr 8:0 (jednu branku dal O. Kramer a za
poločasového stavu 5:0 přešel
za „západ“ vypomoci do brány
L. Burda). Prvenství si v turnaji
zajistily Teplice před východním
výběrem a Mostem. Všichni tři
hráči dobře reprezentovali FAŠV
pod dohledem trenéra z mladší
přípravky Z. Kramera.
ZdS

Dorost SK Slovan v KP:
starší dorostenci doma podruhé v řadě vyhráli, když porazili
Štětí 3:1 góly Zadiny 2 a Stankoviče. Mladší na podzim doma
neokusili hořkost porážky a své
vrstevníky ze Štětí přejeli 5:0
po třech brankách Mikuly a dále
Peška s Hrdličkou.
Žáci FAŠV v KP: áčko
starších vydolovalo tři body
v Neštěmicích s posledním
týmem tabulky výsledkem
2:3 (Hoke, Doležal, Kurel), ale
po neskutečně jednostranném
rozhodování hlavního sudího.
Ten řídil i utkání mladších týmů
obou klubů a už po 10 minutách
vykázal trenéra FAŠV na tribunu.
Než se jeho svěřenci dokázali
s touto situací srovnat, inkasovali tři branky v krátkém časovém
sledu a konečný výsledek zněl
4:0. V posledních zápasech
podzimu hostili žáci Loko
Chomutov. Starší si výsledkem
12:1 (Hoke 4, Doležal 3, Herejk
2, Císař, Heinrich, Kurel) zajistili
pod vedením trenéra Hynka Michela přezimování na 2. místě
tabulky o tři body za Litvínovem
a o stejný počet před Louny.
Mladší svěřenci trenéra Zdeňka
Justa porazili Chomutov 3:1
(J. Novák 2, Lisý) a jsou v poměrně vyrovnaném středu tabulky.
Žáci FAŠV v I. A třídě: po
suverénním kráčením podzimem
přišly dvě porážky a hned i třetí
v Trmicích, ale s fyzicky velmi
vyspělým soupeřem 5:2. Góly
M. Bužíka a D. Císaře z PK kluci
vyrovnali na 2:2, hráli dále otevřený fotbal a to se jim vymstilo
z rychlých ataků soupeře. Se
Soběchleby vyhráli 5:1 (Krajčovič 2, Janč, M. Bužík, Chlan)
a zimu přečkají s trenérem Karlem
Peškem mezi čtrnácti týmy pátí
se ztrátou šesti bodů na vedoucí Libochovice. Text a foto ZdS

Fotbaloví žáci ve výběru kraje

Krajská liga ÚK pokračovala druhým turnajem také ve varnsdorfské sportovní hale. Celek JK Trans nemohl být vůbec spokojen,
protože ze tří utkání s papírově průměrnými soupeři uhrál pouze
čtyři body. Výsledky: JK Trans – Tenis Proboštov 4:3 (M. Mikolášek,
Jar. Beránek, L. Dančo, J. Novák), - FC Arsenál Děčín 2:2 (Jar.
Beránek 2), - SKP Cizina Děčín 2:3 (M. Mikolášek, P. Svoboda). Po
dvou turnajích je tým překvapivě až na 11. místě, tedy předposlední
s bodovou, resp. dvoubodovou ztrátou na čtyři kluby před ním. Vede
Snopek Děčín před SC Vilémov, který ztrácí tři body. Poslední celek
Louka Košťany zatím ještě nebodoval.
ZdS, foto Tomáš Fúsek

DVĚ DERBY STOLNÍCH TENISTŮ
V obou okresních soutěžích
stolních tenistů se hrály derby
zápasy varnsdorfských družstev
TJ Slovan. V přeboru béčko
porazilo áčko 12:6 a v okresní
soutěži odešlo poraženo céčko
déčkem 7:11. Souboj Slovanu
A se Slovanem B byl až do
devátého utkání vyrovnaný (4:4).
Pak se béčko „utrhlo“, jeho hráči
získali ve dvouhrách pět výher
v řadě na 9:4 a bylo prakticky
rozhodnuto. Stačilo mu už získat
jen jednu dvouhru ze zbývajících
pěti. Nakonec přidalo ještě tři. Za

vítěze bodovali M. Charouzek
4,5, V. Chlan 4, P. Šimek 3,5 – za
poražené J. Somič 2, M. Fuchsig
a M. Miško po 1,5, V. Strnad 1 bod.
V souboji nováčků okresní
soutěže byl zápas Slovanu C
se Slovanem D rovněž dlouho
nerozhodnutý. Za stavu 6:6 pak
„déčko“ rozhodlo pět dvouher
v řadě pro sebe, a tím i celý zápas. Body poražených L. Kovář
4,5, M. Ptáček 2, S. Kroužek
0,5, J. Svratecký 0 – body vítězů
P. Exnar 3,5, O. Gola 3, L. Vejl
2,5, A. Ondráček 2.
ZdS

Zahájen provoz zimního stadionu
Od pátku 12. listopadu je pro veřejnost otevřen varnsdorfský zimní
stadion. Vstupné za 2 hodiny: dospělí 30 Kč, mládež do 15 let 20 Kč,
dítě + doprovod 30 Kč, 2 děti + doprovod 50 Kč. Pronájem velké plochy 900 Kč/1 hod. Bližší informace na telefonním čísle 412 372 415,
602 104 571, email: zbynek.regia@tiscali.cz nebo www.regiavdf.cz.

Šachové střípky
Koncem října se v Liberci uskutečnil šachový turnaj OPEN Liberec, v jeho rámci se hrál i turnaj v rapidu na sedm kol tempem 2x15
minut na partii. Se sedmi body mu dominoval mezinárodní mistr IM
Sebastian Plischki (Německo), V. Vladyka se ziskem čtyř bodů dělil
o šesté místo s dalšími dvěma mezinárodními mistry Pavlem Vávrou
a Virginijusem Dambrauskasem (Litva). Uvedený vítěz vyhrál i bleskový turnaj na sedm kol tempem 2x5 minut na partii, když nastřádal
šest a půl bodů. V. Vladyka získal čtyři a dělil se o páté místo. V. V.

KOCOUŘI ZA STOLY PŘEKVAPUJÍ
V plném proudu je již rozehrána Varnsdorfská liga družstev ve
stolním tenisu, která jako jediná
z vícero dlouhodobých sportovních soutěží ve městě vytrvala
do současnosti. Oproti loňským
čtrnácti týmům působí ve
39. ročníku o dva více a bojuje
v něm čtyřicet stolních tenistů.
V herně Technických služeb hraje
tradičně každé družstvo s každým plus odvety. Po 4. kole vypadalo pořadí na čele následovně:

1. Bowling (Miško, Gola, Fuchsig), 2. Bernard (L. Žítek, M. Charouzek,), 3. Čendové I (Chlan, J.
Peleška), 4. Kocouři (Exnar ml.,
Vejl, Urban). Zatím největším
překvapením bylo průběžné
čtvrté místo Kocourů, kteří
v minulé sezoně skončili devátí.
V úspěšnosti jednotlivců drželi
stoprocentní úspěšnost hráči
Somič, Šimek, Strnad, Miško
a Ptáček.
Miroslav Exnar
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