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REGIA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE DALŠÍ KULATÝ STŮL - NA JINÉ TÉMA
Městská akciová společnost REGIA má od 1. února nového ředitele pana
Ing. Radka Hampla, Ph.D. (36),
který se stal zároveň předsedou představenstva. Nového ředitele vybírala na
sklonku loňského roku valná
hromada (rada města), která
jej vybrala z celkem osmi kandidátů. Každý nový vedoucí má
sice určitou dobu na „hájení“, ale jelikož se jedná ve městě
o ne příliš známou osobnost a městem se hned nesla řada zaručených fám a polopravd, rozhodli jsme se vám nového ředitele
a zejména jeho plány do budoucna trochu představit.
Můžete našim čtenářům o sobě něco říct?
Jmenuji se Radek Hampl, narodil jsem se v Praze a do
Varnsdorfu jsem se přestěhoval za manželkou. Žiji zde od
roku 2003. Mám dvě děti, dvojčata, která letos nastoupí do
základní školy.
Kde jste tady pracoval a jak jste se dostal k nabídce do
městské akciovky?
Po svém příchodu do města jsem nastoupil na VOŠ a SPŠ
k panu Ing. Hodničákovi, učil jsem necelých 7 let. Před více
než dvěma roky jsem odešel pracovat na katastrální pracoviště
do Rumburku, kde jsem byl zaměstnán až do konce letošního
ledna. Jako stavební inženýr jsem se ještě před nástupem na
„energo“ hlásil do výběrového řízení na referenta stavebního
úřadu, později ještě na místo vedoucího stavebního úřadu
a do třetice nyní do Regie. To, že jsem byl vybrán, bylo pro mě
překvapením, ale zároveň také velkou výzvou.
Téměř hned po vašem jmenování se objevily fámy, že vaším
posláním je likvidace REGIE a odchod stávajícího vedení. Můžete se k tomu vyjádřit?
To je samozřejmě naprostý nesmysl a přiznám se, že v tom
případě bych do toho výběrového řízení nešel. Mé zvolení do
funkce a následné zadání dozorčí rady je jasné - přeměnit tuto
akciovku na moderní a zdravou společnost s efektivním provozem. Proto bylo zcela jasné, že musí dojít k určitým změnám
na úrovni představenstva firmy a do budoucna i v rámci firmy
samotné. Na druhou stranu bych byl sám proti sobě, kdybych
bezdůvodně vyhazoval dlouholeté zaměstnance, kteří jsou pro
mě možným zdrojem informací, nápadů a zkušeností a jsou
schopni mi při řízení firmy pomoci. Pokud mám mluvit konkrétně, tak paní Jiřištová je nyní vedoucím hlavní správy REGIE a je
pro mě v podstatě takovým školitelem v otázkách dosavadního
fungování společnosti, pan Šimák je vedoucím správy sportovišť a v tomto smyslu pokračuje ve své činnosti dál.
Ve výběrovém řízení jste představil v hrubých rysech váš
plán na další fungování společnosti, proto tedy otázka, jak
Pokračování na str. 5
dál?

Nové plody
německo-české
spolupráce

Čtěte na str. 4

Dne 1. února se konalo další
jednání u kulatého stolu. Spolu
s vedením města se ho zúčastnili zástupci občanů, tentokráte
v jiném složení než předcházející,
a to zástupci Romů, církve a těch,
kteří podporují radnici.
Občané, kteří založili na Facebooku skupinu „Pro slušný Varnsdorf“, přišli diskutovat s radnicí
o tom, jak společně najít pokojnou cestu řešení problémů soužití s nepřizpůsobivými občany.
Uvítali ochotu vedení radnice
vyslechnout si další skupinu lidí
a společně vysvětlili, že jsou
lidmi, kteří nesouhlasí s demonstracemi. Přístup jednotlivých
osob nebo politických sdružení,
která vystupují za občany, se této
skupině nejeví jako férový. „Kdo
svolavatele shromáždění nominoval za nás občany? Proč hovoří
za všechny občany? 300 lidí není
16 000 obyvatel. My nesouhlasíme s útoky na radnici! Demonstrace nepřinášejí žádné návrhy, plodí
jen další zlo a nenávist!“, zazněly
názory zástupců skupiny Pro
slušný Varnsdorf. Velmi negativně je skupinou vnímáno klamání
obyvatel právě prostřednictvím
sociálních sítí, kdy se „zaručené“
informace šíří rychle a s jasným
úmyslem poškodit, vynadat nebo
i urážet. I proto vznesli občané
ze skupiny Pro slušný Varnsdorf
návrh na zřízení Facebooku města, obnovení večerů se starostou
nebo pořádání Hovorů s občany.
Vše by mohlo pomoci plodnému
řešení společného soužití, zodpovězení dotazů a přijetí podnětů
obyvatel namísto (v tuto chvíli) již
nic neřešících demonstrací a pranýřování „viníků“.
„Slušní Varnsdorfáci“ ze svého pohledu vnímají současný
znepokojující stav ve městě jako

umělé udržování napětí osobami
s politickými ambicemi a rozdmýchávání rasistických nálad. Že
vše není naprosto dokonale vyřešené, vedení města připustilo.
„Prvotní demonstrace a diskuze
s občany nám mnohé ukázaly, na
mnohé jsme si posvítili a to, co
lze vyřešit v rámci zákona, jsme
vyřešili,“ uvedl místostarosta
Dubský. Starosta Martin Louka
přečetl dopis od obyvatel ubytovny Sport, kteří vyjádřili politování
nad úmrtím člověka, ale zároveň
vyslovili obavy z demonstrace,
která vedla k jejich obydlí.
Názor romského občana, který je součástí týmu, si vyslechli
přítomní u kulatého stolu: „Nezastavíme ambice L. Kohouta,
Heinricha nebo jiných. Ale v tuto
chvíli se vytváří propast v další
generaci, nenávist dětí „bílých
a černých“. Ani Romové nejsou
nadšeni z mediálního zájmu.
Ovšem problém ubytoven, které
nenabízejí inspiraci k lepšímu
životu, tu máme. Začleňování

VYHLÁŠENA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
NA ŘEDITELE ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ
SPOLUPRÁCE S AGENTUROU BUDE POKRAČOVAT
OBCHODNÍ CENTRUM STÁLE VE HŘE - PROČ?
VARNSDORFSKÁ ŠKOLA ZÍSKALA CERTIFIKÁT

je též velmi náročné! Ale všichni
jsme součástí tohoto světa a je
třeba se naučit žít společně
v míru. Místostarosta Karel Dubský vysvětlil historii ubytoven:
„Město bylo historicky nuceno
vytvořit ubytovny pro neplatiče
nájemného a časem z ubytovny
vzniklo ghetto. Další byznys
s nájemným pak začal v roce
2007 ukončením regulovaného
nájemného, kdy nastala migrace
nejen z ubytoven našich, ale i z jiných měst. K problémovým ubytovnám přibyly další lokality Kovářská, Pražská. Základní listina práv a svobod neumožňuje
omezování migrace obyvatelstva
a následného zabydlování.“ K nepříznivé situaci přispěly i všechny vlády, které problém sociálně vyloučených dlouhodobě
neřešily. Mnohé návrhy na změny v legislativě padly právě ze
Šluknovska, ale bohužel nebyly
přijaty. Příkladem je ignorovaný
Ústecký balíček nebo plnění
Pokračování na str. 3
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Kácel stromy bez povolení

Na základě anonymního oznámení byla vyslána hlídka MP
do lokality Špičák, kde je prováděno kácení stromů ve velkém.
Hlídka MP na místě zjistila muže, který pokácel dva vzrostlé listnaté stromy a nebyl schopen se prokázat povolením od MěÚ. Na
místě hlídka MP provedla fotodokumentaci, prověřila totožnost
muže a celá záležitost byla formou úředního záznamu předána
k dalšímu opatření Odboru životního prostředí na MěÚ.

• Kamery opět pomohly

Dozorčí směny v nočních hodinách zjistil na kamerovém
systému muže, který nekontrolovatelně upadl na chodník
a nemůže se bez pomoci postavit na nohy. Vyslaná hlídka MP
na místě zjistila staršího podnapilého muže, který si stěžoval na
bolest hlavy a dolní končetiny. Hlídka muži ošetřila tržnou ránu
na hlavě a vyčkala do příjezdu přivolané sanitky, která si muže
převzala a převezla do nemocničního zařízení.

• Psi v měsíci lednu

Strážníci městské policie v lednu 2012 provedli celkem 59
šetření a zákroků proti volně pobíhajícím psům. Z tohoto celkového čísla bylo 17 psů odchyceno a umístěno v záchytových
kotcích městské policie. Čtyři psi byli odvezeni na náklady
města do útulku, 12 psů bylo vráceno majitelům a jednomu psu
byl zajištěn nový majitel. Dále byl jeden pes a jedna kočka po
střetu s vozidlem převezeni jako kadáver do mrazicího boxu
TSmV k odborné likvidaci.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Dlouho se neradoval

O tom, že nechat klíč v zámku vstupních dveří zvenčí se může
nepěkně vymstít, se přesvědčila obyvatelka jednoho domu ve
Varnsdorfu. Situaci využil třiašedesátiletý muž, a dostal se tak
až do kuchyně, kde z linky sebral peněženku s finanční hotovostí
ve výši tři sta euro. Pak se odebral do jedné místní restaurace,
kde jej po chvíli dostihl syn poškozené. Marně se před ním snažil
na chodbě před toaletami ukrýt bankovky. Na místo dorazila
také hlídka policistů, kteří pána pozvali na služebnu, odkud si
odnesl podezření z krádeže a porušování domovní svobody
a s tím i hrozbu až dvouletého žaláře. Prázdnou peněženku
našel mezitím psovod pohozenou na ulici.
por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Stanovit minimální cenu za prodej
nemovitosti č. p. 64 (objekt bývalé truhlárny) na p. p. č. 432
a 433/2 ve výši 750.000 Kč s podmínkou provedení opravy
fasády domu v celém rozsahu obvodového pláště včetně
klempířských prvků do doby 3 let od podpisu kupní smlouvy
zajištěné směnkou ve výši 100.000 Kč. • Odkoupit od VOŠ
a SŠ majetek v celkové hodnotě 117.825 Kč pro potřeby zajištění provozu objektu Klubu Střelnice za předpokladu schválení
finanční částky v rozpočtu města na rok 2012. • O přidělení
veřejné zakázky „Celoroční smlouva na odstraňování havarijních
stavů s následnými opravami na budovách v majetku města „Havárie střech“ uchazeči: Jaroslav Novák, Klempířství, Varnsdorf.
• O přidělení veřejné zakázky „Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů s následnými opravami na budovách
v majetku města „Havárie elektro, plyn, TNS a spalivových cest“
uchazeči: Jaroslav Lánský SAFETY MASTER, Varnsdorf. • Povolit použití znaku města Varnsdorf panu Pavlu Dankovi, ACE,
a. s., na plakát a další propagační materiály v rámci filmového
projektu o Červeném kostele ve Varnsdorfu do 31. 12. 2012.
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VYHLÁŠENÍ KONKURZŮ
Novela školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání přinesla s účinností od 1. 1. 2012 změnu ve funkčním období ředitelů škol a školských zařízení, která od 1. 8. 2012 spočívá ve jmenování ředitelů na dobu určitou 6 let (§ 166 odst.
2 zákona). Rada města Varnsdorf rozhodla, že jmenováním na funkční období 6 let budou předcházet
výběrová řízení na ta místa ředitelů, kteří byli na svých pozicích k 1. 1. 2012 déle než 6 let, tak jak
stanoví odst. 5, Čl. II Přechodných ustanovení výše zmíněného zákona. Vedení města předpokládá
účast stávajících ředitelů v konkurzech s navazujícími koncepcemi rozvoje škol a školských zařízení,
které v budoucnosti posunou naše školství dopředu.
Plné znění konkurzů naleznete na www.varnsdorf.cz
OŠKT
Město Varnsdorf

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ
KONKURZNÍCH ŘÍZENÍ

na pracovní místo ředitele příspěvkové
organizace

• Mateřská škola Varnsdorf,
Poštovní 1428,
• Mateřská škola Varnsdorf,
Národní 1617,
• Mateřská škola Varnsdorf,
T. G. Masaryka 2180,
• Mateřská škola Varnsdorf,
Nezvalova 2024,
• Mateřská škola Varnsdorf,
Křižíkova 2757,
• Mateřská škola Varnsdorf,
Pražská 2812.
Požadavky:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou
činnost a pedagogická praxe podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých předpisů, v platném znění,
• plná způsobilost k právním úkonům,
• znalost problematiky řízení a obecně závazných
právních předpisů zejména v oblasti školství,
• občanská a morální bezúhonnost,
• organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný termín nástupu:
1. 8. 2012
Termín podání přihlášek: 30. 3. 2012

Město Varnsdorf

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ
KONKURZNÍCH ŘÍZENÍ

na pracovní místo ředitele příspěvkové
organizace

• Základní škola Varnsdorf,
náměstí E. Beneše 469, okres Děčín,
• Základní škola Varnsdorf,
Edisonova 2821, okres Děčín,
• Základní škola Varnsdorf,
Seifertova 1650, okres Děčín,
• Interaktivní základní škola Varnsdorf,
Karlova 1700, okres Děčín.
Požadavky:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých předpisů,
v platném znění,
• plná způsobilost k právním úkonům,
• znalost problematiky řízení a obecně
závazných právních předpisů zejména
v oblasti školství,
• občanská a morální bezúhonnost,
• organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný termín nástupu:
1. 8. 2012
Termín podání přihlášek: 30. 3. 2012

Město Varnsdorf

Město Varnsdorf

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ
KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

na pracovní místo ředitele příspěvkové
organizace

Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova
2821, okres Děčín
Požadavky:
• vysokoškolské nebo úplné střední vzdělání
(v oblasti stravování a gastronomie výhodou),
• minimální praxe v oboru 5 let (praxe vedoucího
pracovníka výhodou),
• znalost problematiky řízení školského stravovacího zařízení a hygienických předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný termín nástupu:
1. 8. 2012
Termín podání přihlášek: 30. 3. 2012

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ
KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

na pracovní místo ředitele příspěvkové
organizace

Dům dětí a mládeže Varnsdorf

Požadavky:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých předpisů,
v platném znění,
• plná způsobilost k právním úkonům,
• znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti
školství,
• občanská a morální bezúhonnost,
• organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný termín nástupu:
1. 9. 2012
Termín podání přihlášek: 30. 3. 2012
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Spolupráce Šluknovska s Agenturou
pro sociální začleňování bude pokračovat
Loni v září vláda přijala
„Strategii boje proti sociálnímu
vyloučení na období 2011-2015“.
Starostové ze Šluknovska byli
2. února 2012 pozváni na Úřad
vlády ČR na seminář k této
strategii. Navržená opatření
tam prodiskutovali s pracovníky Agentury pro sociální začleňování. I přes předchozí ostrá
vyjádření některých místních
politiků na adresu agentury
(včetně návrhu na její zrušení
a převedení jejího rozpočtu
přímo obcím), došlo nakonec
k dohodě. Agentura bude ve
výběžku i nadále působit a spolupráce s radnicemi bude pokračovat.
Místostarostka Rumburku
Alena Winterová pro Děčínský
deník uvedla: „Byl to dlouhodobě připravovaný seminář, na kterém se řešily i naše problémy.
Spoustu věcí jsme si vysvětlili,
ale strategie další práce agentury se nám pořád nelíbí. Ke
strategii máme hodně výhrad.
S vládní zmocněnkyní jsme se
dohodli na dalším jednání.“ Podle Agentury starostové některá
opatření špatně pochopili a vyložili si je jako protěžování Romů,
přitom ve skutečnosti jsou prý
mnohem obecnější. Starostové
po agentuře požadují, aby strategii dostatečně vysvětlila veřejnosti, protože její značná část je
proti ní naladěná.
Dále citujeme z rozhovorů,
které Děčínskému deníku poskytli předseda Sdružení pro
rozvoj Šluknovska a zároveň
starosta Jiřetína pod Jedlovou
Josef Zoser a ředitel Agentury
pro sociální začleňování Martin
Šimáček.
Josefu Zoserovi se rady od
agentury zdají být příliš teoretické. „Její pracovníci vyčlenění
pro Šluknovsko by měli trochu
změnit styl své práce a dělat
něco viditelného a konkrétního.
... Potřebuji vyškolené lidi, kteří
budou chodit do vytipovaných
sociálně slabých a zdaleka
nejen romských rodin, aby jim
denně byli k ruce. Představte si,
že je plno takových rodin, které
až v současných mrazech zjistily, že nemají čím topit. Vůbec
jim nedošlo, že si zásoby dřeva
musejí udělat v létě.“
O vyhrocení vztahů ve výběžku řekl: „S tím, jak majorita
přichází o pracovní příležitosti
a jak informace o sociálních

dávkách pro romskou populaci
jsou nadnesené, její naštvanost roste. Strategii schválili
v září, ale do dneška ji nikdo
neuměl lidem napříč republikou
vysvětlit. Nikde také není vidět
konkrétní lidi, kteří za jednotlivé
body zodpovídají.“
Za jeden ze zásadních úkolů
obsažených ve strategii je uváděn povinný poslední rok školky.
Jenže kdo by to zaplatil? „Agentura říká, že to zaplatí rodičům,
kteří jsou v hmotné nouzi. Jenže
kdo stanoví, jestli v ní jsou? Dovedete si představit ty spory?
A také je nutné říct, jestli to půjde
ze státní, nebo obecní kasy. Je
tu i problém s kapacitou školek.
Navíc dětem s odkladem už stát
opakovaný poslední rok školky
od září platit nebude. Vidíte, kolik
problémů představuje jen malinkatý střípek z vládní strategie.
S námi to ale nikdo neprobírá.“
Jaká zlepšení J. Zoser navrhuje pro spolupráci s agen-

J. Zoser
turou? „Když ze Šluknovska
odjížděl pan premiér Nečas,
hovořili jsme o možnosti jmenovat koordinátora pro romskou problematiku ve zdejším
výběžku. To máte ústecký
balíček, Šluknovské desatero,
agentura, strategie, věci se
dublují, jsou nepřehledné. Lidé
ale chtějí vidět řešení, jasný
výstup, na hádky mezi starosty
a vládní agenturou nikdo není
zvědavý. Teď se třeba mluví o registru přestupků, který by ale
měl platit v půlce příštího roku.
To si snad z nás dělají legraci!“
Děčínský deník dal slovo i druhé straně, řediteli agentury
Martinu Šimáčkovi. Ten se vyjádřil k negativnímu postoji starostů Rumburku, Varnsdorfu
a Šluknovska vůči své agentuře: „Může to být nedostatečným
pochopením role agentury, nejasností v tom, co může městům
nabídnout. Ale například ve
Varnsdorfu jsme se se starostou Loukou dostali dost daleko.
Od srpna do října jsme společ-

ně - agentura a vedení města
s dalšími partnery vytvořili akční
plán s osmi opatřeními. Teď je
zapotřebí, aby je rada a zastupitelstvo schválily a společně jsme
je dostali je do terénu. Přínos
z nich by měli mít všichni lidé ve
městě, měli by to pocítit v soužití
v okolí ubytoven i na veřejnosti,
snížením kriminality.“

M. Šimáček
Děč. deník: „Jenže byl to zrovna pan Louka, kdo řekl, že těch
25 milionů, které jdou ročně na váš
provoz, by raději viděl v městských
pokladnách.“ M. Šimáček: „Telefonoval jsem s ním hned poté, co
se tento výrok objevil v médiích,
a on mi řekl, že na setkání s novináři osobně ani nebyl. Jde spíš
o názor místostarosty Rumburku
pana Švába, který se podle mne
s činností agentury dosud neseznámil. Proto také ten velký
rozdíl mezi spoluprací s oběma
městy. Ve Varnsdorfu jsme byli
v čase nepokojů, podporovali
vedení města. Komunikovali
jsme i s veřejností, snažili se na
veřejných setkáních pomoci návrhy občanů sepsat a přenést je
i do akčního plánu, o kterém jsem
mluvil. Naproti tomu v Rumburku
v minulosti zastupitelé odmítli
návrhy projektů na rekonstrukci
prostor pro azylové bydlení i pro
provozování sociálních služeb.
Pracovní skupinu, kterou v září
rada města odsouhlasila, zatím
nesvolala.“
Řeč byla také o předškolní
docházce: „Ve strategii je také
návrh na školní autobusy, které
by mohly svážet děti z celého
města. To by se ale netýkalo
jen obyvatel vyloučených lokalit. Je fakt, že začít s podporou
v sedmi letech na základní škole
je hrozně pozdě. Proto chceme,
aby ji měli všichni kluci a děvčata, kteří ji potřebují, mnohem
dřív. Součástí strategie tak je
jistá možnost povinné předškolní
docházky, ale také dotační titul
ministerstva školství na pomoc
mateřským školám.“
red.
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DALŠÍ KULATÝ STŮL - NA JINÉ TÉMA
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Šluknovského desatera, kdy z deseti požadavků byly realizovány
pouze dva (posílení stavu policistů a novela loterijního zákona).
Jak víc může radnice tlačit na změnu zákonů? Jak může radnice
řešit problém nespokojených obyvatel z Kovářské, kteří se stále dožadují sjednání pořádku v soukromých objektech?! Opravdu nelze.
„Město může v rámci zákona řešit problém na veřejném prostranství, dohlíží na dodržování nočního klidu, ale do sousedských vztahů
v soukromých domech se vměšovat nemůžeme. To je v pravomoci
majitele objektu,“ vysvětlil Karel Dubský, který monitoruje problémové
lokality. Pomůžeme v problémových lokalitách vysláním našich terénních pracovníků, aby hovořili s obyvateli a hledali společné zklidnění
v soužití. Zvyšujeme také kontroly v lokalitě Kovářská za pomoci
policie PČR, i naší městské policie.
Ghetta nejsou dobrá, protože kumulují velké množství nepřizpůsobivých. Začleňování do soukromých bytů není dobré, protože soužití
nelibě nesou původní obyvatelé bytových jednotek. Holobyty na okraji
města nejsou ve finále reálné, neb Agentura pro sociální začleňování
finance nesežene (to si musí města zafinancovat ze svého) a město
je ze všech stran obklopené hranicemi s Německem, což vyvolává
obavy z mezinárodního konfliktu.
Máme jiná řešení?
NátIaky na změny v zákonech vyvíjeli i obyvatelé města sami, když
zaslali petici do Poslanecké sněmovny. Ani oni neuspěli. Premiér Petr
Nečas jasně odpověděl (odpovědi byly uveřejněny v HS 2).
„Jak docílíme smíření dvou stran?“ zněla otázka přítomných.
„Chceme pracovat s dětmi a ženami bez rozdílu barvy pleti,“ zaznělo z úst zástupců církve. „Chceme dokázat gestem či skutkem, že
nejsou všichni špatní, že ne všichni patří do jednoho pytle,“ padaly
myšlenky a nápady „slušných Varnsdorfáků“.
Zazněly výzvy i pro jednotný postoj radnice a jasné stanovisko
vůči kritikám. Mnohé je také na zastupitelích města, kteří vedou kroky
vedení města a kteří by se měli více zapojit do aktuálního dění ve
městě. Závěrečné dohody byly jasné: Všichni chceme společně
bojovat za spravedlnost a klid. Odmítáme demonstrace a problém
chceme posunout dál společným úsilím, s jasnými podněty obyvatel,
které jsme schopni řešit na místní úrovni v rámci zákona.
rm

Obchodní centrum je stále ve hře
Ráda bych reagovala na článek z minulého čísla. Možná není nikdo, kdo by mi vysvětlil, proč a komu záleží na prosazení tohoto projektu v našem městě. Ve městě, kde je velká nezaměstnanost a lidí,
kteří mají hluboko do kapsy, stále přibývá. PROČ další obchoďák,
a ještě navíc na městském pozemku? Proč zrovna na tomto pozemku, proč zastavět zbytečně zelenou plochu, stále mnoho proč. Firma
již do projektu investovala. PROČ? Pokud neuspěla, jaký byl důvod
pokračovat? (Je normální, že si nechám udělat projekt na dům
svých snů na pozemku, který se mi líbí, a pak teprve půjdu žádat
o daný pozemek město?) Na listopadovém zastupitelstvu zaznělo,
že firma si toto místo vybrala záměrně. Přísun německých nakupujících. To je směšné, když je známo, že Varnsdorfští jezdí nakupovat
do sousedního Německa, protože je tam levněji.
Pokud se mě týče, za vším,
co jsem řekla, si stojím. Pokud
jde o p. Heteše, vysvětlila jsem
mu, z jakého důvodu jsem jeho
jméno vyslovila. To, že se
neznáme, je fakt, a nechápu,
co je na tom divného. Neřekla
jsem, že se známe a že jsme
spolu mluvili my dva. Nešlo
poukázat na jeho osobu, ale na
to, že se kolem vodárny a školního pozemku něco opět děje. A to
již měsíc po listopadovém zastupitelstvu. Za to jsem se p. Hetešovi
omluvila již druhý den. Omlouvám se i takto veřejně. Není důležité
kdo, ale CO! To je to, co by mělo některé lidi zajímat. Takže, kdo
vlastně bude mít prospěch z tohoto projektu? OBČANÉ TOHOTO
MĚSTA ROZHODNĚ NE.
Lenka Juricová

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

4/2012
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NOVÉ PLODY NĚMECKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE VARNSDORFSKÁ ŠKOLA ZÍSKALA
V předvánočním čísle Hlasu
severu jsme čtenáře informovali
o spolupráci v oblasti německo -české historie textilu. Netrvalo
dlouho a dostavil se další výsledek. Starosta Varnsdorfu Martin
Louka se v neděli 5. února se
starostkou Seifhennersdorfu

na venkově). Tato vrchnost v
minulosti cestovala do Horní
Lužice a do Čech. Navštěvovali své poddané, aby se
přesvědčili, zda řádně „žijí
a pracují“. Pro své zámky a svou
šatnu si tu kupovali textilní
výrobky. Výstava ukazuje

Starosta města Martin Louka na textilní výstavě.
svými uvítacími projevy a s velkým zájmem zúčastnili slavnostního otevření výstavy na
toto téma s názvem Textilausstellung für Kinder Erwachsene August der Starke und Gräfin
Cosel auf Landpartie (August
Silný a hraběnka Coselová

Foto IŠ

putování v čase od roku 1700.
Děti a dospělí, kterým je výstava určena, mohou zde vidět, jak
velkým bohatstvím náš region
oplýval. Krásu tehdejších výrobků opravdu stojí za to vidět.
A nejedná se pouze o textil, ale
výstavou prostupuje i kultura

Varnsdorfští skřivánci

V pondělí 6. února 2012 proběhlo v Domě dětí a mládeže ve
Varnsdorfu městské kolo celostátní soutěže v sólovém zpěvu dětí
a mládeže ze základních škol ve věku 6-15 let Děčínský skřivánek 2012. Ve třech kategoriích postoupilo ze školních kol celkem
19 sólistů (18 děvčat a jediný kluk), jediné duo muselo pro nemoc
svou účast zrušit. Šanci na postup do dalšího kola z každé kategorie
měla první dvě místa.
Porota nakonec poslala do okresního kola v Děčíně pouze
4 soutěžící, v nejstarší kategorii byla udělena pouze dvě třetí
(nepostupová) místa. Kromě medailových pozic byli další tři soutěžící oceněni Čestným uznáním poroty, která pracovala ve složení
Mgr. Alena Smetanová (předsedkyně), Mgr. Ladislava Ondráčková
a Mgr. Veronika Matysová.
Do Děčína se 3. března vydají z první kategorie (1. až 3. ročník)
Natálie Libotovská a Natálie Josefová, z druhé kategorie (4. až 6.
ročník) Tereza Pípová a Natálie Smetanová.
Text IŠ

Porota ocenila varnsdorfské skřivánky.

Foto IŠ

bydlení a těžký život obyvatel.
Součástí expozice je uvítací
sál, Horní Lužice - jak tehdy
vypadala, tkalcovská světnička, světnice řemesel, šatna,
kde je možno „vklouznout“ do
historických šatů a vyfotografovat se, a slavnostní sál faktora,
který hostí kurfiřta a jeho družku
a nabízí jim drahocenné látky.
V této místnosti vévodí, mimo
jiné, i chlapecký a dívčí historický oděv, který vyrobily žákyně a učitelky odborné výchovy
z VOŠ a SŠ ve Varnsdorfu. Škola je partnerem tohoto německo-českého projektu. Výstavou
provázela i sama hraběnka
Cosel, která velmi vtipným projevem přiblížila své cesty do této
oblasti, své zážitky a postřehy
ze života tehdejší doby.
Pocity z této nedělní akce
byly velmi silné a poučení velmi
přínosné. Pro případné zájemce
o podobné dojmy a poučení uvádím, že expozice je umístěna
v Seifhennersdorfu ve statku
Bulnheim (za parkovištěm
u Karáskova muzea - Nordstrasse). Otevřena je ve středu
a v neděli od 14 do 17 hodin od
5. února do 31. května 2012.
Ing. Václav Černohous,
VOŠ a SŠ Varnsdorf

Modernizace
ve škole
a v jídelně
S novým kalendářním rokem 2012 jsme zaznamenali
v příspěvkových organizacích města dvě „novinky“.
V Základní škole Varnsdorf,
Edisonova byla do velké
tělocvičny nainstalována digitální časomíra, která bude
využívána převážně při míčových hrách nejen v hodinách
tělesné výchovy, ale také při
víkendových turnajích a zápasech místních výkonnostních
oddílů. Zmodernizován byl
také vchod do Školní jídelny
náměstí E. Beneše, který je
tvořen velkými prosklenými
dveřmi vsazenými do prosklené stěny. Díky novým
technologiím je alespoň
zčásti nově izolován vstupní
prostor do jídelny a strávníci
oceňují především jeho nový
a pěkný vzhled.
OŠKT

PRESTIŽNÍ CERTIFIKÁT

Certifi kát přebírá ředitel školy Ing. František Hricz. (vlevo).
Vyšší odborná škola a Střední škola ve Varnsdorfu, která je
příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, převzala 3. února 2012
v prostorách sídla Ústeckého kraje certifikát kvality řízení ČSN EN
ISO 9001:2009. Ten prozatím získaly v Ústeckém kraji pouze 2
střední školy.
Certifikát slavnostně předala vedoucí certifikačního orgánu CQS
a v zastoupení IQNet Ing. Olšanská. „Certifikát pro nás znamená
potvrzení, že škola, která je největší školou Ústeckého kraje, je
vedena dobře a efektivně. Výsledky auditu nám ukázaly, jaké oblasti
můžeme ještě více zefektivnit, aby se škola neustále zlepšovala,“
dodal ředitel školy Ing. Hricz.
Získání certifikátu bylo završením přípravy této certifikace v rámci
projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu“. Tento
projekt probíhal od 1. 9. 2008 do 31. 5. 2011 a čtenáři Hlasu severu
o něm byli průběžně informováni.
Ing. Václav Černohous,
představitel managementu pro kvalitu řízení

K zápisu přišlo celkem 173 dětí
Ve středu 8. února 2012 se od 14.00 do 18.00 hodin uskutečnil
zápis dětí do základních škol ve Varnsdorfu.
Zatímco rodiče ve třídách vyřizovali nutné formality, budoucí
prvňáčky učitelky zkoušely z počítání, recitace, zpěvu či rozeznávání tvarů a barev.

Budoucí prvňáčky učitelky zkoušely z dovedností.

Foto rm

Na odloučeném pracovišti ZŠ na Východní ulici například čekali
už u vchodu průvodci v masopustních kostýmech, aby poskytli
dětem a rodičům doprovod. Na každého pak čekala výstavka plná
dárečků, kterou pro ně připravili jejich budoucí spolužáci.
K zápisu do základních škol zřizovaných městem přišlo celkem
173 dětí, což je o 3 méně než předchozí rok.
V řešení je přibližně 20 odkladů, o jejichž vydání rozhodne ředitel
příslušné základní školy.
Otevřeno bude šest prvních tříd.
Text rm, IŠ
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Jednání o rychlé záchranné službě
25. ledna proběhlo zasedání Bezpečnostní rady ORP Varnsdorf, jehož jsem se zúčastnil. Vystoupil jsem k tématu dostupnosti zdravotnické
záchranné služby (ZZS) na Varnsdorfsku. Byl přítomen ředitel ZZS ÚK
stř. Děčín MUDr. Macháč. Zeptal jsem se jej na možnosti zvýšení
dostupnosti neodkladné zdravotní péče pro obyvatele města o okolních
obcí. Pan doktor uvedl, že na stanovišti v Rumburku došlo k rozšíření
provozu posádky RZP (bez lékaře) z denního na nepřetržitý.
Dále jsem navrhl zavedení systému Rendez-vous, kdy je lékař
s řidičem v osobním voze nebo SUV a může v případě potřeby být
vyslán k dalšímu případu. (V Rumburku slouží v sanitě a je vázán
k posádce RLP.) Podle slov pana ředitele se ZZS ÚK tomuto do
budoucna nebrání.
Dalším návrhem bylo zřízení stanoviště ZZS ve Varnsdorfu. To
prý není možné z důvodu naplnění dojezdové doby (do 20 minut).
Navrhl jsem alespoň denní režim (od 7 do 19 hod.) s posádkou bez
lékaře. Určité řešení by bylo možné, ale jako nadstandard. Provoz
stanoviště vyjde zhruba na 2-5 mil. Kč ročně v závislosti na typu
a provozní době.
K dojezdům záchranky se vyjádřil velitel MP Špička, který spolu
se ZZS ÚK zavedl systém First responder s využitím aut. defibrilátoru
u srdečních zástav. Žádný ze 7 pokusů o resuscitaci nebyl úspěšný.
Průměrná dojezdová doba do Varnsdorfu podle údajů ZZS ÚK
je kolem 10-11 minut. V některých případech je to příliš dlouho na
záchranu života či odvrácení trvalých následků. Dovolím si proto
navrhnout, aby Město Varnsdorf požádalo Ústecký kraj o zřízení
stanoviště ZZS ve městě.
Pavel Vodička ml., pavelvodicka@email.cz
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REGIA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE
Dokončení ze str. 1

V materiálech, které jsem
předkládal výběrové komisi, byl
jakýsi pohled nezávislého člověka vně firmy a opíral se o veřejně
přístupné informace. Ten je nyní
zapotřebí zkonfrontovat s realitou
a upravit ho tak, aby byl dobrým
základem pro další činnost
a případné změny. Jak jsem
zjistil, některé změny již proběhly, např. rozdělení na samostatná
účetní střediska. Zde jsem pouze
určil odpovědné osoby, které za
daná střediska ručí, mají za ně
zodpovědnost, ale také pravomoci. Řada změn nás ale čeká.
Je to zejména vyhodnocení
ekonomiky některých středisek
a poté rozhodnutí o jejich dalším
osudu. Teď mám na mysli např.
realitní kancelář nebo informační
centrum. Jako důležitý krok vidím
sloučení společnosti pod jednu
střechu, neboť stávající umístění
správy bytů a údržby není v pohodlné pěší docházkové vzdálenosti
od správního střediska firmy, a to
vidím jako špatné.

Reakce na příspěvek pana Vodičky

V krátkosti bych touto formou rád poopravil některé nepřesnosti v předcházejícím článku. Systém
Rendez-vous je otázkou koncepce zajištění přednemocniční neodkladné péče (PNP). Principiálně se mu
jistě nebráníme, nicméně jakákoli změna v systému je pouze za předpokladu, že znamená pro pacienty
výhodu. Tč. je stávající systém plně funkční a zajištění neodkladné péče je bez problémů. Situace v regionu
je neustále analyzována a v případě potřeby jsme schopni adekvátně a rychle reagovat - příkladem je
např. rozšíření provozní doby jedné z vícero posádek v oblasti.
O vybudování nového výjezdového stanoviště ve Varnsdorfu neuvažujeme, protože by to pro pacienty
nepřineslo žádnou podstatnou výhodu. Tudíž to není třeba. V této souvislosti je třeba uvést, že „průměrná
dojezdová doba“, kterou uvádí pan Vodička, je nepravdivá. Časy výzev, výjezdů i příjezdů posádek k jednotlivým případům se zaznamenávají, a proto můžeme s jistotou oznámit, že dojezdový čas v posledních
letech se u drtivé většiny výjezdů pohybuje mezi 5-10 min. Dalším přínosem, byť jen pro určitou skupinu
pacientů, je vzájemná spolupráce s místní MP na projektu „First Responder“, který běží v rámci celé ČR
a který umožňuje pomocí automatického externího defibrilátoru pořízeného v loňském roce včasnou
defibrilaci u pacientů, kteří ji potřebují. Fakt, že několik dosavadních případů skončilo neúspěchem, je
dokladem, že rychlost rozhodně není všechno. Pokud je zdravotní stav pacienta natolik závažný, že není
slučitelný se životem, nekončí daná situace přes veškerou naši snahu dobře, a tento fakt nezmění ani
více nových výjezdových stanovišť v bezprostředním okolí.
Lidské zdraví je velká hodnota, která jistě stojí za investice. Finanční prostředky je ale vždy třeba
vynaložit efektivně a smysluplně. Naše zdroje rozhodně nejsou neomezené. Abychom mohli v některé
oblasti utratit více, musíme jinde naopak ubrat. Nemyslím si, že obyvatelé Varnsdorfu ocení zrušení
např. mateřské školky jen proto, aby se postavilo nové výjezdové stanoviště, které pacientům nepřinese
významné zlepšení péče, a tudíž postrádá smysl.
Panu Vodičkovi jistě nelze vyčítat, že není schopen zvážit všechny důležité faktory. Dle našich
informací nemá žádné zdravotní vzdělání. Nechat si např. vybudovat elektroinstalaci v domě někým,
kdo danou profesi neovládá, není jistě dobrý nápad - neskončilo by to dobře. Plánování koncepce
poskytování PNP je odborně nesrovnatelně náročnější. Chyby znamenají ohrožení pacientů. Proto se
touto činností zabývají pracovníci s úplným vzděláním nejen v medicíně obecně, ale i v oboru Urgentní
medicína, kteří mají dlouholeté zkušenosti. Právě takovými pracovníky ZZS ÚK disponuje. Nejen proto
můžeme říci, že systém PNP v regionu je na velmi dobré úrovni a v mnoha směrech překračujeme požadavky kladené na nás zákonem.
MUDr. Martin Macháč, vedoucí lékař ZZS ÚK, OS Děčín
Pozn. člena bezpečnostní rady: Ani v jednom příspěvku nezazněla informace, že stejně jako
strážníci městské policie jsou k resuscitaci vyškoleni všichni příslušníci Hasičského záchranného sboru,
kteří zajišťují nepřetržitý výjezd k události do dvou minut od nahlášení. Tito příslušníci již více jak rok vykonávají praxi v předlékařské péči ve vozidlech rychlé lékařské pomoci v okresech Děčín a Česká Lípa.
V hasičských vozidlech profesionálních i dobrovolných hasičů jsou také instalovány kyslíkové křísící přístroje
a další zdravotnické pomůcky. Ve výčtu kvalifikované urgentní pomoci bychom neměli zapomenout ani na
Traumatologicko-ortopedickou ambulanci doplněnou o dopravní zdravotní službu v naší nemocnici, kterou
si jako nadstandardní péči doplácíme ve výši 1,7 mil Kč z rozpočtu města. Z příspěvků starostů obcí v rámci
pověřeného města jasně vyplynulo, že současný stav považují za dobrý a nevyžadují jeho změnu.
JS

Která střediska jsou tedy
ztrátová a která společnost
„živí“?
Ztrátová jsou a i do budoucna
pravděpodobně budou sportoviště. Pokud by neměla být
ztrátová, muselo by v nich být
komerční vstupné vycházející
z nákladů na provoz a provedené
rekonstrukce a kalkulující jejich
rozumnou návratnost. To není
v našich regionálních podmínkách příliš reálné. Podobně je na
tom městské informační středisko
a vyhlídková věž Hrádek. Naopak
ziskovými středisky by měly být
realitní kancelář, kterou chci
doplnit o oceňování nemovitostí
a inženýrskou a projekční činnost,
dále středisko ubytovny, která se
v posledních letech postupně
mění na hostel, a v neposlední
řadě účetní středisko, které vede
ekonomickou agendu nejen
pro naši společnost, ale také
pro řadu společenství vlastníků
a bytové družstvo. Další změnou
projde i bytová správa. Ta by
postupně měla získat oprávnění
na poskytování dalších služeb
a může být servisním střediskem
nejen pro město a zmiňované
družstvo, ale také nabízet svoji
případnou volnou kapacitu pro
běžné občany města.
Nastínil jste určité možnosti
jak snížit ztráty společnosti.
Kde ještě vidíte zdroje financí?
Jednou z priorit, se kterou
přicházím, je okamžité zpřísnění našeho přístupu k dlužníkům,
a to jak k těm, kteří dluží Regii
fakturačně, tak i proti dlužníkům
v městských bytech. Lidé si musí
uvědomit, že není možné platit
nájem až tehdy, pokud jim na
něj zbude. Na každý nesplácený
dluh musí následovat vydání platebního rozkazu soudem a dále
případně exekuce a vystěhování.
Problematika je to samozřejmě
složitější, ale není možné k tomuto problému přistupovat laxně. Naprostá většina městských
bytů nemá charakter sociálního
bydlení a podle toho je třeba se
k nim chovat. Tyto byty mají být
pro slušné lidi, kteří jsou ochotni
dodržovat základní pravidla hry,
chtějí platit nájem a chtějí bydlet.
Ono to samozřejmě kromě jiného také úzce souvisí i s údržbou
a opravou bytového fondu.
REGIA je správcem většiny
sportovišť. Jaké s nimi máte
záměry do budoucna?
Jedním z největších problémů
v současné době je zimní stadion, který je téměř v havarijním
stavu. Tady je na pořadu dne
otázka, zda v situaci, kdy je na
něm instalována již značně zastaralá technologie, není provedena
spodní izolace mrazicích vedení

pod ledem atd., je ekonomické
provádět nějaké rozsáhlé rekonstrukce, nebo za podobné
peníze, které by bylo nutné do
takové rekonstrukce vložit, postavit raději zbrusu nový, kvalitní
a technologicky moderní provoz
s daleko nižšími provozními náklady. To však musí rozhodnout
město. Pokud by zimní stadion
zůstal tam, kde je, je nutné co
nejdříve provést rekonstrukci ledové plochy a strojovny a hlavně
se intenzivně začít zabývat možností využití celého areálu. Jednou z variant je např. využití malé
ledové plochy na beach volejbal
nebo na letní bruslení na umělé
ledové ploše. Dalším oříškem je
sportovní hala. Jak jsem zmínil,
přestavba ubytovny na hostel je již
v běhu a opravené pokoje s wi-fi
připojením už jen čekají na více
návštěvníků. Nabídka ubytování
s občerstvením, bazénem, halou
a venkovními sportovišti v jednom
je zcela ideální. Možností zlepšení
je ale více, tj. nabízet zde další
aktivity, např. v oblasti cykloturistiky, které zatím ve městě nejsou.
Největším problémem haly je
však absence oplocení venkovního areálu, které znemožňuje
jej řádně užívat. Mít plochu, která
přináší vysoké náklady na její
údržbu (vandalismus) a sekání
trávy bez možnosti jejího řádného
využití, nemá příliš smysl. Bazén
je ve zkušebním provozu a tam si
chceme zatím jen ohlídat odstranění všech reklamačních závad.
V bazénu mi ale například schází
brouzdaliště pro nejmenší děti a
další možnosti zlepšení a rozvoje
se jistě najdou.
A co chystáte pro občany?
Je důležité si uvědomit, že
bazén nemůže konkurovat
aquaparkům, kterých je v okolí zejména v SRN - několik. Přesto
bychom chtěli do budoucna nabízet řadu nápaditých akcí, které by
jej zatraktivnily (plavání ve tmě,
vánoční či silvestrovské plavání
s doprovodným programem,
nudistické plavání apod.) Další
možností je třeba propojení
všech městských sportovišť s nabídkou jednotného přenosného
bodového předplatného (čipy).
Chceme i nadále spolupracovat
se sportovní a kulturní komisí
rady města při pořádání sportovních a kulturních akcí a případně doplnit jejich nabídku
o další akce. Rozhodně se také
budeme v rámci zlepšení našich
služeb snažit uspět v nově plánovaných strukturálních fondech
v letech 2014-2020 a doufáme, že
se tam najde dostatek dotačních
titulů směřujících k rozvoji měst.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí v nové funkci. JS
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Nemovitosti
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Prodám byt ve Chřibské,
2+1 s balkonem v přízemí. Tel.
773 704 729, 728 399 534.

Různé

Prodám byt 1+1 ve Varnsdorfu v blízkosti Lidlu. Cena
dohodou. Tel. 602 174 655.
Prodám dr. byt 3+1+L ve
Vdf. Tel. 732 832 704.
Pronajmu byt 1+1 ve
Varnsdorfu, ul. Lesní. Tel.
776 596 094.

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:
8.00-12.00

Prodám byt 3 + 1 na ulici
Karolíny Světlé 3018, 2. patro.
Tel. 737 820 244.

PRONAJMU VILU
V HARRACHOVĚ
I PRO SKUPINY DO 24 LIDÍ
WWW.HARRACHOV-PROKOPKA.CZ

ZN. LEVNĚ

BULHARSKO Pomorie,
11 dní u moře, doprava
od 3.590 Kč, ubyt. v soukr.
2.000 Kč, děti do 12 let sleva. AD a CA J a P. Hlávka,
407 21 Česká Kamenice, Sládkova 773, www.bulharsko.org.
Tel. 412 582 318, 602 231 498.

INZERCE 4/2012
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Vzpomínka
Dne 26. února by náš syn Pavel Šulc
oslavil 39 let.
Srdce mi krvácí, když píšu tyto řádky.
Vzpomeňte všichni, co jste ho měli rádi.
Za rodinu máma.

„Kdo v srdcích žije - neumírá.“
Dne 28. února tomu budou 4 roky, co nás
navždy opustil po těžké nemoci milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
Jiří Bryknar.
Stále vzpomínají manželka Anna, dcera
Eva s rodinou a synové Jiří a Roman.

Blahopřání
Dne 22. února se dožívá 80 let pan
Zdeněk Žižlavský.
Zdraví, spokojenost a hodně elánu do
dalších let přejí manželka Božena, synové
Milan a Zdeněk s rodinami.

Z ubní

pohotovost
25.-26. 2. 2012
MUDr. Zdena Sýkorová
U Plovárny 1190/14, Děčín I
tel. 412 502 210
3.-4. 3. 2012
MUDr. Jiřina Miličová
Anenská 385/2, Děčín I
tel. 412 510 154

Úmrtí
Jarmila Lorencová 85 let
Aurélie Berkyová
77 let
Štefan Kováč
78 let
Anna Marie Horáčková 68 let
Libuše Šimková
65 let
Ján Čižmárik
70 let
Marie Kučerová
79 let
Mária Kotišová
80 let
Kristina Jahodová 68 let
Anna Kacálková
89 let
Vlasta Hanáková
83 let

Narození
Monika Švecová
Václav Marounek
Kateřina
Ludmila Tremlová
Petr Havránek
Simonka
Klára Maria Čácha
Miroslav Čácha
Miroslav Armin
Kateřina Kovářová
Ladislav Kovář
Ladislav
Lucie Zitová
Radek Zita
Radek
Kateřina Richterová
Jaroslav Richter
Antonín
Lucie Bušková
Martin Marenec
Martin

Svozy pytlového
tříděného odpadu

1. 3. 2012
INZERCE

Srdečně vás zveme na zabijačkové hody
konané dne 28. 2. 2012 od 10.00 hod.
na náměstí E. Beneše.
Vařit se bude opět v polní kuchyni PK26.
Doporučujeme donést si nádoby.
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Šluknovské informační centrum
Mongolsko
na druhý pohled reprezentovalo region Šluknovska
„Budík nařízený na 7. hodinu ještě nezazvonil, ale zima
mi nedovolí vyspávat. Chvíli
ležím a přemýšlím, existuje-li jiný způsob, jak se zahřát,
než vstát, chvilku skákat
a rozdělat oheň… Od té doby, co
nám Marcha přivezl z venkova
tarag, mongolský bílý jogurt, ho
snídám s trochou medu každé
ráno. Můžu se po něm utlouct,
a to ještě před měsícem jsem se
na něj nemohla ani podívat. Posledních pár dnů jsme přes den
bez elektřiny, každé ráno kolem
8. hodiny ji odpojí a zapojí až
po 8 hodině večer. Odpojili celý
ajmak - územní správní jednotku. Kdo mohl, odjel do Ulánbátaru. Školní rok už stejně začal
a všichni se po létě vrací zpátky do města. Většina provozů
se bez elektřiny obejde, zbytek
jede na generátory.“
Úryvek z reportáže Terezy
Swadoschové z Varnsdorfu
přijměte jako pozvánku do divadla. Jednak na výstavu fotografií
z Mongolska (zdobí foyer až do
konce března), jednak na přednášku s promítáním 2. března od
18 hodin. Tereza se na venkov
severního Mongolska vydala
v loňském létě v rámci mezinárodního vzdělávacího programu
a pracovala tam v malé neziskové
organizaci podporující turistiku.
Chce se s vámi podělit slovem
i obrazem o zkušenost kulturního
šoku a o lásce k Mongolsku na
druhý pohled.
ham

ZLATÁ MÚZA
SEVERU PUTUJE
DO CHŘIBSKÉ
Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s., bylo za rok 2011 oceněno certifikátem ZLATÁ MÚZA
SEVERU za spolkovou činnost,
významný kulturní přínos regionu
a vydání místně zaměřeného CD
J. Ch. Kridela.
Ocenění převzala předsedkyně Helena Krausová 10. února
na VII. společenském plese
příznivců kultury ve Šluknově,
za velkého nadšení skupiny
zástupců sdružení. „Bál jsme
si velice užili! Vstupujeme proto
s větším elánem do XVI. ročníku
našeho hlavního projektu Chřibské kulturní léto 2012,“ uvedla za
sdružení Jana Krausová.
Nominovaní byli i další uchazeči: By No Means Šluknovsko,
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČAČIPEN Krásná Lípa, OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ NOBILIS TILIA Vlčí
Hora a PETR ČERNÝ Staré
Křečany.
red.

Ve dnech 12.-15. 1. 2012 se na brněnském výstavišti konal další
již tradiční mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR BRNO 2012.
V rámci výstavní expozice výstavní plochy Ústeckého kraje sdílelo
Šluknovsko spolu s ostatními městy z regionu prostor pro výstavu
mnoha různých materiálů, prospektů, brožur, letáků, propagačních
bulletinů, upomínkových předmětů aj.
Veletrhu se účastnila široká odborná veřejnost, ale také zájemci o všeobecnou či konkrétní turistiku a aktivní dovolenou
v Čechách. Oproti letům předešlým byl zájem rovněž o informace
související s nepokoji, které nechvalně „proslavily“ náš výběžek
po celé zemi a týkaly se problematiky soužití místních občanů
s romskou komunitou.
Pavla Kratochvílová
Regionální informační centrum Šluknovský zámek

České Švýcarsko slavilo na veletrhu
v Brně úspěchy
V Brně na veletrhu se také udělovaly ceny. Velkou cenu cestovního ruchu získala kampaň Ústeckého kraje Brána do Čech a na
3. místě se v kategorii nejlepší marketingová kampaň umístilo České
Švýcarsko, které zaujalo jak svým výstavním stánkem, tak poutavými propagačními tiskovinami - turistickým sezonním magazínem či
sérií drobných suvenýrů (pexeso, stolní hra, leporelo atd.).
-r-

Turnaj mládeže ve stolním tenise

V úterý 31. ledna se konal v klubovně DDM Varnsdorf turnaj
ve stolním tenise. Pořádán byl ve spolupráci s rumburským DDM,
takže se jej zúčastnili hráči z obou kroužků stolního tenisu a příchozí
děti z varnsdorfské veřejnosti. Celkem 17 účastníků hrálo ve dvou
kategoriích (mladší 6 - 9 let a starší 10-13 let), kde se utkal každý
s každým na jeden vítězný set a celkoví vítězové obdrželi pohár. První
tři místa v obou kategoriích pak byla odměněna medailí a každý hráč
si odnesl drobné ceny za účast. Spolupráce s rumburským DDM bude
pokračovat, příští turnaj se koná v březnu 2012 v jeho prostředí. Náš
kroužek stolního tenisu se těší na návštěvu a další pěkné zážitky.
Výsledky - mladší hráči 6 až 9 let: 1. Jonáš Kudláček (Rumburk),
2. Petr Badík, 3. Šimon Vencl (oba Varnsdorf). Starší hráči 10 - 13 let:
1. Josef Hozman (Varnsdorf), 2. Matouš Kudláček (Rumburk), 3. Veronika Venclová (Varnsdorf).
Bc. Jan Richter, DDM Varnsdorf

ZKLAMÁNÍ FUTSALOVÉ GARDY
V domácím a také posledním turnaji Czech Pan Veteráns ligy
sezony 2011-2012 získala garda JK Trans (dosud 13 bodů) ze dvou
zápasů jen tři body. Překvapivě podlehla boletické Rozbušce 1:2 (vítězové jsou v tabulce poslední) a zdolala 4:1 druhý tým pořadí Bělou
(19 bodů). Ta prohrála i s Jílovým, takže „jékáčko“ musí předchozí porážka hodně mrzet, neboť mohlo skončit alespoň druhé. Trenér i hráč
Albín Sommerschuh veteránskou sezonu zhodnotil kriticky: „Po loňském vítězství bylo očekávání veliké, takže bronzový stupínek hodnotit
pozitivně nelze. Týmu chyběla osobnost a hlavně střelec. Hodně jsme
věřili V. Fišerovi, bohužel se zranil a nikdo jej v důležitých momentech
nedovedl nahradit. Také celkový projev byl upachtěný až křečovitý, což
na vítěze a suveréna sezony Lišáky Jílové zdaleka stačit nemohlo. Ti
tak zaslouženě postoupili do finále MČR, kde se budou prát za náš
kraj o finále LM hráčů nad 40 let.“
ZdS

4/2012

strana 9

Šachové střípky

Skvělé pohárové
čtvrtfinále basketu

Ve Varnsdorfu měli příznivci opět možnost vidět prvotřídní basketbal díky špičkovým týmům Mattoni NBL. V rámci čtvrtfinále Poháru
České pošty (Final 8) se utkaly druhý a pátý tým, tedy BK Prostějov
a BC Kolín a na úvod všechny účastníky i diváky přivítal starosta
města Martin Louka. Kolínští začali lépe, vedli 3:6, pak ještě 13:14,
ale to už nabíral dech Prostějov. Jeden z moderátorů duelu, Jaroslav
Frolík hláškami fandil Kolínu, ale marně. Nepomohla ani jeho snaživá
pěvecká vložka známé lidovky Kolíne, Kolíne. Přestávky utkání před
300 diváky obstarala gradující vystoupení tanečnic Stars a modelové
utkání basketbalových nadějí. Konečný výsledek Prostějov - Kolín
103:74 (28:17, 57:38, 79:59). Prostějov v semifinále prohrál s Děčínem
68:79 a ten ve finále nestačil na Nymburk 69:79.
ZdS

Mladí fotbalisté v plné přípravě
Hned v úvodu ledna se uskutečnily první letošní tréninky žákovských ligových týmů FAŠV U14 a U15, a to pod vedením nových
trenérů Františka Dužára (U15) a Marka Holuba (U14). Hrubou zimní
přípravu komplikovalo sice mrazivé počasí, ale přesto bylo odehráno
i několik zápasů. Doma odešel tým U15 poražen od Junioru Děčín
0:4 (0:1). Venku u FK Jablonec nad Nisou prohrál výběr U14+U15
4:3 (3:0, 0:1, 1:2), hrálo se na 3x30 minut. Hráči U15 již předvedli
lepší výkon, hráči U14 se představili v prvním zápase, přesto nezklamali. Góly dal Ondra Doležal.
V půlce ledna proběhly první tréninky družstev U12 a U13. Tým
U13 zahájil sezonu 9. místem v Neugersdorfu a poté startovaly
oba výběry na turnaji v Zákupech, kde se neprosadily. Čtvrtá
místa ve skupinách je svedla jen k utkání o 7. místo: FAŠV U13 FAŠV U12 1:1 (Kramer - Vimer), na penalty 0:2. Zaslouženým
vítězem se stal tým Motorletu
Praha před Mladou Boleslaví
a Juniorem Praha.
Ve varnsdorfské sportovní
hale pořádaly FAŠV a domácí
FK turnaj pro mladší žáky za
účasti osmi družstev. Výsledky: FAŠV U13 A - Zákupy A
1:1 (Kramer), - Velký Šenov
3:2 (Svoboda 2, Stavinoha),
- U13 B 1:3 (Kramer - Lisý 2,
Štěpánek); FAŠV U13 B - Velký
Šenov 1:3 (Lisý), - Zákupy 4:1
(Lisý); FAŠV U12 - Zákupy B
1:0 (Rybář), - Chrastava 0:3, Jiříkov 2:1 (Rybář 2). Duely o umístění: o 7. místo U13 B - Jiříkov
5:1 (Štěpánek 2, Lisý, Vyčítal, Holubek). O 5. místo U13 A - Zákupy
B 5:0 (Kramer 4, Zabilka). O 3. místo U12 - Zákupy 1:1 (Janoušek),
na penalty 2:0. Finále Chrastava - Velký Šenov 2:1. Nejlepším
střelcem se stal Ondra Kramer (6 branek), o jednu méně vstřelil
Lukáš Lisý.
V Děčíně se odehrál další z halových turnajů. Po pomalejším
rozjezdu dokázalo družstvo U13 dosáhnout na stříbrnou pozici, celek
U12 nakonec skončil na 6. místě. Výsledky ve skupinách: U13 - Nový
Bor 0:0, - Boletice 4:1, - Děčín U13 3:0; U12 - Neštěmice 0:3, - Česká Lípa 1:0, - Děčín U12 0:1. Zápasy o umístění: U13 - Děčín U12
1:0, U12 - Boletice 2:1. Finále: U13 - Neštěmice 1:2. O 5. místo: U12 Děčín U13 1:1, na penalty 1:2. Podrobnější informace z fotbalu
mládeže na www.fasv.cz.
ZdS

Premiérový ročník Memoriálu
Zdeňka Kobra, skvělého šachisty
a nadšeného trenéra mládeže, se
hrál v Liberci současně jako Krajský přebor ŠSLK v rapid šachu.
Zúčastnilo se jej 56 hráčů, mezi
nimi i tři mladíci z DDM Varnsdorf.
Byl to pro ně obsazením dosud
nejsilnější turnaj. Bodový zisk
vzhledem k síle soupeřů je slušný, navíc se jim podařilo bodovat
s některými zkušenými soupeři.
Hrálo se na 9 kol a 2x15 minut
na partii. Nejúspěšněji si vedl
David Ožvold, v minulosti uváděný pod jménem D. Šebor, se
ziskem 3,5 bodu (42. místo).
Pavel Beneš uhrál 3 body (48.)
a dále Adam Brabec 2,5 (51.).

Všichni mají ukazatel ELO zatím
na hodnotě 1100. Díky patří
Emilu Brabcovi, který zajistil
dopravu na turnaj, sám se jej
zúčastnil s ELO 1250 a obsadil
v silné konkurenci se ziskem
4,5 bodu slušné 32. místo. Další
varnsdorfský šachista Václav
Vladyka (ELO 1966), hrající za
ŠK Česká Lípa, uhrál o bod více,
což mu stačilo na 14. pořadí.
S osmi body zvítězil J. Kadeřábek
(ELO 2210) z TJ Jiskra Tanvald.
Novoborský silně obsazený
turnaj v rapid šachu tempem
2x10 minut na 7 kol se mohl
pochlubit přívlastkem mezinárodní. Nechyběli na něm dva
mladí hráči DDM Varnsdorf. Da-

vid Ožvold uhrál solidní výsledek,
když získal 3 body za dvě výhry
a dvě remízy (prohrál třikrát),
což stačilo na 16. místo. Další
šachista Pavel Beneš obsadil
se ziskem 1,5 bodu 21. místo.
Trenér mladých šachistů Václav
Halba skončil patnáctý, nastřádal 3 body. Vítězství si odvezl IM
(mezinárodní mistr) J. Piankov
z Ukrajiny se 6 body před dalším
IM A. Chudinkovským z Ruska.
V souběžně hraném turnaji žáků
r. n. 2000 a mladších ani úctyhodných osm bodů z devíti možných
nestačilo Václavu Paulusovi na
lepší než 3. místo. Stejný počet
získali další dva hráči, rozhodovalo pomocné hodnocení. VH/ZdS

Prohry s mosteckými týmy Kdo patří k oporám
Po třech soutěžních výhrách odjeli basketbalisté do

Mostu k duelu s BNK z různých důvodů ve zcela nekompletní sestavě
(ze základní pětky zůstal pouze Jan Šišulák). Přesto dokázali držet krok
s domácími do poloviny zápasu, po které o bod vedli. BNK Most TJ Slovan 106:79 (27:28, 23:23, 29:13, 27:15). Body: Husár 17
(1x3), Vakulenko 15 (3x3), Tomek 13 (1x3), Hovorka 13, Šišulák
12 (1x3), Doležal M. 4, Ježek 3 a Relich 2. V dalším kole hostili
doma mostecký Baník. Překonané zdravotní potíže minulých týdnů
dovolily nastoupit všem hráčům, ale přeci jen od začátku bylo znát,
že zmíněné problémy jejich výkon ovlivní. Baník naproti tomu přijel
v plné síle a před poločasem začal rozehrávat svůj skvělý part nejlepší
hráč zápasu Rosenbaum (celkem 35 bodů, 3 trojky, TH 12/12). Ve
vynikající domácí atmosféře se domácí dokázali více prosadit jen
v závěru první části a v poslední desetiminutovce. TJ - BK Baník Most
84:91 (22:18, 17:23, 20:26, 25:24) Body Slovanu Voráček 23, Lehroch
17, Činka 14 (2x3), Buben 13 (2x3), Husár a Novotný po 6, Šišulák
5 bodů.
Ing. Strolený

Béčko stolních tenistů zatím druhé
Okresní přebor stolních
tenistů 2011-2012 má ve svém
programu i šest derby zápasů
varnsdorfských družstev Slovanu A, B a D. Ty podzimní dopadly
následovně: Slovan B - Slovan A
13:5, Slovan A - Slovan D 15:3,
Slovan B - Slovan D 16:2.
V letošním prvním derby Slovan A - Slovan B s výsledkem
7:11 se o výhru béčka velkou
měrou zasloužil Ladislav Žítek,
který všechny čtyři zápasy proti
hráčům soupeře vyhrál. Jednotlivé čtyřhry a dvouhry dopadly
takto: M. Ptáček/M. Fuchsig V. Chlan/L. Žítek 1:3; J. Somič/
V. Strnad - P. Šimek/M.Charouzek
2:3; Ptáček - Šimek 1:3, - Chlan
0:3, - Žítek 1:3, - Charouzek 1:3;
Somič - Charouzek 3:1, - Šimek
3:0, - Chlan 3:2, - Žítek 0:3; Strnad - Žítek 1:3, - Charouzek 1:3, Šimek 1:3, - Chlan 3:2; Fuchsich Chlan 3:1, - Žítek 1:3, - Charouzek 3:0, - Šimek 3:2.
Další prestižní souboj Slovan
D - Slovan A přinesl výsledek 6:
12 (oficiálně nepotvrzeno). Poslední derby sezony mezi Slovanem D a Slovanem B se hraje

30. března. Tabulku OP vede
bez porážky Ambit Benešov A
(45 bodů) před Slovanem Varnsdorf B (41), který zatím prohrál
dvakrát. S mírným odstupem následují dvě družstva SKST Děčín
C, E a také Slovan A i Slovan D
(všechna 35 bodů).
ZdS

družstev VABL?

Minulé číslo HS přineslo
vzlety, pády a tabulku družstev
ve Varnsdorfské bowlingové lize.
Neméně sledované je i průběžné pořadí jednotlivců. To bylo
17. února následující: 1. A. Šamšová (Nic-moc) průměrný nához
186,3 bodu, 2. J. Trojan (Nic-moc)
173,7, 3. M. Neumann (Spliťáci)
170,7, 4. J. Vašut (Nic-moc) 169,
5. S. Mišková (Spliťáci) 168,
6. R. Pácha (Nic-moc) 167,9,
7. M. Langer (Black horses)
166,9, 8. J. Trojan (Spliťáci)
165,9, 9. J. Brožek (Kobra11)
164,3, 10. R. Zich (Mělník)
164,2, 11. R. Boháček (Black
horses) 163,8, 12. J. Čerych
(Spliťáci) 163, 13. L. Krejčí (BC
Tos) 161,83, 14. J. Bortel (BK
ReTos) 161,76, 15. T. Novotný
(X-team) 161,2, 16. K. Sýkora
(BC Tos) 160,8.
ZdS

FK Varnsdorf zahajuje dvakrát venku
Šest domácích duelů a osm na hřištích soupeřů čeká fotbalisty
FK Varnsdorf v jarní části druholigové sezony 2011-2012. Doma
se bude hrát čtyřikrát v neděli, ale ne již pravidelně od 15.00 hod.
Poslední dva domácí zápasy jara mají středeční a sobotní termín.
Los je následující (změny vyhrazeny):
SO 03.03. 10.15 AC Sparta Praha B - FK Varnsdorf
SO 10.03. 18.00 SFC Opava - FK Varnsdorf
NE 18.03. 15.00 FK Varnsdorf - FC Tescoma Zlín
PÁ 23.03. 18.00 FC Vysočina Jihlava - FK Varnsdorf
NE 01.04. 16.30 FK Varnsdorf - FK Baník Most
SO 07.04. 10.15 FK Baník Sokolov - FK Varnsdorf
NE 15.04. 16.30 FK Varnsdorf - MFK OKD Karviná
SO 21.04. 10.15 FK Bohemians Praha - FK Varnsdorf
NE 29.04. 17.00 FK Varnsdorf - FC Zbrojovka Brno
SO 05.05. 17.00 Spartak MAS Sez. Ústí - FK Varnsdorf
ST 09.05. 17.00 FK Varnsdorf - FK Ústí nad Labem
NE 13.05. 17.00 FK Čáslav - FK Varnsdorf
SO 19.05. 17.00 FK Varnsdorf - 1. SC Znojmo
SO 26.05. 17.00 FC Graffin Vlašim - FK Varnsdorf

ÁČKO PORAZILO KŘEČKŮV RUŽOMBEROK

VARNSDORFSKÝ ZIMÁK
Chce jej město zachránit,
nebo bude nadále chátrat?
Válí doma i venku, ale hrají na nejhorším stadionu v Ústeckém kraji, možná i v republice. Řeč je o hráčích hokejového klubu Varnsdorf,
který má v současné době více než padesátičlennou základnu dětí
od 5 do 11 let, a to nejen českých, ale i německých, a je jediným
aktivním hokejovým oddílem mládeže ve Šluknovském výběžku.
Přesto varnsdorfské hokejové naděje, které patří k nejlepším týmům
v Ústeckém a Libereckém kraji, stále hrají na stadionu, který více
jak deset let čeká na rekonstrukci. Varnsdorfský „zimák“ má ovšem
i jiná nej - je například jediným zimním stadionem v Ústeckém kraji
bez zastřešení. K nej patří i patálie, které hokejoví trenéři zažívají
při pořádání turnajů pro malé hokejisty. Stačí jen nabídnout hostům
„ochutnávku“ hráčských toalet, aby odjížděli s pocitem, že zanedbanější sportoviště už dlouho neviděli.

Zimní příprava vrcholí a fotbalisté FK mají za sebou po čtyřdenním, hlavně posilovacím soustředění v Roudnici nad Labem další
přípravné duely. Ve štiplavém
počasí na domácí zmrzlé UMT
jasně porazili desátý tým ČFL
FC Slovan Liberec B 5:0 (2:0).
Branky dali Martan, Hikspoors,
Mach, Hauer a Stehlík. V korektně vedeném utkání se prostřídal
celý kádr týmu. Sestava: Kovář
(46. Porcal) - Tvaroha (46. Özbey), Filip (46. Hauer), Stehlík,
Hozda (46. Jordák) - Cana (46.
Breite), Kotiš (46. Matejov) Rudnytskyy (46. Mach), Hikspoors (46. Melunovič), Martan
(46. Volf) - Chod (46. Šljivič). Po
odřeknutí zápasu od prvoligové
Mladé Boleslavi byl v Nymburce
dalším soupeřem klubu účastník
slovenské Corgoň ligy MFK
Ružomberok vedený trenérem
A. Křečkem. Varnsdorfský celek
v něm zvítězil 0:1 (0:0), když
se po centru Cany hlavou trefil
Melunovič (na fotu před zápasem

s Libercem B). Na UMT v Mělníku
se FK střetl s Ovčáry (4. v ČFL)
a vyhrál 1:3 (0:1), góly Volf,
Özbey a Chod. Stejným poměrem porazil v Praze-Jinonicích
FC Písek (15. v ČFL), trefili se
Rudnytskyy, Volf a Chod.
Jarní druholigové odvety sezony 2011-2012 by měly začít

již za týden a varnsdorfský FK
zajíždí na úvod dvakrát ven
k utkáním se Spartou B (v tabulce po podzimu 16.) a s Opavou
(7.). Prvním soupeřem doma
v Kotlině bude na „apríla“ Most
(15.). Los jara přinášíme na
předchozí straně.
Dorost U19 utrpěl v přípravě
těžkou prohru s muži FC Nový
Bor 1:7 (1:3), do vedení dostal
domácí v 11. minutě Hauer. Půl
hodiny hráli domácí s lídrem
libereckého KP vyrovnanou
partii, pak však třikrát vyhořela
defenzíva a hosté stav otočili.
Po obrátce už na zvrat neměli
a někteří hráči se budou muset
hodně poprat o triko. Na UMT
v Kotlině pak předvedl dorost U19
proti FK Mladá Boleslav U17, vedoucímu týmu ČL skupiny B nadějný výkon, ale prohrál 1:4. Na
1:2 snižoval Halbich. Vítězství si
tento tým připsal v Děčíně, kde
porazil Junior U19 0:2 poté,
kdy skórovali Vinš v 5. a Hauer
v 88. min.
ZdS

INZERCE

PRŮMYSLOVÝ AREÁL

Bude tento snímek jen lákadlem pro voliče, nebo se stane
skutečností?
Jenže ze zanedbaného zimního sportoviště nejsou „nadšení“
pouze hokejisté, ale i varnsdorfská veřejnost. Nejde jenom o zájmy hokejistů, ale i o sportovní vyžití veřejnosti, škol, školek. Vždyť
varnsdorfský zimák patří mezi veřejností k nejnavštěvovanějším
v okrese Děčín.
Ovšem to, zda se z varnsdorfského zimáku vůbec někdy stane
důstojné místo pro zimní sporty ve městě, opět zůstává ve hvězdách.
Ani letos město totiž s jeho rekonstrukcí nepočítá. Pravdou přitom
je, že rekonstrukce zimního stadionu je v komunálních předvolebních obdobích opětovně na prvních místech v programech všech
politických stran - od levice až po pravici. Pravdou také je, že
v pravidelných anketách pořádaných městem se vždy rekonstrukce „zimáku“ umisťuje na předních místech. Naposledy tomu bylo
i při té poslední, kterou dalo město „do placu“ loni v říjnu v anketě
Fóra zdravého města. Modernizace zimního stadionu skončila na
třetím místě. Do třetice pravdou také zůstává, že zimní stadion
je již řadu let připraven na rekonstrukci, jen se stále nedaří najít
vhodný dotační titul. Otázkou však zůstává, zda se město vůbec
snaží nějaký hledat.
Přitom by stačilo, kdyby město alespoň pro začátek nalezlo
1
osm až deset milionů na jeho záchranu. V minulosti město ve
svém rozpočtu, i bez získaných dotačních titulů, našlo peníze na
presentation
rekonstrukci plaveckého bazénu či knihovny.Date
Naofzimák,
který je
v dezolátním stavu, se ovšem stále nedostává. A to již minimálně
pět let má město zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci a zastřešení velké ledové plochy zimního stadionu, která by
jej změnila v multifunkční celoročně využívané sportovní zařízení.
Do jejího zpracování investovalo téměř šest set tisíc korun. Skončí
nakonec v koši projektová dokumentace i peníze?
(sp)

VE VARNSDORFU K PRODEJI
Výhodná poloha v městské průmyslové zóně na východním
předměstí Varnsdorfu cca 400 m od hraničního přechodu
se SRN. Adresa: Hašlerova 2247 - roh s ulicí Žitavská
Celková rozloha 23 717 m2.
Komplex výrobních, skladových a administrativních objektů
a samostatného obytného domu s příslušenstvím.
Výrobní prostory - podlahová plocha cca 3 500 m2.
Administrativní část - cca 750 m2.
Pozemky - rozvojové plochy cca 10 000 m2.

Pro bližší informace a prohlídky kontaktujte:
Advokátní kancelář DLA Piper Prague LLP
Mgr. Jakub Císař, tel. 222 817 367, email: jakub.cisar@dlapiper.com
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