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ZA VĚTŠINOU PROBLÉMŮ NA ŠLUKNOVSKU
STOJÍ NEZAMĚSTNANOST
Většina lidí na Šluknovsku
si myslí, že příčinou nespokojenosti a sociálních nepokojů v regionu je vysoká
nezaměstnanost. Vyplývá to
z ankety Rumburských novin
a Hlasu severu, která se uskutečnila v březnu tohoto roku.
Až 24 procent obyvatel výběžků se domnívá, že právě vysoká
nezaměstnanost je pravou příčinou všech problémů ve Šluknovském výběžku. 23 procent lidí
vidí jako další závažný problém,
který ovlivňuje nálady a dění na
Šluknovsku, vysokou míru kriminality a necelých patnáct procent
lidí se kloní k názoru, že na vině
je přítomnost většího množství
cizích lidí v regionu.
Pouze devět procent respondentů je přesvědčeno, že příčinou problémů ve výběžku je
chudoba a tři procenta označila
za hlavní příčinu rasismus.
Viníkem jsou nepřizpůsobiví
Jako hlavní viníky problémů
na Šluknovsku označilo v dotazníku 28 procent lidí sociálně nepřizpůsobivé osoby. Na
druhém místě se podle 25 procent dotázaných umístili politici.
Romy, jako hlavní příčinu všech
problémů, označilo 21 procent
respondentů. Necelých 11 procent lidí vidí jako zdroj problémů
drogově závislé a osm procent
nezaměstnané. Asiaty, členy
majority a členy jiných národností a cizích státních příslušníků zvolilo jako strůjce všech
nepříjemností pouze 1,2 procenta dotázaných osob.
Nemocná republika
Problémy Šluknovského výběžku, které na podzim minulého
roku přerostly v sérii demonstrací
Varnsdorfští
vyšli
znovu
do ulic

Čtěte na str. 3

a nepokojů, hodnotí drtivá většina dotázaných jako problém celé
České republiky. Tento názor zastává 36,4 procenta osob. Pouze
1,4 procenta osob si myslí, že je
to záležitost pouze Šluknovského
výběžku.
32 procent lidí označilo tyto
problémy jako sociální a 22,2
procent jako bezpečnostní.
Jako rasový problém označilo
nespokojenost výběžanů pouze
osm procent lidí.

www.varnsdorf.cz

STRÁŽNÍCI ZACHRÁNILI
LIDSKÝ ŽIVOT

Na řadě je vláda
Tím, kdo by měl problémy
Šluknovského výběžku a potažmo celé republiky řešit, je
podle výsledků ankety vláda
České republiky. 78 procent
výběžanů je přesvědčeno, že
by tyto problémy měla řešit vláda systémově, měla by změnit
zákony a přístup k problémovým
lidem. Měla by důsledně dbát na
dodržování zákonů, vymáhání
Pokračování na str. 4

Speciální pořádková jednotka
policie v Ústeckém kraji bude
Speciální policejní pořádková jednotka Policie České republiky
v Ústeckém kraji je ustavena oficiálně k 1. dubnu letošního roku.
Při jednání s hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou to potvrdil policejní prezident Petr Lessy. I přes napjatý rozpočet našla
policie peníze na její zřízení a fungování v letošním roce. Prvních
50 policistů jednotky bude nyní působit hlavně na Šluknovsku.
Policie první kroky ke vzniku jednotky podnikla - náborem zajistila
50 nových členů této jednotky. Nedávno se však objevily informace, že budování jednotky bude zastaveno kvůli rozhodnutí vlády o
zmrazení části letošního rozpočtu ministerstva vnitra. „Cítil jsem
závazek, který jsme občanům dali, proto jsem znovu do Ústeckého
kraje přijel informovat o situaci,“ uvedl Petr Lessy.
Na vznik a chod jednotky v letošním roce policejní prezidium
vyčlenilo původně 60 milionů korun. Po škrtech v rozpočtu z této
částky zůstane polovina. Policejní prezident připustil, že případné
pozastavení zřízení jednotky by bylo v tuto chvíli nevratným krokem.
Cílově by měla jednotka čítat na 170 policistů. „Její plné fungování
bude pozvolnější, nebude plně obsazena do konce letošního roku,
ale nic nebrání v jejím budování,“ informoval policejní prezident.
Pořádková jednotka vznikla k 1. dubnu, sloužit v ní bude zatím
50 policistů. Policie chce v náborech pokračovat, jednotka by měla
mít celkem 170 až 180 mužů, do konce roku se předpokládá stav
100 mužů. Policisté ze speciální jednotky budou zpočátku operovat
především na Šluknovsku, posléze se jejich činnost rozšíří na území
celého Ústeckého kraje.
Nabraní policisté tak od dubna nahradí policejní posily z Prahy
a Brna, které ve výběžku dohlížely na pořádek od loňského srpna.
Zdroj: idnes.cz, kr-ustecky.cz

V neděli 25. března v poledne obdrželi strážníci městské
policie výzvu operačního střediska ZZS ÚK k výjezdu k
občanovi města s akutním ohrožením života. Společně
s výjezdem vozidla MP se dvěma strážníky vyjížděla
z Rumburka posádka záchranné služby. Když strážníci
dorazili na místo, nalezli staršího muže bez známek života, kterého se snažili přítomní oživit. Strážníci převzali
resuscitaci a napojili pacienta na automatický defibrilátor.
Během nepřímé masáže srdce doplněné podáním výboje
defibrilátoru dorazila na místo posádka RLP. V té době
byla obnovena srdeční činnost a po následném ošetření
byl pacient společnými silami naložen do sanitního vozidla a
přepraven do nemocnice k další neodkladné intenzivní péči.
Od dubna 2011, kdy byla městská policie díky pořízení
AED přístroje a vyškolení strážníků zařazena do systému
First responder, se jedná o osmé „ostré“ použití tohoto
přístroje. Vedoucí lékař oblastního střediska v Děčíně
ocenil včasnost a kvalitu zásahu strážníků městské
policie a zdůraznil důležitost této spolupráce.
„Městská policie by neměla možnost s defibrilátorem
zasahovat, kdyby nám nepomohla při financování Sparkasse,“ zazněla slova díků od velitele MP Martina Špičky.
JS, foto MP

VÝSLEDKY ANKETY RUMBURSKÝCH NOVIN A HLASU SEVERU
SEZNAM PODPOŘENÝCH ŽÁDOSTÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU
PÁLENÍ NAHLAŠTE HASIČŮM PŘEDEM!
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL - 19. 4.

INZERCE

Děti
pomáhají
při jarním
úklidu
Čtěte na str. 7
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Muž pod vlivem návykových látek

Při pochůzkové činnosti hlídky MP byl zjištěn mladý
muž, který se choval podezřele. Zmateně pobíhal po ulici
a nesrozumitelně pokřikoval na kolemjdoucí. Proto byl hlídkou
vyzván k prokázání totožnosti. I přes poskytnutou součinnost
strážníků nebyl schopen hodnověrně prokázat svou totožnost,
a proto byl předveden na oddělení Policie ČR. Zde bylo lustrací
osoby zjištěno, že muž je v pátrání Policie ČR.

• Mladí záškoláci

Při pěší kontrole v ulici Horní nábřeží byli policejní hlídkou
zjištěni tři chlapci ve věku 12-14 let, a to v době školní docházky. Strážníci pojali podezření, že se jedná o záškoláctví,
a z tohoto důvodu byla informována sociální pracovnice MěÚ.
Celá záležitost byla předána sociálnímu odboru formou úředního
záznamu MP k dalšímu šetření.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Zmizely součástky

Plně funkční náhradní díly ke strojům v hodnotě kolem
čtyřiceti tisíc korun kdosi odcizil ve dvoře jedné firmy ve
Varnsdorfu. Jednalo se o olejové hospodářství, elektromotor,
spojku s řemenicí a plastovou přepravku s relátky, stykači, jističi
a signalizačními houkačkami. Policisté z místního obvodního
oddělení v těchto dnech dopadli dvaatřicetiletého muže, který
by měl mít jejich zmizení na svědomí. Za jeho píli mu nadělili
ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu krádeže.
Z toho by mohl mít polízanici v podobě ubytování na státní útraty
v trvání až dvou let.

• Alkohol si neodpustil

S více než dvěma promile se proháněl ve vozidle po Varnsdorfu sedmatřicetiletý muž. Naštěstí se na jeho trajektorii nacházeli policisté z hlídkové služby a rozhodli se jej zkontrolovat. Po
naměření výše uvedených hodnot následovalo sdělení podezření z ohrožení návykové látky ve zkráceném přípravném řízení.
Za takové počínání si nezodpovědní řidiči mohou vykoledovat
až roční vězení, ale to jen v případě, že nezpůsobí nehodu.
Pokud ano, mohou to být až tři roky.

• Chtěl boty zdarma

Botky v hodnotě necelých sedm set korun se 19. 3. v jednom
varnsdorfském marketu zalíbily osmatřicetiletému muži. Nechtělo se mu však za ně platit, tak se je snažil nepozorovaně pronést
kolem pokladen. Tam už čekala ostraha. Záležitost skončila na
místním obvodním oddělení policie, kde si výtečník ve zkráceném přípravném řízení vyslechl podezření z krádeže. Vzhledem
k tomu, že se v jeho případě jedná o recidivu, hrozí mu až tříletý
pobyt v nápravném zařízení.

• Násilí mu neprošlo

Trestní stíhání pro výtržnictví a ublížení na zdraví zahájili
kriminalisté proti šestadvacetiletému muži z Varnsdorfu. Ten
nedávno na veřejně přístupném místě opakovaně fyzicky napadl
mladíka, kterému tak způsobil zhmožděniny a ještě mu rozbil
mobilní telefon. Teď mu zbývá jen přemýšlet, je-li horká hlava ten
pravý rádce k řešení problémů. Hrozí mu až tříleté vězení.
por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Od dubna by měla na Obvodním oddělení Policie ČR ve Varnsdorfu začít výstavba moderní recepce. Přestavba by měla trvat asi tři
měsíce. Policie proto informuje občany o malé změně, která je čeká
v případě návštěvy této služebny. Vstup do budovy bude probíhat
stále hlavním vchodem, ale oproti stávající situaci bude pro veřejnost zřízeno přijímací okénko vpravo za vstupními dveřmi. Úřední
hodiny nijak omezeny nebudou.
por. Bc. Vojtěch Haňka
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BŘEZNOVÉ ZASTUPITELSTVO
PROBĚHLO V POKLIDU
Začátek zastupitelstva přinesl po mnoha měsících změnu
v podobě absence interpelací
občanů, tedy návrhů, dotazů,
připomínek a podnětů obyvatel města. To ještě většina
z přítomných netušila, že týž
večer odvysílá TV Nova informaci Policie ČR o zrušení
speciální pořádkové jednotky na
Šluknovsku. Zato sami zastupitelé přišli se čtyřmi podněty.
PharmDr. Šmíd upozornil na
špatný stav deponie technických
služeb v ulici Pohraniční stráže,
která je plná a nevzhledná.
Ing. Draský intervenoval ve věci
osudu domu čp. 2039 v ulici
Lesní. Jedná se o pozůstalost po
p. Poláčkovi, která je v havarijním stavu, již po jednom požáru
a hrozí v ní nebezpečí úrazu,
případně zřícení celého objektu.
Ing. Novotný upozornil přítomné
zástupce odboru správy majetku na nutnost lepší péče v parku
u knihovny, zejména na stav laviček a jejich poškozování vandaly.
Poslední připomínkou před projednáváním plánovaných bodů
byl dotaz Mgr. Zbihleje, kdy již začne jarní úklid silnic a chodníků.
Místostarostou Ing. Poláčkem byl
ujištěn, že ten již v souladu s plánem úklidu komunikací začal.
Hned první bod majetkových
záležitostí se dotkl všech občanů našeho města. Po čtrnácti
letech bylo zahájeno pořizování
návrhu nového územního plánu,
který by nejpozději v roce 2015
měl nahradit původní územní
dokumentaci z roku 1998. Určeným zastupitelem pro účely
příprav tohoto dokumentu se
stal Ing. Poláček a zastupitelé
i veřejnost budou několikrát
během příprav seznámeni s jeho návrhem. Zastupitelé se také
shodli na neprodloužení termínu
stavebních úprav na domech
čp. 2090 a 2110, vzali na vědomí žádost právního zástupce
majitele nemovitosti a trvají
na uplatnění směnky v rámci
původního usnesení. Z důvodů
finanční nevýhodnosti byl nakonec zamítnut návrh na realizaci
akce Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků
po povodni v 08/2010 v rámci
programu Ministerstva místního
rozvoje (podíl města 1,7 mil. Kč)
a ukončili její administraci. Širší
diskuzi si vyžádal bod týkající se
realizace vybraných investičních
akcí v letech 2012 a 2013. V plá-

nu byla 1. etapa rekonstrukce
muzea čp. 415 a zastřešení
zimního stadionu. Vzhledem
k nutnosti náročné rekonstrukce
školy v ulici Seifertova, která čeká
město v příštím roce, se nakonec
zastupitelé rozhodli hlasovat
o každé navrhované akci
zvlášť. V následném hlasování
upřednostnili rekonstrukci zimního stadionu, na kterou schválili
výběrové řízení. Rekonstrukce
muzea se tak opět odkládá.
Zastupitelé pověřili finanční
výbor prověřením financování
jednotlivých školských příspěvkových organizací s tím, že
zprávu předloží na zářijovém
zasedání zastupitelstva. Bod
Různé zahájilo vyhodnocení
činnosti MP za rok 2011, které
zastupitelé vzali na vědomí.
V další části jednání zastupitelé
projednali Závěrečnou zprávu
o vyúčtování příspěvků v rámci

koncepce sportu v roce 2011
a odsouhlasili i restrikční opatření proti těm organizacím, které
nesplnily podmínky vyúčtování.
Zároveň také schválili poskytnutí finančních příspěvků sportovcům na letošní sportování
podle pozměněného návrhu.
V souladu s návrhem zastupitelů
při projednávání rozpočtu města
na letošní rok přišel ředitel Nemocnice Varnsdorf s žádostí
na schválení přijetí kontokorentního úvěru ve výši 3 mil. Kč
a následného ručitelského prohlášení, což zastupitelé po vyjasnění některých otázek rovněž odsouhlasili. Posledním
neplánovaným bodem bylo
schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města ve výši
63 tis. Kč na podporu volnočasové integrace pro letošní rok
z dotace vyhlášené ministerstvem školství, které ukončilo
třetí letošní zasedání.
JS

STRUČNĚ Z RADNICE
14. 3. - účast na prezentaci MAS Šluknovsko
15. 3. - jednání NF Hrádek (další záměry i bez financí)
19. 3. - jednání s Úřadem práce ČR o spolupráci města a ÚP
20. 3. - jednání s Agenturou pro soc. začl. v Rumburku
23. 3. - SPRŠ - Chřibská - aktuální debata o PČR, další informace
od krajského ředitele ÚP

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Souhlasit s organizací provozu
mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu
2012. • Vzít na vědomí plánovanou reorganizaci umístění
tříd 2. stupně Základní školy Seifertova dle předloženého
návrhu vedení školy, která nastane k 1. 9. 2012. • Souhlasit
s navrženým opatřením pro subjekty, které nesplnily podmínky
Smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku v roce 2011. • Vzít
na vědomí zprávu o vyúčtování Grantového programu 2011
a uzavřít Grantový program pro rok 2011. • Poskytnout finanční
příspěvky v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro
rok 2012 dle předloženého návrhu grantové pracovní komise
(více na jiné straně HS). Vzít na vědomí závěrečnou zprávu
o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve
městě Varnsdorf 2011. • Schválit Organizační řád Městského
úřadu Varnsdorf platný od 1. 4. 2012. • Odvolat Alenu Sobotkovou z funkce tajemnice Sociální komise - doplňková péče
do konce volebního období 2010 - 2014 a zároveň jmenovat
Jaroslavu Daškovou, DiS do funkce tajemnice této komise.
• Prodloužit jmenování pana PhDr. Martina Musílka ve
funkci ředitele Městského divadla Varnsdorf, příspěvková
organizace, s účinností od 1. 4. 2012 po dobu vykonávání veřejné funkce starosty Martina Louky. • Schválit
konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rampušačka na otevřeném prostranství v nočních hodinách.
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MyšLenka aneb sloupek starosty

Dnes o úklidu
Jarní počasí letos spíše vtrhlo,
než vstoupilo do ulic a zahrádek
našeho města. Na stinných místech
vrcholků okolních kopců ještě tu a tam
probělávají kupky sněhu, ale za ploty
a na lukách se už usmála první kvítka. Je to čas, kdy se život vykolejený zimou - opět vrací do ulic města. Do ulic, které si
zasluhují daleko větší pozornost z hlediska čistoty a pořádku.
A to pozornosti od těch, kteří pořádek hlídají, od těch, kteří pořádek
udržují a od těch, kteří nepořádek způsobují. Dokud dokáže paní
učitelka z mateřské školy před dětmi na procházce odhodit papír na
ulici, dokud budou stanoviště taxíků na náměstí obsypána nedopalky
cigaret, dokud budeme odkládat nepotřebnou věc do sousedova
živého plotu nebo raději na kraj lesní cesty, dokud budeme trpět
vznik černých skládek z věcí, které není možno prodat ve sběrně,
do té doby bude údržba pořádku stále těžší a dražší. A tím vůbec
neobhajuji ty, kteří čistotu ulic a prostranství mají na starosti.
Ale pravdou je, že by pro nás nemělo město zeleně začínat jen
v okamžiku, kdy za sebou zavřeme vrátka své zahrádky. Dovolím
si ocitovat zprávu z našeho časopisu: „Do úklidu se navíc zapojily
i děti ze Základní školy náměstí E. Beneše, které do akce nastoupily v pracovních trikách s logem Akce čisté město.“ Pravda - to,
že je třeba děti prakticky učit, jak je někdy těžké udržet pořádek
a jak snadné je čistotu kolem školy poškodit - to považuji za dobré
a kantorům děkuji. Ale v době, kdy sociální dávky se pro mnohé
staly bezpracným ziskem, bude třeba zásadní řešení úklidu hledat jiným způsobem. A děti? Rád si představuji situaci, kdy dítě
napomene svého tátu, který odhodí nedopalek cigarety na zem.:
„Ale, táto - vždyť já to tady zametal…!“
Martin Louka

Agentura představila starostům analýzu

Analýza, kterou Agentura pro sociální začleňování představila
20. března starostům v Rumburku, vyvracela migraci chudých na
Šluknovsko. Dle jejího výzkumu k žádnému hromadnému stěhování
lidí závislých na dávkách do Šluknovského výběžku nedochází.
Z předloženého výzkumu vyplývá, že dvě třetiny lidí v hmotné nouzi,
kteří v období 2009-2011 přišli do Šluknovského výběžku, se pouze přestěhovaly z jiných míst v rámci výběžku. Podle analýzy 520 lidi v hmotné
nouzi z Varnsdorfu, Šluknova a Rumburku odešlo a 461 přišlo.
Autoři zprávy doporučují městům zvýšit počty terénních sociálních
pracovníků, nabídku volnočasových aktivit, nocleháren či azylových
domů, zavést investiční pobídky pro firmy zaměstnávající sociálně slabé
nebo omezit počet heren. Většinu těchto opatření si dala za cíl vloni
schválená vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení.
Agentura se rozhodla, že kvůli dlouhodobým potížím v sociálně vyloučených lokalitách pošle do regionu více svých pracovníků.
Představitelé měst výběžku agenturu v lednu kritizovali za
nedostatečnou činnost. Výzkum vznikal od září do prosince
2011 ve Varnsdorfu, Rumburku, Jiříkově, Krásné Lípě a Šluknově. Vychází z informací od městských úřadů, policie, škol, úřadů
práce a z rozhovorů s obyvateli, pracovníky obcí a neziskových organizací. Agentura si jej objednala kvůli napjaté situaci, která v oblasti
panovala především loni v létě a na podzim.
-r-
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Varnsdorfští opět vyšli na náměstí
Poslední březnovou sobotu
se setkali občané na náměstí
E. Beneše, aby podpořili svým
podpisem dopis vládě. Dokument tak získal 179 podpisů.

Otevřený dopis Vládě
České republiky
„Nechceme ve Varnsdorfu vznikající ghetta!“

My, níže podepsaní občané
města Varnsdorf, jsme důrazně
proti vznikajícímu ghettu na ul.
Kovářská a Pražská. V těchto
oblastech dnes již žije alarmující množství nepřizpůsobivých
občanů, s nimiž je velmi těžké
soužití. Přítomnost vznikajících
ghett si nepřejeme a vyzýváme
Vládu ČR k okamžitému řešení
tohoto neuspokojivého stavu.
Sama Agentura pro sociální
vyloučení, dále jen Agentura,
ve své vládní strategii boje proti
sociálnímu vyloučení tvrdí, že
stěhování do sídlišť všeobecně
vede k prostorovému vyloučení
sociálně slabých rodin. Ve své
vládní strategii v Pilotním projektu garantovaného bydlení
Agentura tvrdí: „Byty musí
splňovat minimální technické
požadavky, nesmí se nacházet
v sociálně vyloučené lokalitě,
zároveň by do programu neměly
být zařazeny více než dva byty
v jednom domě, resp. v jednom
vchodě domu.“ V nově vznikajících ghettech ve Varnsdorfu
toto samozřejmě dodržováno
není, neboť nefunguje program
prostupného bydlení a vše je
ponecháno pouze a jedině na
libovůli podnikatelů, kteří sociálně slabým byty pronajímají.

v jejím okolí, do kterého nezákonné aktivity expandují
a zasahují populaci mimo vyloučenou enklávu. Sama Agentura
potvrzuje zvyšující se napětí
mezi většinovou populací a obyvateli při vzniku ghetta. Sama
Agentura potvrzuje, že utváření
dvou odlišných „právních států“,
uvnitř lokalit představuje velice
nebezpečný trend.
Proto co nejdůrazněji apelujeme na vládu, aby okamžitě
zamezila stále rostoucí migraci rodin mezi ubytovnami
a komerčními objekty a to jak
v rámci místních lokalit, tak
i v rámci krajů. Požadujeme,
aby se co nejdříve přijaly návrhy některých poslanců, jako je
možnost obcí vykázat z jejich
katastru lidi, kteří se opakovaně
dopustí přestupku, nebo zavedení domovského práva, což značí,
že sama obec rozhodne, zda tyto
lidi přijme k trvalému bydlení ve
svém katastru.
Dále co nejdůrazněji apelujeme na Vládu ČR, aby okamžitě
zamezila zneužívání příspěvků,
ze kterých jsou hrazeny individuální doplatky na bydlení
a služby (topení, voda, elektrika) ze státní sociální podpory.
Je nutné snížit výši těchto
příspěvků a přesně vymezit
podmínky, které zamezí jak
nájemcům, tak i vlastníkům bytů
zneužívat tuto veřejnou podpo-

ru. Nehledě na tu skutečnost, že
takto nastavený systém nenutí
sociálně slabé nájemníky šetřit
výdaje za služby, ba naopak.
Dále apelujeme na vládu,
aby upustila od záměru snížit
v letech 2013 a 2014 početní
stav Policie ČR o 10.000 lidí.
Jsme přesvědčeni, že toto
politické rozhodnutí bude mít
za následek fatální dopady
v zajišťování vnitřní bezpečnosti státu. Podle policejního
prezidenta by byla Policie ČR
nucena rezignovat na jednu ze
svých hlavních činností, a to je
vyšetřování trestné činnosti.
Dále vyjadřujeme plnou
podporu návrhům boje proti
sociálnímu vyloučení v tzv.
„Ústeckém balíčku“ a iniciativě
starostů Šluknovského výběžku, která je známa pod názvem
„Šluknovské desatero“. Důrazně
požadujeme na Vládě ČR, aby
s dokumenty dál pracovala. Do
dnešních dnů byl z deseti bodů
„Šluknovského desatera“ splněn
pouze jeden, a to posílení hlídkové služby. Zřízení pořádkové
služby se nachází momentálně
ve stádiu chaosu a schválení
Centrálního registru přestupků,
tzv. třikrát a dost, až v roce
2013 je pro nás nepřijatelné
a zbytečně zdlouhavé.
Autoři: Občané Varnsdorfu
a Šluknovského výběžku.

INZERCE

Dále Agentura tvrdí, že se
vznikem ghetta v lokalitě narůstá nezákonné a protizákonné
jednání jak uvnitř lokality, tak

MIGRACE OBYVATEL ZA PRVNÍ MĚSÍCE 2012
Č. p. 2761
Kovářská

Č. p. 2762
Kovářská

Č. p. 2763
Žitavská

Č. p. 2764
Žitavská

Č. p. 2810
Pražská

Č. p. 2811
Pražská

Přistěhovaní
z jiných obcí

4

21

5

0

1

4

Přestěhovaní
v rámci
Varnsdorfu

33

16

4

9

1

0

Celkový
počet obyvatel
k 20. 3. 2012

170

120

108

106

26

34

Komentář: Tabulka ukazuje migraci do lokalit v ul. Kovářská, Žitavská a Pražská. Tabulku zpracoval OSA.
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Za většinou problémů
na Šluknovsku stojí
nezaměstnanost
Dokončení ze str. 1

práva, na výchovu a vzdělávání
dětí, řešit výchovu nepřizpůsobivých a problémových občanů
a důsledně potírat drogovou
kriminalitu. Zároveň většina
lidí požaduje zajištění rovných
podmínek všem, a to i Romům,
při vzdělávání, hledání práce
a hlavně v dodržování zákonů.
Jen 5,6 procenta lidí se domnívá, že by situaci měla řešit
města, a to například vystěhováním problémových lidí do
vyloučených lokalit a zde je vychovávat prostřednictvím sociálních pracovníků, i za cenu toho,
že se ostatní obyvatelé města
uskromní na svých právech a požadavcích. Tři a půl procenta
dotázaných by jako nejvhodnější řešení volilo represi a aktivity
policie, stejný počet dotázaných
by naopak svěřil řešení tohoto
úkolu do rukou Agentury pro
sociální začleňování Romů.
Osm procent lidí se však domnívá, že tento problém řešení
nemá. 1,4 procenta lidí by raději
neřešilo nic a spolehlo se na to,
že to nějak dopadne.
Šluknovské desatero má
podporu výběžanů
Necelá polovina dotázaných
(43 %) je přesvědčena, že soubor návrhů nových zákonů a opatření k řešení bezpečnosti na
Šluknovsku a problematiky nepřizpůsobivých lidí, tzv. Desatero
Šluknovského výběžku, je velmi
dobrá věc, která by hodně věcí
vyřešila. 26 procent výběžanů
desatero považuje za velmi dobrou snahu, která ale nic nevyřeší, a 23 procent je přesvědčeno,
že je to jen populistické opatření,
aby to vypadalo, že politici něco
dělají.
Politici propadají
Při hodnocení snahy odpovědných osob řešit problémy
na Šluknovsku zcela propadla
vláda ČR v čele s premiérem
Petrem Nečasem. 59 procent
lidí si myslí, že pro Šluknovsko
neudělali nic a ani nemají zájem
něco řešit. Stejnou mírou kritiky
ocenili i činnost Agentury pro
sociální začleňování, kde je
42 procent lidí přesvědčeno, že
nedělá vůbec nic a 40 procent
se domnívá, že by agentura
mohla dělat víc. Stejně dopadl
i Ústecký kraj a hejtmanka Jana

Vaňhová. Největší spokojenost
mezi výběžany panuje s prací
starostů měst a obcí Šluknovska. Až 38,5 procenta dotázaných shodně tvrdí, že starostové
se velmi snaží vyřešit situaci,
ale nemohou již dělat víc. Že by
mohli ve svém snažení přidat,
se však domnívá 36 procent lidí
a deset procent je přesvědčeno,
že nedělají nic. Šest procent respondentů naopak oceňuje práci
starostů na výbornou.
Starostové bodují
Ten, kdo nejvíce přispěl k řešení problémů na Šluknovsku na
podzim minulého roku, je podle
dvaceti procent respondentů
starosta Rumburku Jaroslav
Sykáček. Za ním se na druhém
místě se 17 procenty umístila
starostka Šluknova Eva Džumanová, předseda Sdružení
pro rozvoj Šluknovska Josef
Zoser a policejní prezident Petr
Lessy. Osm procent lidí dalo
svůj hlas starostovi Varnsdorfu
Martinu Loukovi. Pouze dva lidé
v celé anketě ocenili práci Petra
Nečase a jen jeden hlas (0,4 %)
získala zmocněnkyně pro lidská
práva Monika Šimůnková a ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.
Strach stále přetrvává
Další anketní otázka se
týkala pocitu bezpečí lidí žijících ve Šluknovském výběžku
poté, co do regionu byly nasazeny policejní posily v září
minulého roku. Ani po půl roce
jejich přítomnosti se však většina občanů bezpečněji necítí.
53 procent respondentů tvrdí,
že se cítí bezpečně jen ve dne
a v noci raději nevychází ven. 21
procent přiznává, že se bojí více
o své děti než o sebe, a 14 procent dotázaných uvádí, že se
bojí venku i doma. Pouze pět
procent lidí na otázku, zda se
cítí ve Šluknovském výběžku
bezpečně, odpovědělo ano.
Současný klid v regionu si
56 procent lidí vysvětluje jako ticho před bouří a 21 procent lidí
se domnívá, že bezpečnostní
situace na Šluknovsku je pořád
stejná. Naopak 20 procent se
domnívá, že je tu bezpečněji,
a dvě procenta výběžanů je
přesvědčeno, že je situace ještě
horší než v loňském roce.
Gabriela Doušová

Anketa Rumburských novin
a Hlasu severu
Vyplněné anketní lístky zaslalo do Rumburských novin a Hlasu severu 120 lidí, z toho 61 žen a 59 mužů. 60 procent všech
respondentů bylo starších šedesáti let, ale odpovídali zástupci
všech dospělých věkových kategorií. 115 osob bydlí ve Šluknovském výběžku trvale, jeden zde má chalupu a dva respondenti se
odsud odstěhovali, ale stále se sem vrací. 63 dotazovaných lidí
se na Šluknovsku narodilo a 57 se sem přistěhovalo. 75 procent
ze všech dotázaných přiznalo, že zde chtějí žít napořád, pouze
25 procent uvažuje o tom, že by se odstěhovalo někam jinam.
Trvalé bydliště osob, které vyplnily anketní lístky
Varnsdorf 72
Rumburk 24
Jiříkov 3
Praha 2
Krásná Lípa 2
Dolní Podluží 1
Nový Bor 1
Mikulášovice 1
Doubice 1
Co je příčinou nepokojů a nespokojenosti ve Šluknovském výběžku?
nezaměstnanost 23,8 %
kriminalita 22,7 %
přítomnost většího množství cizích lidí 14,7 %
politika 14,4 %
drogy 12,0 %
chudoba 9,0 %
rasismus 3,0 %
Kdo je hlavní příčinou problémů?
nepřizpůsobiví obyvatelé 27,7 %
politici 25,0 %
Romové 21,0 %
policie 13,3 %
drogově závislí 10,6 %
nezaměstnaní 7,9 %
Asiati 1,2 %
členové majority 1,2 %
cizí státní příslušníci 1,2 %
Jak hodnotíte současnou problematickou situaci na
Šluknovsku? Jako problém…
je to problém celé republiky 36,4 %
sociální 32,0 %
bezpečnostní 22,2 %
rasový 8,0 %
je to jen problém Šluknovska 1,4 %
Cítíte se ve Šluknovském výběžku bezpečně?
jen ve dne, v noci raději nechodím ven 53,3 %
o sebe strach nemám, bojím se jen o své děti 21,0 %
bojím se venku i doma 14,0 %
bojím se vyjít na ulici 6,6 %
ano 5,1 %
Myslíte si, že se přítomností policejních posil situace na
Šluknovsku zklidnila?
ne, je tu sice klid, ale ticho před bouří 56,0 %
ne, je to pořád stejné 25,0 %
ano, je tu bezpečněji 20,3 %
ne, je to horší, než to bylo vloni v srpnu 2,5 %
Který z těchto lidí nejvíce přispěl k řešení problémů na
Šluknovsku?
senátor a starosta Rumburku Jaroslav Sykáček 20,0 %
předseda SPRŠ Josef Zoser 17,0 %
starostka Šluknova Eva Džumanová 17,0 %
policejní prezident Petr Lessy 17,0 %
hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová 15,0 %
starosta Varnsdorfu Martin Louka 8,3 %
ministr vnitra Jan Kubice 3,3 %
premiér vlády Petr Nečas 0,8 %
vládní zmocněnkyně Monika Šimůnková 0,4 %
ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček 0,4 %
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Sněmovna
podpořila návrh
poslankyně
Řápkové
Poslanci schválili většinou
hlasů návrh na zavedení nové
sankce za páchání vážných
přestupků. Lidem kteří se
těchto přestupků dopustí opakovaně a úmyslně, bude moci
správní orgán uložit zákaz
pobytu na období až tří měsíců.
Podmínkou však je, že dotyčný
pachatel nemá na území, kde
přestupky spáchal, trvalý pobyt.
Zákon kromě zavedení sankce
zákazu pobytu obsahuje také
přesné vymezení nočního klidu, který doposud v českém
právním řádu chyběl. Zákazem
pobytu podle tohoto zákona
je možné postihovat pouze
pouliční prostituci, přestupky
proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití, drobnou
majetkovou kriminalitu nebo
ochranu před alkoholismem

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
a toxikomaniemi. Porušení zákazu pobytu bude kvalifikováno
jako maření výkonu úředního
rozhodnutí. Překvapením ve
sněmovně bylo, že návrh nepodpořili ani poslanci za ČSSD, kteří podobné opatření v Ústeckém
kraji sami navrhují v tzv. balíčku.
Zákon je v souladu s ústavou ČR
a poslankyně Řápková doufá,
že se jí podaří přesvědčit senát
k jeho schválení. Spolu s tímto
zákonem připravuje ministerstvo
spravedlnosti registr přestupků,
který by umožnil uplatnit pravidlo třikrát a dost.
js

Bezplatně
můžete řešit
finanční spor
Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty
a služby užívá většina obyvatel, narůstá také počet sporů
s poskytovateli. O právech a možnostech spotřebitelů zdarma
informuje a efektivně vyřídí
finanční arbitr zřízený státem.
Veškeré podrobné informace
naleznete na www.financniarbitr.cz.
-r-
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GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2012
Do Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2012 bylo podáno 66 žádostí od 40 žadatelů v celkové požadované finanční výši
880.495 Kč. Pro nesplnění podmínek bylo vyřazeno 7 žádostí od 6 žadatelů. Hodnocení předložených žádostí bylo prováděno anonymně
na základě bodového systému podle stanovených kritérií. Jako nejlepší byla považována žádost, která dosáhla při hodnocení nejvyššího
průměrového koeficientu, jenž byl vypočítán jako podíl mezi součtem celkem získaných bodů a počtem hodnotících členů komise. V případě
podjatosti vůči některé žádosti se člen komise hodnocení vzdal písemným prohlášením, aniž by bylo ovlivněno hodnocení žádosti. Grantová pracovní komise ve složení Mgr. Michal Dlask, Karel Dubský, Mgr. Ladislava Ondráčková, Mgr. Jindřiška Benešová, Viera Bortlová,
MUDr. Martina Jeníková a Mgr. Jan Novota doporučila radě města ke schválení 39 žádostí od 28 žadatelů na poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 450.000 Kč. Na oblast kultury a vzdělávání bylo schváleno 10 žádostí ve výši 144.780 Kč na akce a 7 žádostí ve výši
79.390 Kč na činnost. Na oblast tělovýchovy a sportu bylo schváleno 17 žádostí na akce v částce 167.930 Kč a 2 žádosti ve výši 14.900 Kč
na činnost. V sociální oblasti byla schválena 1 žádost ve výši 9.000 Kč na akci a 2 žádosti ve výši 34.000 Kč na činnost.
OŠKT

PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI
Žadatel - název akce (činnost)
OS Etuda Prima - Tanambourrée 2012, 14. ročník celostátního festivalu scénického tance
Speciální ZŠ a MŠ, T.G.Masaryka - okresní kolo Sportovních her mládeže, 48. ročník
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu - Vánoční turnaj
Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska - Varnsdorfská soutěž mladých hasičů
Kvíltet - Kvíltet napříč žánry - koncerty a vystoupení
OS Etuda Prima - Jazzový pátek 2012, 13. ročník
HC Varnsdorf - Turnaj o pohár starosty města Varnsdorfu, 3. ročník
Mateřská škola Nezvalova - sportovní dny na dopravním hřišti
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky - Velikonoční laťka, 16. ročník
Kruh přátel muzea Varnsdorf - vydání vlastivědného sborníku Mandava 2012
Kynologický klub Varnsdorf - ukázky pro žáky varnsdorfských škol
Dům dětí a mládeže - Den dětské radosti, 33. ročník
Heike Hulánová - Evropský týden mobility - Cyklojízda 2012
ZŠ Bratislavská - vánoční florbal. turnaj pro žáky z I. st. ZŠ, 8. ročník
Gymnázium Varnsdorf - protidrogová prevence Ať ti neujede vlak II.
Farní obec starokatolické církve - Křesťanské tradice a lidové obyčeje
ČČK, místní skupina Varnsdorf - činnost kroužků mladých zdravotníků
TJ Slovan Varnsdorf, plavecký oddíl - Cena města Varnsdorfu
ZŠ náměstí E. Beneše - Podzimní hry pro II. stupeň ZŠ, 7. ročník
ZŠ náměstí E. Beneše - Atletika pro I. stupeň ZŠ, 11. ročník
Farní obec starokatolické církve - Communio Varnsdorf
JUNÁK Svaz skautů a skautek ČR, Středisko „LUŽAN“ Varnsdorf - celoroční výchova
Oblastní charita Rumburk - osvěta k prevenci kriminality
Svaz důchodců - poznávací zájezd autobusem a lodí po Labi
Mateřská škola Nezvalova - plavání zdravotně postižených dětí spec. tříd MŠ
TJ Slovan Varnsdorf, plavecký oddíl - Varnsdorfský kapřík
SOS Studánka - Hurá prázdniny, 12. ročník dětského dne
Místní akční skupina Šluknovsko - Noc kostelů 2012
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl tenisu - Euroregion Nisa 2012, 9. ročník
Svaz tělesně postižených - volnočas. aktivity (zájezd, divadlo, přednášky)
Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska - výchova mládeže
Městská knihovna Varnsdorf - Poznáváme české spisovatele
Rudolf Sladkovský - KOLOBJEH 2012, 11. ročník
JUNÁK Svaz skautů a skautek ČR, Středisko „LUŽAN“ Varnsdorf - závod škol - 13 klíčů
Motosport klub Varnsdorf v AČR - Varnsdorfská padesátka, III. ročník
Jan Novota - Varnsdorfský triatlon 2012, 7. ročník
Letecko modelářský klub Varnsdorf - Varnsdorfský upoutanec, 3. ročník
Klub českých turistů Varnsdorf - celoroční turistika pro veřejnost
Kruh přátel muzea Varnsdorf - kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

celkem

Schválené
příspěvky (Kč)
20.000
8.000
6.000
2.400
9.000
20.000
12.000
3.500
6.000
15.000
4.500
20.000
12.000
10.500
6.000
10.000
4.900
15.000
8.030
6.100
18.000
20.000
20.000
9.000
4.900
10.000
5.775
12.005
11.000
14.000
13.500
20.000
18.000
10.000
11.900
20.000
15.000
10.000
7.990
450.000

Grantový
program 2011
uzavřen

Usnesením rady města
byl účetně uzavřen Grantový
program města Varnsdorf pro
rok 2011.
V rámci GPMV 2011 bylo podepsáno 47 smluv o poskytnutí
grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf. 1 žadatel
od smlouvy odstoupil a grant
byl vrácen do rozpočtu města,
1 žadatel nevyčerpal celou
poskytnutou částku. 34 grantů
bylo vyúčtováno v termínu a bez
závad, 6 příjemců nedodrželo
termín pro odevzdání vyúčtování, 4 příjemci měli nedostatky
ve vyúčtování, které byly na
výzvu odstraněny. Na základě
Závěrečné zprávy o vyúčtování
grantů za rok 2011 rada města
v letošním roce ještě nepřistoupila na možnost přijetí přísného
opatření dle smlouvy v článku
5 odst. 7 pro účtovatele, kteří
nedodrželi podmínky smlouvy
o poskytnutí grantu, a rozhodla
jim pouze krátit letošní požadovaný grant o 25 %. S takto
mírným „trestem“ pro opozdilce
a účtovatele s nedostatky však
nelze počítat i pro budoucí ročníky, proto je doporučeno všem
příjemcům grantu v roce 2012
zodpovědně dodržet termín
a úplnost vyúčtování.
Uznání a poděkování patří
všem organizátorům za celoroční činnosti i krátkodobé akce
pro děti, mládež a dospělé,
které obohacují varnsdorfský
kulturně-sportovní a poznávací
život. Děkujeme za: Den dětské
radosti (DDM), Varnsdorfský
triatlon (Mgr. J. Novota), Kolobjeh (R. Sladkovský), Jazzový
pátek, Tanambourrée (ZUŠ),
Podzimní sportovní hry a pěveckou soutěž (ZŠ náměstí
E. Beneše), Velikonoční laťku
(TJ Slovan - atletický oddíl),
vydání sborníku Mandava, Fotorok (KPMV), mladé zdravotníky
(ČČK Varnsdorf), křesťanské
tradice a obyčeje (Farní obec
starokatolické církve), sociální
práci s hendikepovanými osobami (BGV), sportovní turnaje
(HC Varnsdorf, TJ Slovan Varnsdorf, ZŠ Edisonova, ZŠ Bratislavská), Poznávání českých
spisovatelů, Sobotnění ve čtvrtek (Městská knihovna), soutěž
hasičů (Sdružení hasičů), taneční soutěž (SK Paintball), volnočasové aktivity (Svaz tělesně
postižených), 13 klíčů aneb Znáš
své město? (Junák)…
GPMV 2011 je uzavřen, ať žije
nový ročník GPMV 2012!
Mgr. L. Ondráčková,
vedoucí OŠKT
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Vyměním družstevní
byt 1+3+L, zateplený, nová
okna, sprchový kout za byt
1+1. Doplatek. V žádané
lokalitě Varnsdorfu. Telefon
737 820 244.
Prodám byt 1+1 v ul.
K. Světlé ve Varnsdorfu. Tel.
602 174 655.
Prodám rodinný dům
v klidné lokalitě Varnsdorfu - na Špičáku, velmi dobrý stav, zahrada. Telefon
777 930 343.
Varnsdorfská realitní
kancelář hledá nemovitosti
(byty, domy, pozemky) ke
koupi. Jsme připraveni ihned
odkoupit nemovitost za vámi
nabízenou cenu, jednáme
rychle a platba hotově. Pouze
vážní zájemci. RK nevolejte.
Více na www.VARNSDORFSKA.cz Tel. 606 740 390.
Prodej RD ve Varnsdorfu,
1+ 4+ přísl. v klidné lokalitě.
Ihned volný. Cena 692 tis. Kč
vč. všech poplatků. REALITY
Janošek, s. r. o., Varnsdorf,
tel. 602 354 389.
Převod dr. bytu 3+1+L
ve Varnsdorfu, ul. K. Světlé.
Pěkná kuch. linka s myčkou.
Cena 498 tis. Kč (k jednání)
vč. všech poplatků. REALITY
Janošek, s. r. o., Varnsdorf,
tel. 602 354 389.

Prodej bytového domu
s udržovanou zahradou,
v klidné okrajové části města
Varnsdorfu. 5 bytů obsazených nájemníky, 2 byty volné.
Pozemek: 2397 m2. Prodejní
cena: 3.900.000 Kč. Info Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
Prodej udržovaného
družstevního bytu 1+3+L ve
čtyřpodlažním domě v Rumburku. Nová plastová okna.
Výměra: 79 m 2 . Snížená
prodejní cena: 350.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.
Prodej bytového domu
s nebytovými prostory
v Rumburku. Prodejní cena:
2.900.000 Kč. Info Lužická
R. K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.
Prodej nově zainvestovaných stavebních pozemků
v klidné části Rumburku
nedaleko centra. Možnost
výstavby domů na klíč. Plyn,
elektřina, voda, kanalizace.
Výměry: 810 až 2 600 m2.
Prodejní cena: 250 Kč/m 2
+ podíl na sítích. U větších
parcel cca 1 000 m2 zahrady
za 50 % ceny. Info Lužická
R. K. Tel. 412 333 281, 602
108 404.
Prodám byt 1+1 ve Varnsdorfu v os. vl. ul. Karlova. Tel.
607 624 812.
Prodám byt 2+1, Karlova
ul., nerekonstruovaný, ihned
volný. Tel. 775 643 903.

PRODEJ, PRONÁJEM - jinak, nově - LÉPE

602 445 852, 800 262 020,
www.dumrealit.cz
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Služby
Najdeme vám nejlepší
hypotéku. Volejte zdarma
800 611 111.

Zaměstnání
Firma přijme spolupracovníky. Požadavek: Minimálně vyučen. Tel. 774 623 832.
Regionální obchodní zástupce. Stabilní, celorepublikově působící společnost
příjme spolupracovníky na ŽL.
Vhodné pro zaměstnané, ženy
na MD, invalidní či starobní
důchodce. Bližší informace
na tel. 774 797 423.
Nabízíme brigádu ve
Varnsdorfu pro studenty
i aktivní seniory. Dobré fin.
ohodnocení, možné i dlouhodobě. Pro více informací Tel.
774 501 514.

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

Hledáme asistentku.
Nabízíme: práci na HPP,
dobré pracovní podmínky.
Požadujeme: ukončenou SŠ,
komunikativnost, spolehlivost,
znalost práce na PC. Více
informací na www.VARNSDORFSKA.CZ.

Různé
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.

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

ZN. LEVNĚ
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ODDLUŽENÍ
ODDLUŽENÍ -- INSOLVENCE
INSOLVENCE
VYSVĚTLÍME...
PORADÍME...
ZPRACUJEME...
INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ MŮŽE ZABRÁNIT EXEKUCI
KONTAKTNÍ TEL. 777 844 585 OD 9 HOD. DO 12 HOD.
KONTAKTNÍ E MAIL: RK.STUDANKA@SEZNAM.CZ
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I ŽÁCI SE ZAPOJUJÍ
DO JARNÍHO ÚKLIDU

S odchodem zimy a příchodem jara se odkryla ve městě spousta nepořádku, který je postupně likvidován „uklízecími četami“ jak
z technických služeb, tak i z řad veřejné služby. OŠKT vyzval
k pomoci s úklidem svého okolí všechny základní školy, z nichž
některé již úklid provedly a jiné se na něj chystají. Žáci ZŠ náměstí
E. Beneše byli při odstraňování nepořádku přímo nepřehlédnutelní
ve svých pracovních trikách s logem „Akce čisté město“. Základní
škola na Bratislavské ulici spojí svou brigádu s ekologickou vycházkou.
Děkujeme všem žákům a pedagogům, kteří tak přispějí ke zlepšení celkového pohledu na pořádek v našem městě.
Mgr. L. Ondráčková, vedoucí OŠKT, foto DaS

Nepodceňujte jarní
úklid pálením!
Pálení nahlašte předem

Každý rok apeluji na své sousedy, aby dávali pozor při jarním úklidu
na zahrádkách, a to zejména při pálení staré trávy a klestí. Pominu-li
nebezpečí vzniku požáru, možných vážných zdravotních komplikací
či způsobení škod na majetku svém i sousedů, pokusím se dnes na
„zahrádkářské pálení“ podívat z pohledu zákona. Česká legislativa
(třeba na rozdíl od německé) umožňuje občanům, aby si na svém
pozemku rozdělali oheň a na něm si buď ugrilovali něco dobrého,
nebo spálili „něco“ ze zahrádky. Toto pálení řeší celkem tři zákony:
o požární ochraně, o ochraně ovzduší a o ochraně přírody. Pálit je
možné pouze suchý odpad rostlinného původu neznečištěný chemickými látkami (barvy, mořidla, oleje apod.) za dodržení podmínek zabezpečení požární ochrany. Přitom ještě nesmíte nadměrně obtěžovat
okolí zápachem či kouřem a zároveň ručíte za všechny škody touto
činností způsobené. Je zcela ZAKÁZÁNO odstraňovat starou trávu
či zbytky rostlin plošným vypalováním porostů. Vzít zápalky a stařinu
vypálit je však jednodušší a méně namáhavé než poctivě hráběmi
celou plochu zbavit starého porostu. Pomáhá k tomu i přežívající
názor, že popel z vypáleného trávníku je dobrým hnojivem přispívajícím k lepšímu růstu nového porostu. Koho by v tu chvíli napadlo, že
tato „metoda“ zahradnické práce může vést k nejtragičtějším koncům
a že takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů
a objevit se i po několika dnech. A to nemluvě o pokutě až do výše
25 tis. Kč. Vzhledem k možnosti rychlého a jednoduchého elektronického oznamování pálení na operační středisko hasičů doporučujeme proto využít odkaz Nahlášení pálení na levé horní straně našich
stránek http://hasici.varnsdorf.cz. Odesláním vyplněného formuláře
se sice pálení nepovoluje (jen je evidováno operačním a informačním
střediskem hasičů), ale vám nehrozí problémy za zbytečný výjezd
hasičů. Pokud se Vám přesto pálení vymkne kontrole, okamžitě
kontaktujte hasiče prostřednictvím tísňových linek 150 nebo 112.
Jiří Sucharda, požární preventista města
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Lužická nemocnice získala od Rumburku
deset milionů korun
nutné investovat do doplatku za
nákup CT přístroje a nákup injektoru kontrastních látek pro
CT pracoviště.
Nemocnice také chystá modernizaci rentgenového pracoviště na interním oddělení
V Podhájí včetně stavebních
úprav, což si vyžádá přibližně
třímilionovou investici. Pracoviště bude po rekonstrukci vybaveno
dvěma zánovními rentgenovými
přístroji v celkové hodnotě
600 tisíc korun. Ty počátkem
tohoto roku zakoupilo vedení

Poskytnutí desetimilionové
dotace z rozpočtu města
schválili pro Lužickou nemocnici
rumburští zastupitelé. Nemocnice tyto prostředky hodlá využít
k nákupu zdravotnického zařízení, například videokolonoskopu pro gastroenterologické
pracoviště za 440 tisíc korun,
monitorů vitálních funkcí za
200 tisíc korun a antidekubitních matrací celkem za 250 tisíc
korun. Téměř dva miliony korun
by měly pokrýt náklady na rekonstrukci dětského oddělení
a více než tři miliony korun bude

ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL
stanovují termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO OBDOBÍ

OD 1. 9. 2012 DO 31. 8. 2013
na

ČTVRTEK 19. DUBNA 2012
od 10 do 16 hodin.

Žádosti se podávají ve všech mateřských školách.
O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy.
Rodiče předloží spolu se žádostí rodný list dítěte.
SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:

MŠ Seifertova 2471, MŠ Poštovní 1428, MŠ Národní 1617,
MŠ T. G. Masaryka 2180, MŠ Nezvalova 2024,
MŠ Křižíkova 2757, MŠ Pražská 2812, ZŠ a MŠ Bratislavská 994
Současně proběhne podávání žádostí o přijetí dětí
se zdravotním postižením (vady řeči, smyslové, tělesné,
mentální postižení, vývojové poruchy chování)
do speciálních tříd v těchto mateřských školách:

MŠ Poštovní 1428, MŠ Nezvalova 2024
Ve stejném termínu proběhne od 14 do 16 hodin zápis do přípravné
třídy v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700.
INZERCE

nemocnice v dražbě z majetku
nemocnice v Kutné Hoře, která
je v insolvenci.
Za milion dvě stě tisíc korun
doplní nemocnice chirurgické,
gynekologické a endoskopické
nástroje.
V souvislosti s digitalizací rentgenového pracoviště počítá nemocnice s vybudováním nového
datového úložiště, v němž by mělo
být uložené značné množství dat
vyprodukovaných digitálními rentgenovými přístroji a CT zařízením.
To bylo zakoupeno v závěru minulého roku.
Čerpáno z RN

„Dětská scéna
2012“

Z pověření Krajského úřadu
Ústeckého kraje pořádal DDM
v Děčíně v pátek 23. března
okresní kolo přehlídky dětských
sólových recitátorů „Dětská
scéna 2012“. Do tohoto okresního kola postoupil Dan Rýdl
z Gymnázia Varnsdorf na základě doporučení poroty z městského kola, které se uskutečnilo
5. března v DDM Varnsdorf.
Dan postoupil ve své kategorii ( III, 6.-7. ročník) do krajského
kola přehlídky, které se koná ve
dnech 28. a 29. dubna 2012
v Městské knihovně Louny.
Poděkování patří paní
Mgr. Martině Janákové, která
na přehlídku Dana připravovala.
Přejeme hodně štěstí v krajském kole.
Ivana Jägrová
DDM Varnsdorf
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Vzpomínka
Dne 10. dubna si připomeneme rok
od úmrtí maminky, babičky a prababičky
Pavlíny Vránové.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Blahopřání
Dne 15. dubna oslaví krásné životní jubileum 80 let naše maminka Anna Hradecká.
Přejeme hodně zdraví a rodinnou pohodu.
Synové Zdeněk, Antonín a Milan s rodinami

Hanka Krawcec,
přísloví a školní soutěž

Rádi bychom touto cestou poděkovali za rychlou a profesionální
pomoc automobilové a následně i letecké posádce záchranné
služby při úraze našeho dědy Honzy.
Rodina Geržova, Divišova a Suchardova

Z ubní

pohotovost
7.-9. 4. 2012
MUDr. Vladimír Vojtěch
U Plovárny 1190/14, Děčín 1
tel. 412 502 216
14.-15. 4. 2012
MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín IV
tel. 412 507 588

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR
se bude konat

v úterý 10. 4.

od 15 hodin
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

Svozy pytlového
tříděného odpadu

12. 4. 2012

Svoz zákazníků

ZDARMA
18. 4. 2012

Odjezd: Varnsdorf, AN
ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum
Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

Narození
Ivana Páchová
Milan Plocar
Jakub
Zdeňka Spěváková
Jan Spěvák
Ondřej
Drahuše Tkáčová
Milan Tkáč
Jakub
Martina Švecová
Martin Bafi
Tadeáš
Nina Křikavová
Jan Křikava
Maruška
Soňa Jirsová
Martin Dospěl
Martin
Nela Vítová
Martin Zachariáš
Matteo
Eliška Šroňková
Radek Bubna
Beáta

SENÁTORSKÉ
DNY

16. 4. 2012

15-17 hodin
v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwickling Investition in Ihre
Zukuntft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Knihovna pokračuje s edicí „Setkávání přes hranice“
Počátkem minulého roku
jsme recenzovali první dvě publikace, jimiž městská knihovna
zahájila edici „Setkávání přes
hranice“. Stejnojmenný projekt
poté pokračoval nejen přednáškami, výstavami a koncerty, ale
vydáním dalších tří knih během
loňského roku a zatím jedné
publikace letošní:
Milan Hrabal: Hanka Krawcec. Výtvarné dílo / Tworjace
wuměłstwo.

P oděkování
Děkuji tímto všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit
dne 16. 3. 2012 se zesnulým panem Jiřím Hubáčem.
Chtěl bych také poděkovat pohřební službě Kamélie za profesionální zajištění pohřbu, panu Fundovi a všem za projevenou
soustrast a květinové dary.
Zvláštní poděkování patří také Ing. M. Hulánovi, p. M. Kostlánovi
a všem zaměstnancům pivovaru Kocour.
Jiří Hubáč ml.
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Bezesporu nejvýznamnějším edičním počinem knihovny
v loňském roce byla výpravná
dvoujazyčná publikace představující celou šíři výtvarného
díla varnsdorfské lužickosrbské
umělkyně (1901-1990). Po předchozích vzpomínkových publikacích, připravených tímtéž autorem
(Hanka Krawcec, 1996, 2., rozšíř.
vyd. 2001) dostal Hrabal tentokrát
možnost připravit reprezentativní
průřez všemi oblastmi její grafické
a malířské tvorby v kvalitní reprodukci. Samostatná obrazová
část obsahuje 153 položek, další
ukázky doplňují dvojjazyčný text
o autorčině životě a díle. Ten
zevrubně seznamuje se životními osudy, uměleckým vývojem
i hodnocením její tvorby. Velmi
cenná je chronologicky postupující ikonografie umělkyně, od
raného mládí (na snímcích zachycujících rodinnou atmosféru

u skladatele Bjarnata Krawce)
až po dokumentární fotografie
pořízené v 70. a 80. letech. Mezi
přílohami najdeme přehled samostatných i společných výstav
a kalendárium života. Kniha symbolicky vyšla v roce 110. výročí
umělčina narození.
Milan Hrabal: Kůň má nohy,
koza rohy aneb Kdyby kočka
mohla létat...
Zpřístupnění lužickosrbské
lidové slovesnosti Čechům leží
Milanu Hrabalovi na srdci už
dlouhou řadu let. Malý výběr
před řadou let zveřejnil v Hlasu
severu (i v řadě dalších českých
periodik), později přišel na trh obsáhlý soubor Moudrost Lužických
Srbů (Janua 2008) se sedmi sty
příslovími. V novém sborníčku
hornolužických přísloví, vydaném
loni varnsdorfskou knihovnou,
jich najdete něco přes pět set,
a to aniž by se oba výběry příliš
překrývaly. Vedle české verze přísloví můžete ochutnat lužickosrbský originál. Nutno podotknout, že
i v případech, kdy existuje obdobné přísloví v češtině, se zde vždy
setkáte s doslovným překladem
(např. „Příležitosti udělají lepkavé prsty“ nebo „Kabát ti není
tak blízký jako košile“ namísto
našich „Příležitost dělá zloděje“
a „Bližší košile než kabát“. Ediční
poznámka vysvětluje, že „hledání případně existujících českých
ekvivalentů přísluší jinému typu
publikace“, autor tedy chtěl
zachovat jistý jazykový půvab
originálu. Výtvarný šmrnc dává
knížce ilustrační doprovod Pavla
Kacafírka. Pouze snad rejstřík
mohl být zpracován důkladněji,
aby bylo možné vyhledávat tematicky příbuzná přísloví.
INZERCE

Warnoćicy - čěske wokno
do Łužicy. (Varnsdorf - české
okno do Lužice. Nástin česko-lužickosrbské vzájemnosti).
Jak patrno, třicetistránková
brožura je určená hlavně lužickosrbským čtenářům, ale text
je veden souběžně i v němčině
a češtině. Slouží hlavně jako doplňkový materiál k přednáškám,
které knihovna organizuje za
saskými hranicemi ve spolupráci
se Zwjazkem serbskich wumělcow. Shrnuje vše podstatné
o historii kulturních styků mezi
Čechy a Lužickými Srby, ovšem
se „zvláštním zřetelem“ k úloze
našeho města v nich.
První setkáni / Prěnje zetkanje / Das erste Treffen.
Tak je pojmenován trojjazyčný sborníček literárních prací
studentů ze severních Čech
i srbské Lužice. Byly do něj zařazeny nejlepší příspěvky z prvního regionálního kola soutěže
na téma lužickosrbské kultury
a lužickosrbsko-českých vztahů.
Ilustrační doprovod si vzaly na
starost děti z jiříkovské základní
školy. Následovat by měly sborníky z dalších soutěžních kol.
Velkoryse koncipovanou a dobře rozjetou publikační činnost
v rámci mezinárodního projektu
„Městská knihovna Varnsdorf setkávání přes hranice“ bohužel
nyní komplikuje ztráta jednoho
z hlavních partnerů - pražského
vydavatele a knižního grafika
Romana Poláka. S jeho pomocí
totiž byla dosud připravována
podstatná část tištěných publikací. Proto bych rád celému
týmu, zapojenému do projektu,
popřál rychlé překonání obtíží
a další krásné publikace. hamt
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Béčko stolních tenistů míří za postupem

Otužilci hodnotí zimu
Klub otužilců Varnsdorf (KOV), který vznikl v září 2011 v rámci
střediska volného času Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf,
má za sebou téměř celou hlavní otužileckou sezonu. Proto přichází
na řadu bilancování. Za svou krátkou existenci se podařilo splnit
všechny vytyčené cíle. Základna borců (i borkyň), kteří pravidelně či
nepravidelně navštěvují páteční tréninky na Mašíňáku, se rozrostla

Šlágrem 20. kola Okresního přeboru mužů 2011-2012 ve stolním
tenisu byl zápas prvních dvou
týmů tabulky. Druhý TJ Slovan
Varnsdorf B (viz foto) v něm
přivítal zkušený Ambit Benešov
A, který dosud neokusil v této
soutěži porážku. A nedošlo k tomu ani v herně Technických
služeb Varnsdorf, kde hosté
zvítězili přesvědčivě 3:15. Jednoznačně se vyvíjející výsledek
dokázali korigovat pouze Ladislav Žítek st. v utkání s Františkem Nebohým (3:0), Martin
Charouzek se stejným hráčem
(3:1) a Pavel Šimek s Lukášem
Babičkou (3:2). Za domácí tým
dále hrál Ladislav Chlan, na
soupisce jsou ještě Jiří Peleška, Petr Žítek a Petr Žítek ml.
Dres vítězů v utkání oblékli dále
Martin Štípek a Michal Babička.

Béčko zůstalo po porážce druhé, ale i tak má velikou příležitost postoupit do vyšší soutěže,
kterou je Krajský přebor II. třídy Ústeckého kraje. Áčko TJ Slovan (na soupisce jsou hráči
Jiří Somič, Milan Miško, Václav
Strnad, Milan Fuchsig, Miloslav

Ptáček, Ladislv Kovář) drží třetí
pozici a D-týmu (Ondřej Gola,
Vladimír Vejl, Petr Exnar, Aleš
Ondráček, Jaroslav Sláma,
Láďa Žatečka) patří šesté místo. Poslední oficiální informace
potvrzuje postup varnsdorfského béčka.
Text a foto ZdS

Také týmy FAŠV rozehrály jaro
na 8-10 odvážlivců. Vzájemnou podporou jsme přečkali i nejtěžší
chvíle - únorové hluboké mrazy. Někteří z nás jsou dokonce členy
České otužilecké unie. Vrcholem našeho snažení a hlavním cílem
pro uplynulou zimu byla aktivní účast na pražském vánočním Memoriálu Alfréda Nikodéma ve Vltavě s více než 230 otužilci z celé ČR.
Přicházející oteplování nám sice radost nedělá, přesto pravidelné
tréninky, a s tím spojený nábor nových členů KOV budou probíhat
i nadále každý pátek „u výpusti“. Aktuální informace naleznete
také na facebook.com/Hop mezi kry.
KOV, foto archiv klubu

Skvělý závěr sezony florbalistů
V předposledním hracím víkendu
Liberecké florbalové ligy mužů sezony 2011-2012 hraném ve Sportovním
Centru Semily si varnsdorfský SK
Paintball připsal ze dvou utkání plný
počet bodů. Postoupil tak na druhé
místo tabulky, když suverénně
vedoucí FBC Panthers Liberec B
porazil do té doby druhý FBC Legnex
6:4. Varnsdorf nejdříve zdolal SK
Osečná 17:12 a pak i SK Rebels Liberec 13:11. Před závěrečným domácím
turnajem měli varnsdorfští florbalisté
náskok jednoho bodu před FBC Legnex SSKVP a tří před TJ Sokol Koberovy. Ve varnsdorfské sportovní hale je čekal TJ Turnov B (v tabulce
9. s devatenácti body) a lídr Liberecké ligy FBC Panthers Liberec B, který vedl se čtrnáctibodovým náskokem. Domácí celek
úvod s Turnovem nezvládl. Zbytečná nervozita některých hráčů
nepomohla a stav vypadal brzy 1:3. Pak se skóre otočilo na 7:3,
10:6, ale konečný výsledek hlásal 12:12. S lídrem soutěže domácí
prohráli 3:21. Bližší informace o skončené soutěži přineseme
v některém z příštích čísle Hlasu severu.
Text a foto ZdS

Šachové střípky
Mladší šachisté DDM Varnsdorf se zúčastnili turnaje v Kamenickém Šenově. V kategorii hráčů ročníku narození 2001 a mladších
vyhrál mezi 18 šachisty zcela jasně Václav Paulus s plným počtem
možných bodů. V kategorii hráčů narozených v roce 2000 a starších, kde soutěžilo 12 šachistů, si 3. místo zajistil David Ožvold
(5 bodů), 7. skončil Patrik Poříz (3) a 8. Adam Brabec (3).
V. H.

Nejlépe vykročili do jarních
ligových odvet žáci FAŠV U15,
kteří si připsali ze dvou utkání
plný počet bodů. Nejdříve v Rakovníku a poté i doma se Sokolovem, favoritem ze třetího
místa tabulky! Výsledky: SK Rakovník - FAŠV 1:2 (0:2), branky
J. Černý a V. Česenek. FAŠV FK Baník Sokolov 4:3 (1:1),
branky D. Jessl 2, J. Černý
a Spilka. Sestava: Ticháček Kabeláč, Petružálek, Hampl, Altman - Knap, Lupoměský, J. Černý, Holeček - Doležal, Jessl,
střídali Spilka, Kolár, Tatíčková,
trenér František Dužár.
Tým FAŠV U14, svěřenci trenérů Marka Holuba
a Miroslava Luňáka, své
starší kolegy napodobil jen
zpola. Výsledky: SK Rakovník FAŠV 0:2 (0:1). Góly: J. Bílý,
M. Ryšavý. FAŠV - FK Baník
Sokolov 0:9 (0:4).
Pozitivem jarní premiéry
FAŠV U13 na Žižkově bylo
prosazení se ve všech čtyřech
zápasech nejenom gólově, ale
i fotbalově. Je jen třeba udržet
výkonnost bez výraznějších
výkyvů. Výsledek ze Žižkova
10:5 (6:1, 2:1, 1:1, 1:2). Branky:
Kramer 2, Záhorský a M. Svoboda. Sestavy: Burda - Knitl,
Polák, J. Štummer, Lisý, Kramer,
T. Štummer a Záhorský; Vaňák Tran, Zabilka, Stavinoha, Kudrna, D. Svoboda, M. Svoboda,
Marko a Holubek. Doma porazila U 13 Karlovy Vary 10:4.
FAŠV U12 stačila na Žižkově
ve čtyřech zápasech pouze v některých fázích hry. Jinak je nutno

uznat sportovní kvalitu soupeře,
který se snažil všechny situace
řešit fotbalově. V. Žižkov FAŠV 18:3 (4:1, 4:1, 4:1, 6:0).
Branky: Krpata 2 a Vimmer. V domácím prostředí prohrálo toto
družstvo FAŠV s Karlovými Vary
3:7 (0:4, 3:3, 0:1, 0:0). Branky:

D. Svoboda 3 (nejmladší hráč na
hřišti předčil výkonem všechny
ostatní). Sestavy: Černý - Vyčítal, Vejrostek, Jirásek, Šindelář,
Janoušek, Křivohlavý, Hoffmann,
D. Svoboda; Vaňák - Štěpánek,
Mládek, Rosche, Tejnar, Rybář,
Svačina a Vimmer.
ZdS

VELIKONOČNÍ SKÁKÁNÍ

Oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf pořádal ve varnsdorfské sportovní hale veřejné závody ve skoku vysokém,
XVI. ročník soutěže VELIKONOCE NAD LAŤKOU. Základní výška byla nastavena na 100 cm, dále se zvyšovalo po 5 až do 170
a pak po dalších 3 cm. Z celkového počtu 40 účastníků bylo 15
přespolních. Z výsledkové listiny je zřejmé, že ZŠ Edisonova
je postižena fobií z výšky. Závěr soutěže byl skvělý, cvikovský
Jakub Janda překonal letitý rekord v kategorii mužů o centimetr.
Pokud není uvedeno jinak, jedná se o atlety TJ Slovan Varnsdorf.
Výsledky: Mladší žákyně nar. 1999-2000: 1. S. Marcziová
1,30, 2. S. Šťastná, Cvikov 1,25, 3. L. Jetýlková, BG Varnsdorf
1,20 m. Starší žákyně 1997-98: 1. I. Reicheltová, AC Česká
Lípa 1,55, 2. M. Kostenková, Cvikov 1,40, 3. K. Špičková 1,40,
4. B. Škvorová 1,30, 5. V. Zrubecká 1,25, 6. T. Hrabáková 1,25
(všechny BG), 7. D. Berdarová, Cvikov 1,25 m. Dorostenky
1995-96: 1. P. Řeháková, BG 1,35 m. Juniorky 1993-94:
1. E. Křížová, VSK Universita Brno 1,50 m. Ženy nar. 1992
a dříve: 1. K. Ajšmanová 1,55, 2. A. Svitáková 1,10 m (obě AC CL).
Mladší žáci nar. 1999-2000: 1. D. Linhart 1,20, 2. V. Žák
1,20, 3. J. Šišulák (oba BG Varmsdorf) 1,15, 4. L. Nedomlel,
ZŠ náměstí 1,15 m. Starší žáci 1997-98: 1. P. Hájek 1,60,
2. D. Čiháček, 1,55, 3. T. Dostál, Cvikov 1,45, 4. Š. Ježek,
BG 1,40, 5. T. Hlubuček, AC Česká Lípa 1,40, 6. P. Šedivý,
ZŠ náměstí 1,35, 7. T. Endál 1,20 m. Dorostenci 1995-96:
1. K. Novák 1,65, 2. V. Pricl. 1,60 (oba BG), 3. P. Stupka AC CL 1,60,
4. F. Holubář 1,55, 5. D. Čech 1,40 (oba BG), 6. M. Krejčovič 1,40,
7. V. Chlan 1,20, 8. R. Korba 1,15 m (všichni ZŠ náměstí). Junioři
1993-94: 1. V. Lehroch, BG 1,70, 2. M. Sviták, AC CL 1,55 m. Muži
nar. 1992 a dříve: 1. Jakub Janda, Cvikov 1,96, 2. P. Souček 1,70,
3. O. Netto 1,65, 4. M. Sviták 1,35 m (všichni AC CL). Skalický

VÝHRA V JIHLAVĚ I DOMA S MOSTEM

DVĚ MINUTY OD LIGY

Početná skupina hráčů i fanoušků JK Trans Varnsdorf se zúčastnila futsalové kvalifikace o celostátní ligu v Kostelci nad Černými
lesy. Organizace turnaje byla na výborné úrovni a i rozhodčí přispěli
svojí profesionalitou k vynikající úrovni. Horší to bylo s diváckou
kulisou. Pořadatelé turnaje neupřednostnili ani jeden tým domácím
prostředím, a to je pro propagaci sálovky škoda. Ve Varnsdorfu, ale
i jinde by hala jistě praskala ve švech.
Prvním soupeřem byla Adria Nový Bor, čerstvý vítěz Českého
poháru. Varnsdorfský tým nezvládl začátek, a i když měl opticky
navrch a dvě tutovky, výborný brankař Radek Rangl jej vychytal.
Z rychlých protiútoků naopak „jékáčko“ dvakrát inkasovalo. Soupeř
pak průběh duelu kontroloval a nepomohly ani tři vstřelené branky.
Po výsledku 3:6 (branky Jiří Beránek 2, Jaroslav Beránek) si Adrie
výhru zasloužila.
Proti černému koni kvalifikace, týmu Gioia Brno, už začali Varnsdorfští opět s pozornou obranou a s překvapivými protiútoky korunovanými góly. Poslední minuta přinesla hrubou chybu, ta darovala
bod za plichtu 3:3 soupeři (branky dali Mikolášek, Jaroslav Beránek,
Jiří Beránek). Další bod si Gioia připsala za výhru 3:4 na PK.
Systém turnaje určil za dalšího protivníka obhájce ligové soutěže
tým FS Sádek u Poličky ihned po utkání s Brnem. Motivací JK Trans
byla výhra s jistotou postupu, zatímco soupeř počítal s únavou borců

Druholigoví fotbalisté FK
Varnsdorf překvapili druhou
jarní výhrou venku, a to na půdě
jednoho z favoritů druholigové
soutěže v Jihlavě! Zápas rozhodl v 17. minutě Alen Melunovič,
kterého vyslal do brejku Ladislav
Martan, a překonal dlouholetého
gólmana Sparty Blažka. Domácí
sice drželi většinu utkání míč na
svých kopačkách, ale v koncovce byli bezzubí a potřetí na jaře
vyšli střelecky naprázdno. ŽK
Velický, Komárek - Kotiš, výhru
hostů vidělo 1890 diváků. Sestava FK Varnsdorf: Kovář - Tvaroha, Filip, Stehlík, Hozda - Kotiš,
Cana - Martan (90. Pimpara),
Breite (86. Hikspoors), Rudnytskyy - Melunovič (61. Chod).
Do Kotliny přijel k dalšímu
utkání předposlední Most,
který na jaře posbíral v záchranářských pracích sedm
bodů. V samotném duelu šel
po čtvrthodině do vedení po
proměněném PK za hraní
rukou. Ukázková spolupráce
Rudnytského s Melunovičem
přinesla vyrovnání a Kotiš pak
ve druhé půlce připravil na podnose šanci Rudnytskému, který

zařídil výhru 2:1. Varnsdorfský
FK pokračuje ve skvělé jarní jízdě a ocitl se již v první polovině
tabulky. FK Varnsdorf - Baník
Most 2:1, branky 27. Melunovič,
70. Rudnytskyy - 16. Kerbr (PK).
Rozhodčí: Ardeleánu - Moláček, Zeman. ŽK Filip, Breite,
Hikspoors - Pilař, Huňa. Diváci:
650. Sestava: Kovář - Hozda,
Pimpara, Filip, Tvaroha - Martan (68. Mach), Cana, Kotiš,
Breite - Rudnytskyy (85. Volf),
Melunovič (46. Hikspoors).
Dorostenecká devatenáctka
nastoupila doma proti Letohradu, týmu z dolní poloviny tabul-

ky, stále s velkým množstvím
nemocných hráčů (tentokrát
Vomáčka, Honců, Ruszó, Šolc,
Šolín). Přesto trenér P. Hradiský
věřil v úspěch. Už ve 3. minutě
však dorost po rohu nedokázal
opakovaně odkopnout míč
a inkasoval. Válek pak v dalším průběhu, kdy domácí měli
navrch, zahodil penaltu a odmítl
vyrovnání. Územní převaha
po změně stran úspěch nepřinesla a do odkryté obrany inkasoval dorost v 76. podruhé.
V 80. minutě snížil na 1:2 Kučera, ale to už bylo na zvrat pozdě.
ZdS

Fotbalisté navštívili dětský domov
Hráči druholigového
FK Varnsdorf opět
navštívili a mnoha
dárky potěšili mládež
Dětského domova v
Krásné Lípě. Byla mezi
nimi i pozvánka na
druholigový zápas se
Zbrojovkou Brno, což
ocenilo zejména chlapecké osazenstvo, které neodolalo ani nabídce malého fotbálku
na hřišti v areálu domova.
ZdS, foto Š. Pešková

Nadělená i inkasovaná stovka

na druhé straně hrací plochy. Dvě těžká utkání nebyla nejdříve znát,
navíc Sádek chyboval a prohrával 1:0. Ve druhé části padl druhý gól
a vypadalo to hodně nadějně. Až pak začaly docházet síly. Sádečtí
přidali a snížili na 2:1. Naděje žila do předposlední minuty. Stačilo
jednou vystřídat, vypomoci si taktickým odkopem nebo faulem
umožňujícím střídání. Nepodařilo se to. Takřka vyřazený Sádek
toho šikovně využil a srovnal na 2:2 (branky dali Svoboda, Lisý). Na
PK zvítězil JK Trans 9:8 a pobral další, již nic neznamenající bod.
První liga tak JK Trans Varnsdorf proklouzla mezi prsty… Dodejme, že ze šesti zápasů kvalifikace skončily čtyři remizami. Pořadí:
1. Nový Bor (6 bodů), 2. Sádek (5), 3. Gioia Brno (4), 4. Varnsdorf
(3), ligu si zahrají první dva.
Z hráčů nutno pochválit Tomáše Jágra a Jirku Beránka. Jejich
nasazení, myšlenka a schopnost prosadit se jeden na jednoho
byly příkladné. Dříči, kteří nechají na hřišti duši a vědí, co hrát,
to jsou Marcel Mikolášek (nechápu proč nehrál první utkání),
Jirka Jágr, Jan Rada a Michal Fritzche. Vynikajícím tahem bylo
nasazení Petra Lisého na poslední utkání. Dokázal, že pokud
síly stačí, má ještě týmu co dát. Díky vstřelené brance, v té
chvíli postupové, se mohl nesmazatelně zapsat do historie klubu.
Vyloženě nezklamali ani ostatní, avšak od některých se čekalo
o malinko více. Kvalifikace a celá sezóna je uzavřená. To, že byla
úspěšná, není pochyb. Chyběla třešnička na dortu v podobě postupu, což ale jako neúspěch rozhodně nelze brát. Snad to vyjde
znovu za rok!
Alba Sommershuch, foto ZdS

Muži Roudnice přijeli do
Varnsdorfu s taktikou nevyfaulovat se, nezpotit a přežít. Od
začátku se jevilo jako jasné, že
výsledek bude spíše otázkou
soustředění i vůle a že se
naskytne příležitost pro větší
využití všech hráčů. Nejdříve to
v útoku nešlo až tak hladce, ale
další průběh už skýtal možnost
vymýšlet ne zrovna secvičené
či přímočaré systémy a hrát
více pro diváka. Toto experimentování ovlivnilo konečnou
podobu výsledku, který mohl
být pro hosty ještě mnohem

krutější. TJ Slovan Varnsdorf
BK REAL Roudnice n. L. A
110:45 (21:7, 23:8, 34:12, 32:
18). Body Slovanu: Lehroch 23
(1x3), Šišulák 16 (2x3), Buben
16 (2x3), Voráček 12, Tomek
11 (1x3), Novotný 8, Relich 8,
Horáček 7 (1x3), Vakulenko 7
(1x3) a M. Šimák 2. U druhého
týmu tabulky Slavoje Litoměřice
TJ Slovan neuspěl 100:67.
Starší minižákyně ve třetím dějství nadstavbové části
porazily Basket Babes Děčín
přesvědčivě 66:38 (26:12)
a odešly poraženy s TJ Loko-

motiva Liberec I 51:68 (23:40).
Pořadí nadstavby: 1. Liberec
11, 2. Děčín 9, 3. Varnsdorf
7 bodů.
Nejmladší minižactvo Slovanu prohrálo s BK Kondoři
Liberec A 33:70 a porazilo BK
Teplice 65:26. Mezi třinácti družstvy OP nejmladšího minižactva
skončili varnsdorfští sezonu ve
středu tabulky na 6. místě
s vyrovnanou bilancí šesti výher
a šesti proher. Soutěž vyhrál Most
o bod před Litoměřicemi a dva
ztrácí Chomutov.
Ing. Strolený

Kulečníkové ligy regionu před závěrem
Lužickou kulečníkovou 1. ligu
2011-2012 (11 družstev) vedl po
neúplném 19. kole k 19. březnu
tým U Miloše A Česká Lípa před
Pilínkovem A Liberec. Ze zástupců Šluknovského výběžku si nejlépe stál na čtvrtém místě Club
Velký Šenov, šestí byli Hromci
Dolní Podluží.
Ve 2. lize (11 družstev) prů-

běžně vedlo družstvo Ajeto B
Nový Bor před Mušketýry z Kamenického Šenova. Na čtvrtém
místě se držel Šluknov 1.KK,
pátý byl Mělník A Varnsdorf,
sedmý Country club Království
a osmí Rafani Rybniště. Obě
uvedené soutěže mají závěrečné 22. kolo 9. dubna.
Třetí Lužická liga (10 druž-

stev) již skončila. Vyhrál tým
KK Krkovičky Brtníky (32 bodů)
před DA-CAPO Dolní Podluží
a Ťukálky Jitrovník u Šluknova
(po 28 bodech). Mělník B Varnsdorf figuruje na pátém místě
(24), Árny tým Varnsdorf na
šestém (20) a RC Peklu patří
v uplynulé sezoně devátá pozice
(6 bodů).
ZdS
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