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INZERCE

Více v příštím vydání

ROČNÍ PŮSOBENÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY VE MĚSTĚ

EVROPSKÉ PENÍZE PODPOŘILY I MĚSTO VARNSDORF

V BÝVALÉ  CIHELNĚ VYROSTE FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

PŘÍŠTÍ ČÍSLO HLASU SEVERU VYJDE 27. SRPNA

Smutný osud
kinokavárny -
prvního
varnsdorfského
kina
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9. červen, pravé poledne… to byl čas, kdy přesně 411 lidí 
roztančilo celou plochu u sportovní haly ve Varnsdorfu. 
Tančily ženy, dívky, slečny, holčiny… všech věkových 
kategorií. Tančili dokonce i muži, chlapci… prostě všich-
ni, kteří si s láskou a úctou vzpomněli na hity Michaela 
Jacksona. Každý účastník měl bílé nebo modré tričko 
a modré džíny.

Smyslem celé akce bylo překonání národního rekor-
du, který drží město Přerov se 450 tančícími na jednom 
místě právě na Jacksona. Akce byla uspořádána spolu 
s dalšími nadšenci na počest prvního výročí úmrtí zná-
mého zpěváka. 

Davy přihlížejících pobrukovaly s tanečníky, vlnily se 
a všechny na závěr obdařily velkým potleskem. Ačkoliv 
rekord nebyl překonán, naděje na zopakování akce 
v příštím roce je obrovská.

Přijďte si všichni společně za rok zatančit.
rm, foto Michal Šafus

Na „kruhák“ na
Pražské ulici

se letos přířítil
celý peloton

TOUR DE
FEMININ 2010

LETOŠNÍ PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA
V době od čtvrtka 5. 8. do úterý 10. 8. 2010 bude přerušena do-

dávka teplé užitkové vody do města. Důvodem jsou každoroční revize 
rozvoden a opravy na teplárně. K obnovení dodávky teplé užitkové 
vody by mělo dojít v odpoledních hodinách v úterý dne 10. 8. 2010.

 Ing. Miroslav Novotný,
                                                                              ředitel teplárny

411 TANČÍCÍCH U SPORTOVNÍ HALY

NESTAČILO NA REKORD

Pokračování na str. 9

Varnsdorf se roztančil bez rozdílu věku i pohlaví.

Vážení obča-
né, rád bych se 
s vámi podělil 
o některé sku-
tečnosti, které 
se v poslední 

době udály na půdě zastupitel-
stva města.

Po půl roce, a opět v časové 
tísni byly zastupitelům předlože-
ny bez řádného vysvětlení dvě 
žádosti o financování z rozpočtu 
města. 

1. Žádost biskupského Gym-
názia Varnsdorf o návratnou
f inanční výpomoc ve výši 
700 tis. Kč podepsanou ředitelem 
školy Jiřím Čunátem.

2. Žádost Sdružení občanů 
FK Varnsdorf o finanční příspě-
vek – podporu činnosti sportov-
ního oddílu ve  výši 580 tis. Kč. 
V žádosti Sdružení občanů FK 
Varnsdorf je podepsán jednatel 
společnosti Vlastimil Gabriel 
a razítko SK Slovan Varns-
dorf, s. r. o.

V úvodu jednání vyslovilo za-
stupitelstvo města (ZM) souhlas 
se vstupem města do Destinač-
ního fondu Českého Švýcarska. 
Roční příspěvek přijde město na 
38 tisíc korun. Hlavním předmě-
tem činnosti této instituce bude 
propagace regionu, rozvoj 
regionální dopravy turistickými 
autobusy či vlaky a poskytování 
turistických nabídek.

ZM vzalo na vědomí zprávu 
o činnosti Nadačního fondu 
Hrádek-Burgsberg v roce 
2009. Hospodářský výsledek 
fondu činil 21 tisíc korun. Dále 
vzalo na vědomí zprávu o čin-
nosti společnosti Severočeská 
vodárenská společnost, a.s., 
v roce 2009. K nejvýznamnějším 
stavbám v rámci okresu patřila i 
rekonstrukce čističky odpadních 
vod v našem městě, která stála 
48,1 milionu korun.

ZM rozhodlo o poskytnutí pří-
spěvku ve výši 50 tisíc korun pro 
Severočeský filharmonický sbor 
Č. Lípa-Liberec na provedení 
hudebního díla L. van Beetho-
vena Missa solemnis, které 
se uskutečnilo 26. 6. ZM dále 
rozhodlo o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci Gymnáziu 
Varnsdorf ve výši 700 tisíc ko-
run a schválilo příspěvek ve výši
580 t isíc korun pro Sdru-
žení občanů FK Varnsdor f. 
Naopak ZM neschválilo 
opakovaně předložený návrh 

VYHLÁŠKA O AUTOMATECH NESCHVÁLENA
PODPOŘENO GYMNÁZIUM A FOTBALISTÉ 

obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2010 o regulaci provozu 
výherních hracích přístrojů.

ZM vzalo na vědomí zprávu 
kontrolního výboru o šetření po-
stupu odboru životního prostředí 
MěÚ ve věci zjednání nápravy
na odstranění dlouhodobého 
nepořádku na pozemku po bý-

valé tržnici na ulici 5. května. Ze 
závěru vyplynulo, že OŽP postu-
poval v souladu s platnými před-
pisy. V důsledku nepřesností
v práci jednoho pracovníka do-
šlo k průtahu řešení problému
o čtyři měsíce. Vedoucím odboru 
byl pracovník finančně postižen.

V rámci převodů majetku byl 
prodán majetek města v celkové 
částce téměř 840 tisíc korun. 

O tom, že se ve Varnsdorfu 
bude hrát II. liga, jste si již přečetli
v minulém čísle. O vyjádření
k významné sportovní události 
našeho města i regionu, jakou 
je po dvanáctiletém působení 
v ČFL postup SK Slovan 
Varnsdorf do II. fotbalové ligy, 
byli třemi dotazy požádáni 
představitelé města. 1. Jak vás 
dalece zaujala informace, že 
Varnsdorf bude hrát po létech 
snažení druhou fotbalovou ligu? 
2. Budete navštěvovat domácí 
utkání SK Slovan? 3. Přispěje 
město varnsdorfskému fotbalu 
na tento v regionu nevídaný 
úspěch?

OHLASY NA POSTUP 
DO II. FOTBALOVÉ LIGY

SLOVO STAROSTY
Oba požadavky byly předem 

projednány s vedením města, 
ale pouze informativně. Př i 
předložení žádosti gymnázia, 
jehož nejsme zřizovatelem, ne-
dovedl žadatel popsat projekt 
a zastupitelům nesdělil základ-
ní údaje ze žádosti, tzn. průběh 
a způsob financování, o smys-
lu projektu nemluvě. Nebyly 
poskytnuty žádné záruky na 
požadovanou půjčku. Město 
nebylo v průběhu zpracování 
osloveno přesto, že v žádosti 
musí být zdroje žadatele.

Pokračování na str. 3



14/2010                                                                                                                    strana 2

  

Rada města rozhodla: • Zadat přezkoumání hospodaření 
města Varnsdorf za rok 2010 externí auditorské společnosti.  
• Snížit cenu pro prodej objektu občanské vybavenosti č. p. 
3044 a části p. p. č. 2530 vše v k. ú. Varnsdorf na 1.500.000 Kč. 
• Zřídit jedno vyhrazené parkovací místo pro osobní vozidlo na 
parkovišti před domem č. p. 3021 v ul. Karolíny Světlé s tím, že 
se žadatel bude finančně podílet na zřízení parkovacího místa 
ve výši 50 %. •  Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním 
financování projektu „Revitalizace veřejných prostranství ve 
Varnsdorfu, ETAPA A“ - se spolufinancováním města ve výši 
7,5 %, tj.  3.207.075 Kč z celkových způsobilých výdajů projek-
tu 42.761.000 Kč a se zajištěním předfinancování dvou etap 
projektu ve výši 34.213.000 Kč z rozpočtu města. • O přidě-
lení veřejné zakázky „Výměna výplní otvorů, zateplení fasády 
a střešního pláště na objektu MŠ T. G. Masaryka 2180, 
Varnsdorf“ uchazeči KN – STAV, s. r. o. • O přidělení veřejné 
zakázky „Údržba vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu“ ucha-
zeči EKO servis Varnsdorf, a. s. • O přidělení veřejné zakázky 
„Oprava vodní záchytné nádrže U BILLY a přívodního koryta 
Varnsdorf“ uchazeči Horák – stavební a obchodní společnost, 
s.r.o. • O přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
vodní záchytné nádrže Kočka Varnsdorf“ uchazeči Horák-
- stavební a obchodní společnost, s. r. o. • O přidělení veřejné 
zakázky malého rozsahu „Oprava vodní záchytné nádrže 
Valcha“ uchazeči Horák – stavební a obchodní společnost, 
s. r. o. • Uzavřít smlouvu o umístění zařízení s občanským sdru-
žením VIA Regia za účelem umístění solárního fotovoltaického 
systému na střeše ZŠ Edisonova 2821. • Doporučit ZM ukončit 
členství ve Sdružení pro zlepšení vodohospodářských pomě-
rů ve Šluknovském výběžku. • Souhlasit s užíváním hřiště na 
p. p. č. 4210 v k. ú. Varnsdorf pro zkušební zřízení paintballo-
vého hřiště na období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010. • Neposkyt-
nout finanční dar Zdravotní záchranné službě Ústeckého kraje, 
p. o., stanoviště záchranné služby v Rumburku. • Doporučit ZM, 
aby pověřilo kontrolní výbor a finanční výbor do 20. 8. 2010
kontrolou žádostí Gymnázia Varnsdorf a Sdružení občanů
FK Varnsdorf. • Nepovolit použití znaku města Varns-
dorf  P. V. za účelem využití jako součásti grafiky po-
tisku tr ika případně mikiny. • Povolit použití znaku 
města Varnsdorf R. D. na plakát při příležitosti konání 
akce RODEO (setkání koní) ve dnech 6. 8.-8. 8. 2010. 
Rada města rozhodla schválit: • Směrnici Pokladní řád. 
• Dodatek č. 2 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám. 
• Uzavření dohody o společném postupu a vzájemné spolupráci 
mezi Ústeckým krajem a městem Varnsdorf při územně plá-
novací činnosti na jeho správním území. • Finanční příspěvek 
ve výši 5.000 Kč v rámci Koncepce podpory sportu ve městě 
Varnsdorf žadateli J. N. na nadstandardní reprezentaci města. 
• Vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občan-
ské záležitosti. • Vyplacení finančního příspěvku předsedům 
komisí RM, kteří nejsou členy ZM. • Vyplacení finančního 
příspěvku členům komise k projednávání přestupků
města Varnsdorf. Rada města rozhodla neschválit :
• Konání veřejné hudební produkce pod názvem „RO-
DEO (setkání koní)“ na otevřeném prostranství ve dnech
6. 8.-8. 8. 2010 po 22.00 hod. • Konání veřejné hudební 
produkce pod názvem „VDF HELP FEST“ na otevřeném 
prostranství ve dnech 20. 8.–22. 8. 2010 po 22.00 hod.
• Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Posezení 
na terase s muzikou“ na otevřeném prostranství ve dnech 
18. 6. 2010 a 28. 8. 2010 po 22.00 hod. Rada města rozhodla 
uložit: • Komisi pro tělovýchovu a sport a komisi pro výchovu 
a vzdělávání do 20. 8. 2010  zpracovat žádosti Gymnázia 
Varnsdorf a Sdružení občanů FK Varnsdorf a předložit 
k rozhodnutí ZM. Rada města rozhodla jmenovat: 
• Komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ře-
ditele (ředitelky) Domu dětí a mládeže Varnsdor f, 
příspěvková organizace, Otáhalova 1260, Varnsdor f.          

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKYZ DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

• Dopravně-bezpečnostní akce
Dne 21. 6. 2010 v dopoledních hodinách proběhla 

v katastru našeho města dopravně-bezpečnostní akce ve 
spolupráci s dopravními policisty DI PČR Děčín zaměřená 
na dodržování rychlostních limitů v našich ulicích. Při 
této tříhodinové akci bylo zjištěno celkem 20 přestupků 
překročení rychlosti. Řidiči, kteří se dopustili přestupku, 
byli po zásluze „odměněni“ blokovou pokutou. Celková 
výše blokových pokut udělených dopravními policisty se 
vyšplhala na 23.000 Kč.

• Noční „návštěvník“ na Hrádku
Dvacet pět minut po půlnoci zazněl alarm pultu centrali-

zované ochrany (PCO) - objekt Hrádek na služebně městské 
policie. Dozorčí směny neprodleně vyslal hlídku městské 
policie do výše uvedené lokality. Ta provedla kontrolu 
objektu, v němž zjistila sedmadvacetiletého muže, kterého 
na místě zadržela. Byla přivolána hlídka OHS PČR, která si 
muže převzala k dalšímu šetření.

• Šel asi na noční doučování
Všímavým občanem našeho města bylo oznámeno, že 

nějaký muž vlezl sklepním okénkem do Interaktivní základní 
školy na ulici Karlova. Vyslaná hlídka MP se při cestě do 
udané lokality spojila s hlídkou Policie ČR a společnými sila-
mi v budově základní školy  zadržely pachatele podezřelého
z vloupání. Hlídkou Policie ČR byl muž převezen na obvodní 
oddělení PČR k dalšímu šetření. Hlídka MP společně s při-
volanou ředitelkou IZŠ provedla zabezpečení objektu proti 
vstupu dalších osob.                    Martin Špička, velitel MP

• Hitem letošního léta je nerez
Dva muži středního věku ze severních Čech neváhali 

přelézt vysoký plot sběrných surovin ve Varnsdorfu, odkud
v noci  odcizili na dvě stě třicet kilogramů nerezu. Ze svého 
lupu se neradovali dlouho, jelikož jim druhý den varnsdorfští 
policisté sdělili podezření z trestného činu krádeže. Oběma 
mužům tím hrozí peněžitý trest. V horším případě dokonce  
pobyt za mřížemi. 

• Zlákala ho plná nádrž
Neznámý pachatel si začátkem letošního června vyhlédl 

osamělý traktor parkující v lese nedaleko jiřetínského kopce 
Šébr. Při prohlídce  zaparkovaného stroje  poškodil kliku 
kabiny vozu a po zjištění, že nádrž vozu je volně přístupná 
všem kolemjdoucím, odčerpal také sedmdesát litrů nafty
z nádrže. Svým jednáním způsobil jeho majiteli škodu 
přes jedenáct tisíc korun. V případě dopadení neznámému 
nenechavci  hrozí za trestný čin krádeže ztráta svobody  
až na dvě léta. 

• Dva nože a tři roky
Se dvěma noži v rukou ohrožoval devětadvacetiletý 

raubíř obsluhu herny ve Varnsdorfu. K tomu jim ještě vy-
hrožoval usmrcením. Napadení se pochopitelně obávali 
o své zdraví a život. Museli zasáhnout místní policisté. 
Agresora řeší ve zkráceném přípravném řízení za výtrž-
nictví a nebezpečné vyhrožování. Hrozí mu tak až tříletá 
„dovolená“ na státní útraty.                            Petra Trypesová

Povinná výměna 
řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané 
od 1. ledna 1994 do 31. pro-
since 2000 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit nejpozději do 
31. prosince 2010. Uplynutím 
stanovené doby pro jejich vý-
měnu řidičské průkazy pozbý-
vají platnosti. Z informací Mi-
nisterstva dopravy ČR vyplývá, 
že ve správním obvodu města 
Varnsdorf zbývá vyměnit ještě 
963 řidičských průkazů (podle 
stavu ke 2. 7. 2010). Řidičský 
průkaz si můžete vyměnit na 
MěÚ Varnsdorf, odbor správ-
ních agend a dopravy se síd-
lem v ulici T. G. Masaryka 1838 
(u „červeného“ kostela). Po-
vinná výměna řidičského průka-
zu je osvobozena od správního 
poplatku a lhůta pro vydání 
řidičského průkazu je do 20 
dnů od podání žádosti.

Mgr. Nataša Golová, 
vedoucí OSA

Czech POINT 
nově i na matrice

Městský úřad Varnsdor f, 
odbor správních agend a do-
pravy, matrika v ulici T. G. Ma-
saryka 1838 (u „červeného“ kos-
tela) je dalším místem, kde byla 
zavedena služba Czech POINT. 
Zde si nově můžete zažádat 
např. o výpis z Katastru nemo-
vitostí, výpis z Rejstříku trestů 
nebo provést autorizovanou 
konverzi dokumentů.

Mgr. Nataša Golová, 
vedoucí OSA

ČIPY MÍSTO 
STRAVENEK
Od 1. září Školní jídelna nám. 

E. Beneše ruší stravenky a za-
vádí čipy. Každý strávník musí 
mít čip, který bude fungovat po 
celou jeho dobu (například od
1. až do 9. třídy atd.). Čip bude 
fungovat př i výdeji oběda
u okénka, při změně oběda na 
oběd číslo 2, při odhlašování 
a přihlašování obědů. Změna 
nastává i u platby klientů, kteří 
platí přes banky, a to zave-
dením inkasní platby. Veškeré 
informace budou odpovězeny
v kanceláři nebo na telefonu
412 372 112. Čipy se prodávají 
od 21. 6. 2010. 

Marcel Novotný,
ředitel ŠJ
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Žádost Sdružení občanů FK Varnsdorf na podporu činnosti 
sportovního klubu přednesl přítel sportu MUDr. Nácovský 
a o dané věci také mnoho nevěděl, neb přednášejícímu byl materiál 
předložen přímo na místě jednání zastupitelstva. Obsahem žádosti 
je výčet požadavků, které jsou již částečně hrazeny z příspěvků na 
podporu sportu (235.800 Kč) a částečně z rozpočtu města, kde je 
vyčleněno 6.745.000 Kč na provozní náklady a údržbu sportovišť 
včetně energií. Finanční požadavek se vymyká jakýmkoliv pravidlům 
a uvedenou činnost, na kterou je požadován, sdružení neprovozuje 
(např. provoz prádelny) a další nákladové položky žádosti jsou pro 
mne neakceptovatelné (daň z nemovitosti, pronájem pozemků, 
spotřeba elektrické energie, plynu, vodného a stočného). V žádos-
ti jsou i další protichůdné požadavky, nad kterými zůstává rozum 
stát – žadatel zmiňuje vyčleněnou částku 3 mil. korun na podporu 
mládežnického sportu odsouhlasenou zastupiteli města. Z této 
částky byly příspěvky již rozděleny dle platných kritérií a peníze 
šly skutečně na činnost mládežnického sportu, resp. na fotbalovou 
činnost SK Slovanu a Fotbalové akademie Šluknovského výběžku 
(FAŠV). Za Sdružení občanů FK Varnsdorf žádní fotbalisté nehrají, 
přesto požaduje sdružení na tuto činnost peníze z rozpočtové kapi-
toly přímá podpora sportu. 

Odhlasováním finančního požadavku Sdružení občanů FK Varns-
dorf je v podstatě podporován konglomerát všech tří neprůhledných 
organizací (SK Slovan, OS FK Varnsdorf, FAŠV), které mají spo-
lečného jednatele.  Z toho je patrno, že město přispívá na některé 
činnosti dvakrát a dále hradí soukromé aktivity podnikatelského 
subjektu. A navíc je jejich majetek - relaxační a administrativní 
zázemí - evidentně bez využití. 

Dovolte mi ještě pár zamyšlení. Pokud se během roku dostanou 
do tísnivé finanční situace základní a mateřské školy, ředitelé 
a ředitelky těchto organizací podstupují složitý proces schvalování 
změny rozpočtů a nepředvídatelné náklady jsou financovány z re-
zervního fondu. Ten je však neuváženým a nesystémovým postupem 
zastupitelů přímo na jednání zastupitelstva zneužíván. 

Na letošní rok je rozpočtováno v rámci výběru sdílených daní 
115 mil. Kč, což činí v přepočtu na jednoho obyvatele 7.200 korun. Na 
meziroční propad výběru daní, který činil 21,7 mil. Kč bylo opakovaně 
zastupitelstvo upozorňováno. Přesto se již v tomto roce dvakrát 
stalo, že se zastupitelé sešli a společnými silami „přátel sportu 
a kultury“ přehlasovali konzervativnější část zastupitelů, a vedení 
města tím závažně zkomplikovali „život“ (koncepční řízení města).  

Těmito zásahy do rozpočtu města bylo podle vzoru „všichni jsme 
si rovni“ obyvatelstvo rozděleno na dvě skupiny - „rovní a rovnější“.  
O tom, kde jsou hřiště a tělocvičny pro školy, se již zmiňovat snad 
ani nemusím. Hřiště chybí a tělocvičny potřebují opravy! A poža-
dované krácení provozních nákladů příspěvkovým organizacím je 
krok zpátky.

Žáci Základní umělecké školy Varnsdorf (380 žáků), jejíž zři-
zovatel je kraj (a ten na provoz nepřispívá), si hradí provoz školy 
ze školného. Město bude provozovat dům dětí a mládeže, jehož 
zřizovatelství přenesl kraj na město, a děti z DDM také nebyly 
podporovány z rozpočtu města. Gymnázium a VOŠ má k dispozici 
se symbolickým nájmem budovu školy ve Střelecké ulici a areál 
Studentského centra Střelnice.

V druhém pololetí tohoto roku bude opět nutno přistoupit ke změ-
nám rozpočtu. Vzhledem k tomu, že většina investičních akcí je již 
zasmluvněna a dotační tituly jsou přiděleny, vyvstává zde problém 
„jak dál“, odkud finanční požadavky pokrýt? Rezervní a investiční 
fond utrpěl silnou ránu již při schvalování rozpočtu. Vývoj příjmů 
pro letošní i příští rok není optimistický. To je ovšem věc známá 
všem zastupitelům, přesto se rozhodli tak, jak je patrno z výsledků 
hlasování. Jistě je nezpochybnitelným právem hlasovat dle svědomí 
a vědomí, ale vedle svých práv má zastupitel také své povinnosti 
vyplývající ze zákona o obcích.

Jak vysvětlíme voličům – občanům města - rozdávání dotací 
soukromým subjektům, až budou chybět prostředky na opravu 
a výstavbu silnic, inženýrských sítí a čistotu města? Z jakých 
prostředků se bude v zimě odklízet sníh, když bude mimořádná 
kalamita? Za co se uhradí třeba vyšší náklady na teplo ve školách?  
Nebude se tedy uklízet, děti budou ve školách mrznout…!?

Ing. Josef Poláček,
starosta města

        

SLOVO STAROSTY Nová povinnost 
pro podnikatele

 Podnikatelům, kteří si od 1. 7. 
2010 zřídí provozovnu, přidělí živ-
nostenský úřad identifikační číslo 
provozovny. Tato povinnost je 
dána  zákonem č. 227/2009 Sb., 
kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona 
o základních registrech. 

Identifikační číslo provozov-
ny je desetimístné číslo, které 
obdrží podnikatel při oznámení 
zahájení činnosti v provozovně 
živnostenskému úřadu. Pokud 
oznámí více provozoven, ob-
drží ke každé své provozovně 
samostatné identifikační číslo 
provozovny. Tímto identifikač-
ním číslem pak je povinen od 
1. 7. 2010 provozovnu označit. 
Povinnými údaji tedy budou 
jméno a příjmení podnikatele, 
případně obchodní f irma 
nebo název, identifikační číslo 
podnikatele a identif ikační 
číslo provozovny. Jestliže jde 
o provozovnu určenou pro 
prodej zboží nebo poskytování 
služeb spotřebitelům, musí 
být označena také jménem 
a příjmením osoby odpovědné 
za činnost provozovny a dále 
prodejní nebo provozní dobou 
určenou pro styk se spotřebiteli.

Provozovnám zřízeným před 
1. červencem přidělí živnosten-
ský úřad identifikační číslo, a to 
nejpozději do jednoho roku ode 
dne nabytí účinnosti zákona, 
tedy do konce června 2011. 
Podnikatele pak musí o přidělení 
čísla informovat. 

Nadále zůstává v platnosti 
povinnost podnikatele informo-
vat živnostenský úřad o zahájení 
nebo ukončení činnosti v provo-
zovně předem. Na internetových  
stránkách www.rzp.cz se podni-
katel dozví, jaké aktuální údaje 
má uvedeny v živnostenském 
rejstříku.      Živnostenský úřad

Sdružení, spolky, kluby a zá-
jmové skupiny, které nedisponují 
vlastními prostory pro svá setká-
vání a činnost, mohou využít od 
září letošního roku (i hodinového) 
pronájmu „spolkové místnosti“ 
v budově MCKV v Otáhalově 
ulici. Organizační pokyny a ho-
dinovou sazbu pronájmu (velmi 
výhodnou) vám sdělí ředitelka 
knihovny Ing. I. Martinovská na 
tel. 412 371 854. Přátelé všech 
spolků, sejděte se!

Mgr. Ladislava Ondráčková, 
vedoucí OŠKT

Dokončení ze str. 1Dokončení ze str. 1

SMUTNÝ OSUD KINOKAVÁRNY
Když v roce 1912 pokrokově smýšlející Fridolín Pietsch nechal posta-

vit Kino und Konzerthaus, tedy první varnsdorfské kino, určitě nemohl 
tušit, co tato budova jednou zakusí. Ozdoba nebo chlouba města, 
jak byla tato budova díky příkladu geometrické secese nazývána, je 
dnes dlouhodobě opuštěná, trpí a chátrá. Pojďme si zrekapitulovat, co 
tomuto osudu předcházelo. Kinokavárna, jak budovu všichni známe, 
velmi ožila zejména na počátku 90. let minulého století, kdy došlo 
k uzavření kina Panorama a provoz kina až do roku 2004 
probíhal právě zde. Kino hojně navštěvované, a leckdy i bouřlivé 
diskotéky, kavárna a solárium byly její hlavní náplní. V roce 2004 
byla promítací technika včetně zvukového zařízení přemístěna 
do kina Panorama a opuštěný objekt byl poprvé nabídnut
k prodeji, či provozování. Důvodem prozatím neúspěšného nabízení 
nemovitosti však v tomto případě není ani tak způsoben liknavostí 
městského úřadu či jeho pracovníků, ale nepříliš šťastnému 
rozhodování zastupitelstva města a v současné době už 
i malým zájmem investorů. Hned v prvním vyhlášení výběrového 
řízení na pronájem a nové využití objektu v říjnu 2004 město 
neobdrželo žádnou nabídku. Od října roku 2005 proto město změnilo 
strategii a rozhodlo se objekt kinokavárny prodat. Hodnotícím krité-
riem byla nejlepší cenová nabídka na základě návrhu využití objektu. 
V dubnu 2004 byly zastupitelům města předloženy 4 řádné nabídky
a jedna po termínu uzávěrky. Přestože nejvyšší nabídka překonala 
2,5 mil. Kč, zastupitelé nepřijetím žádného usnesení ani jednomu 
zájemci nevyhověli. Komise správy majetku v roce 2007 navrhla radě 
města prodej formou veřejné dražby, ale vzhledem k umístění objektu 
v centru nechtělo město ztratit možnost výběru zájemce a jeho zájem, 
proto rada města raději vyhlásila nové výběrové řízení s hodnotícím kri-
tériem nejlepší investiční záměr a stanovila minimální cenu objektu na 
2 mil. Kč. Tuto podmínku splnila v řádném termínu pouze jedna nabíd-
ka na stylovou prodejnu nábytku, ale ani ta nebyla přijata z důvodu 
snížení nabídnuté ceny kupujícími před jednáním zastupitelstva. 
Výběrové řízení se v roce 2008 opakovalo v původním znění a ze 
dvou došlých nabídek rada města doporučila zastupitelstvu schválit 
jedinou cenově platnou nabídku se záměrem využití jako squashový 
klub s restaurací. Zastupitelé tuto nabídku opět nepřijali, a tím od-
soudili město k dalším nákladům na provizorní opravy a zbytečné zim-
ní temperování. Jelikož se do dalšího výběrového řízení s doplněnými 
podmínkami původního návrhu v řádném termínu nikdo nepřihlásil, 
rada města vyhlásila další kolo výběrového řízení s původními 
podmínkami. Návrh odboru správy majetku na prodej objektu dle 
zásad prodeje (prostřednictvím REGIA, a.s.) schválen nebyl. Do 
dalších dvou kol, které následovaly se stejným zadáním v letech 2008
a 2009, se vždy přihlásili pouze zájemci, kteří nesplňovali podmínky 
výběrového řízení (nízká cena, koupě formou splátek, žádost
o pronájem apod.). Tato výběrová řízení byla proto vždy zrušena,
a tak posledním rozhodnutím v této kauze bylo schválení návrhu 
prodeje objektu dle zásad prodeje (prostřednictvím realitní kanceláře 
REGIA, a.s.). Bohužel do dalšího prodeje zasáhla zvyšující se míra 
nezaměstnanosti v našem kraji, dopady všeobecné hospodářské 
krize a nízká kupní síla místních podnikatelů. 

A tak krásná budova v centru města stále nenašla svého nového 
majitele a před očima občanů stárne a chátrá.                          JS

ZM také rozhodlo o nabytí pozemků do majetku města z vlastnictví 
státu o  výměře 1.369 m2.

ZM vyslovilo souhlas s návrhy pořízení změny územního plánu 
v několika lokalitách města. V souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou 
plaveckého bazénu ZM rozhodlo pověřit starostu města uzavřením 
dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se přesouvá část stavebních 
prací z plánované III. etapy do probíhající I. a II. etapy rekonstrukce 
plaveckého bazénu v ceně téměř 7,9 milionu korun.

V rámci řešení finančních záležitostí schválilo ZM zprávu o plnění 
příjmů a výdajů k 31. 5. 2010. Celkové příjmy činily za toto období 
122.550.284 Kč, celkové výdaje pak 91.740.210 Kč. Dále schválilo 
použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů 
ve výši 110.096,41 Kč pro prevenci kriminality. 

Jednání ZM bylo posledním před prázdninami. Příští se uskuteční 
30. září.                                        Dr. Miloslav Hoch

VYHLÁŠKA O AUTOMATECH NESCHVÁLENA
PODPOŘENO GYMNÁZIUM A SDRUŽENÍ OBČANŮ 

Nová nabídka
spolkové místnosti
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Varnsdorfští žáci nasbírali 
38 tun papíru a 10 tun plastů

I ve školním roce 2009/2010 se ve varnsdorfských školách 
horlivě třídil odpad, především papír a plasty. Celkem žáci na-
sbírali 38 307 kg papíru a 10 121 kg plastů. Výrazně tak přispívají 
ke zlepšování životního prostředí a vytvářejí v sobě samých 
pocit sounáležitosti s přírodou. Vítězem mezi školami se stala 
ZŠ náměstí E. Beneše, jejíž žáci dokázali nasbírat úctyhodných 
20 872 kg papíru a 2 070 kg plastů, což v přepočtu na žáka činilo 
71,02 kg. Nejlepší sběrači byli po zásluze odměněni a dokonce 
odjeli na výlet do Hřenska, kde navštívili Edmundovu soutěsku. 

Jejich přístup je naprosto příkladný a právem si zaslouží pochvalu.                                                                                           
                                                                                                     rm

ANALOG NA ÚSTECKU KONČÍ 31. SRPNA 2010
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Buková hora a Jedlová 

hora bude 31. srpna 2010 ukončeno.
Na většině územní oblasti Ústí nad Labem tak nebude od září 

možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný televizní program. 
Na blížící se termín vypnutí analogových vysílačů budou diváci, 
kteří signál příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením 
piktogramu se čtyřmi čtverečky, informační lištou a spoty.

Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda 
zůstat i nadále u zemského (přes anténu) televizního vysílání, nebo 
využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi.

Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď 
set-top-box (převaděč signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, 
nebo nový televizor s vestavěným digitálním tunerem.

Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, 
se ukončení zemského analogového vysílání nijak netýká a televize 
jim i bez úprav bude fungovat standardně i po 31. srpnu.

Více informací naleznete na stránkách www.digitalne.tv.       -r-

JAK JSME USPĚLI V HODNOCENÍ?
Renomovaný týdeník Ekonom vyhlásil třetí ročník krajského 

kola soutěže Město pro byznys. Zatímco v prvním ročníku soutěže 
v roce 2008 město získalo 2. místo, letos je to 14. místo ze 16 
hodnocených. V soutěži jsou pro dosažení maximální objektivi-
ty města hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do 
šesti oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria jsou statistická data 
nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. 
Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit úplně nebo částečně. 
Vítězem krajského kola v Ústeckém kraji jsou Louny, Děčín se umístil 
na 3. místě a Rumburk na místě 9. Na posledním místě naopak 
zůstal Litvínov. V jednotlivých oblastech získal Varnsdorf 14. místo 
v rámci podnikatelského prostředí, poslední místo za pracovní trh, 
13. místo za přístup veřejné správy a 15.–16. místo v průzkumu 
mezi podnikateli. Naopak za kvalitu lokality jsme získali 2.–3. místo 
a kategorii cenové podmínky jsme mezi ostatními městy vyhráli. 
Oproti roku 2008 si pohoršila všechny města z Děčínska, a to Děčín 
o dvě místa a Rumburk dokonce o šest. Ze soutěže jasně vy-
plývá, kde jednotlivá města „tlačí bota“ a kde je nutné přidat. 
V našem případě je zapotřebí se více věnovat rozvoji pracovních 
příležitostí, rozvoji podnikání a co zlepšovat je i v oblasti přístupu 
veřejné správy.                                                                             JS

Pozor na neznalost vyhlášky!
Mnoho občanů patrně nezaznamenalo platnost Obecně závazné 

vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností č. 1 
z roku 2008. Tato vyhláška má alespoň částečně chránit občany 
města před bezohledným počínáním některých sousedů. Vyhláška 
stanovuje ve městě noční klid v době od 22.00 hod. do 6.00 hod.
V této době platí zákaz rušení nočního klidu (tj. občané jsou povinni 
zachovávat klid a omezit hlučné projevy). Zároveň ale vyhláška zaka-
zuje v zastavěném území města o nedělích a dnech pracovního klidu 
(státních svátcích, významných dnech apod.) v době od 6.00 hod. 
do 14.00 hod. používat zařízení a přístroje, které jsou používány při 
práci na zahradě, při zpracování dřeva a kovů a způsobují hluk (např. 
sekačky na trávu, cirkulárky, motorové pily, vrtačky, křovinořezy 
apod).                                                                                  JS

Činnost veřejné služby prošla 
ročním působením a kancelář 
doznala dalších změn. Otevře-
na je každý všední den od 8 do 
10 hod. pro veřejnost. V tomto 
čase se sepisují smlouvy o výko-
nu práce a umísťují se uchazeči. 

V současné době plní již 
několik funkcí, díky kterým je 
plně zabezpečován chod tří 
pracovních skupin. 

Jedná se o veřejnou službu, 
kde je asi 160 aktivních pra-
covníků z 350 možných, kteří 
odpracují 4 000 hodin měsíčně. 
Veřejná služba (dále jen VS) 
začala fungovat od 1. 6. 2009 
a je využívána jako pomoc 
v záležitostech, které jsou 
v zájmu obce, zejména při 
zlepšování životního prostředí, 
udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství, hrabání 
listí, úklidu usněhu. Preferována 
je výpomoc v organizacích jako 
jsou školy, školky, nemocnice, 
seniorklub a DPS (stěhování, 
malování, úklid, sekání, pletí 
apod.). Na zkušenosti s aktivní-
mi pracovníky služby jsme se ze-
ptali Tomáše Fraňka, pracovníka 
kanceláře VS: „Jedním z důvodů 
vzniku VS bylo, aby umožnila za-
chování pracovních dovedností 
u osob, které jsou dlouhodobě 
ve stavu hmotné nouze. Z prak-
tického hlediska ale tyto osoby 
již pozbyly pracovní návyky, 
někteří ještě nepracovali vůbec, 
ostatní jsou dlouhodobí uchazeči 
na úřadu práce, někteří přes 10 
let, a nejsou schopni vykonávat 
ani nejjednodušší manuální 
práce. Kvalita a produktivita 
u pracovníků VS je někde na 40-
-50 % za předpokladu velmi 
časté kontroly. V případě malé 
kontroly dochází k tomu, že 
tito pracovníci přestávají pra-
covat nebo dokonce odcházejí 
z pracoviště. Organizace týmu je 
náročná, ale rozhodně má ob-
rovský smysl pro chod města.“ 

Organizaci veřejné služby 
provádí jeden stálý zaměstnanec 
města (do června letošního roku 
společně s asistencí pracovnice 
VPP). Zajištěna je administrati-
va, evidence odpracovaných 
hodin, komunikace s oddělením 
dávek pomoci v hmotné nouzi, 
s městskými organizacemi, pro-
bační a mediační službou a sou-
dy.  Komunikace a administrativa 
jsou velice podstatné pro dobré 
propojení jednotlivých složek. 
Vzájemné předávání informací 
je nezbytné pro správný výpo-

čet sociálních dávek, formální 
kontrolu odpracovaných hodin 
i odvedené práce a pro přehled 
o průběhu výkonu alternativního 
trestu. Neodmyslitelnou součás-
tí činnosti kanceláře je i fyzická 
kontrola vykonávaných prací, 
bez níž by fungování služby 
pozbývalo smyslu.

Hlavním motivem fungování 
této služby bylo umožnit lidem 
v tíživé sociální situaci zachová-
ní příspěvku na živobytí v plné 
výši. Pokud vykonávající VS 
odpracuje 30 hodin v měsíci, 
náleží mu zvýšený příspěvek 
na živobytí ve výši 3. 679 Kč, 
pokud odpracuje 20-30 hodin, 
náleží mu příspěvek 3.126 Kč, 
a pokud neodpracuje 20 hodin 
za měsíc, náleží mu základní 
příspěvek ve výši 2.020 Kč.  Jak 
je ale vidět z počtu osob, kterých 
by se VS měla týkat a počtu sku-
tečně pracujících osob, polovina 
nemá vůbec zájem VS vykoná-
vat (nízká finanční motivace, jiný 
výkon prací bez uzavřené prac. 
smlouvy).

Finanční náklady na VS 
nebyly velké. „Zakoupili jsme 
osobní ochranné pomůcky (ru-
kavice, vesty) a základní nářadí -
- motyky, lopaty, motyčky. Zajis-
tili jsme pojištění odpovědnosti 
pracovníků VS  (částka je ze 
100 % pokryta dotací z MPSV) 
a od ledna 2010 bylo zřízeno 
místo pracovníka kanceláře 
na plný úvazek. Výsledkem je 
obrovské množství odvedené 
práce,“ uvedl vedoucí odboru 
sociálních a zdravotních věcí 
Bc. Josef Fibiger.  Na začátku 
fungování VS byli uchazeči 
umisťováni pouze do organizací 
zřizovaných Městem Varnsdorf. 
Od podzimu 2009 začala kance-
lář VS organizovat a vykonávat 
níže uvedené práce: úklid a sběr 
odpadků na silnicích a v parcích, 
okopávání trávy na chodnících, 
hrabání trávy a listí (parky, 
školy, školky a nemocnice), 
sekání trávy a další pomocné 
zahradnické práce (školky, 
nemocnice), malování (nemoc-
nice), čištění oken (nemocnice, 
školy a školky), stěhování a likvi-
dace nepotřebných věcí (školy), 
zednické práce, pomocné práce 
v kuchyni (školky). Celková 
hodnota odvedené práce je asi
630.000 korun za rok.

Druhou skupinou, kterou 
organizuje kancelář, jsou 
zaměstnanci na veřejně pro-
spěšné práce (VPP). Program 

VPP slouží k umístění uchazečů 
o zaměstnání na dobu nepře-
sahující 12 měsíců. Na VPP 
jsou zpravidla úřadem práce 
doporučováni občané, kteří jsou 
obtížně umístitelní do jiných za-
městnání, a to hlavně z důvodu 
nízkého vzdělání a kvalifikace. 
Tito pracovníci jsou navíc např. 
i přes deset let nezaměstnaní 
a jejich pracovní návyky jsou 
takřka nulové. Hlavní náplní 
VPP ve Varnsdorfu je úklid 
veřejných prostranství a objek-
tů města, údržba komunikací 
a chodníků, úklid černých sklá-
dek, hrabání listí, úklid sněhu, 
pomoc při svozu  odpadkových 
košů, průběžný úklid dětských 
hřišť, sběr odpadků, stěho-
vání. Město mělo v loňském 
roce 11 pracovníků VPP a do 
března letošního roku 10 pra-
covníků VPP. Tito pracovníci 
byli v březnu propuštěni. Od 
1. 6. 2010 bylo přijato 6 nových 
pracovníků. Úřad práce v Rum-
burku hradil a hradí mzdové 
náklady na každého pracovníka 
VPP. Odhad vykonané práce  za 
rok 2009 je min. 2.100.000 Kč 
(při ceně 140 Kč/hod. x 15 000  
skutečně odpracovaných hodin). 
V letošním roce je odvedena 
práce již za 630.000 Kč. 

Třetí, a tedy poslední sku-
pinou, pro kterou kancelář od 
března 2010 zprostředkovává 
práci, jsou obecně prospěšné 
práce, kde si občané odpra-
covávají alternativní tresty ve 
prospěch města. „Obvykle je 
takových občanů asi šest v prů-
běhu měsíce, ale bohužel je 
u této skupiny  naprosto nezbyt-
ná stálá kontrola. Často se jedná 
o mladistvé bez pracovních ná-
vyků a s počínajícími prohřešky 
(drobné krádeže, výtržnictví, 
řízení motorového vozidla bez 
řidičského oprávnění apod.),“ 
doplnil Tomáš Franěk. „Všech-
ny tři uvedené skupiny skýtají 
mnohé klady jako třeba značné 
množství odvedené práce, vidi-
telně čistější prostranství a ulice, 
celkové zlepšení vzhledu města. 
Pozitivní jsou nízké náklady na 
chod a zabezpečení všech tří 
složek na straně jedné a vyso-
ké úspory v městském rozpočtu 
na straně druhé. Několik klientů 
si díky naší službě našlo stálé 
zaměstnání. I přes stálý dozor 
a občasné  řešení sporů s klienty 
má činnost kanceláře obrovský 
smysl,“ dodal Tomáš Franěk

rm

Roční působení veřejné služby, 
veřejně a obecně prospěšných prací 



14/2010                                                                                                                      strana 5

INZERCE

Zaměstnání

Salon pro psy - kou-
pání, stříhání, tr imování, 
drápky, čištění uší. Možnost 
úpravy také u vás doma.
H. Matoušková, Jiříkovská 99, 
Rumburk. Tel. 412 333 365, 
604 854 748.

Řádková inzerce

Služby

www.hubnu.net - Chcete 
krásné křivky? S pomocí na-
šich programů a za dohledu 
našeho poradce to jde. Vy-
zkoušejte měsíční program.

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

Nemovitosti

Prodám stavební buň-
ku. Vhodná i jako zahradní 
chatka. Cena dohodou. Tel. 
731 218 048 - po 19. hod.

Přenechám zahrádku
v zahradní kolonii u Ria (Re-
staurace Fontána), včetně cha-
tičky s vybavením (elektřina, 
voda) za 35.000 Kč, dohoda 
možná. Volejte 724 353 824.

Různé

Koupím starožitnosti -
- kvalitní i chalupářské - též 
mince, pohledy, známky, 
celé sbírky. Rychlé a slušné 
jednání. Telefon 606 388 495,
607 662 178.

Koupím do sbírky fotba-
lové odznaky naše i cizí, pře-
devším staré. Staré odznaky 
spolků velocipedistů a lyžařů, 
odznaky olympijské, ev. jiné, 
zajímavé. I sbírku. Platí stále. 
Tel. 603 226 219.

Kvalifikovaná učitelka 
s aprobací český jazyk - děje-
pis hledá práci pro následující 
školní rok. V případě potřeby 
naučím i jiné předměty - AJ, Z, 
OV. Mobil 721 218 200.

Varnsdorfský rodák a patriot Tomáš Flégr se 4. července 
představil svým varhanním koncertem publiku v Kreuzkirche
v sousedním Seifhennersdorfu. Po úvodním „povinném“ preludiu 
z dílny varhanního klasika Johanna Sebastiana Bacha přednesl 
dynamickou a mimořádně zajímavou kompozici  našeho současníka, 
komponisty Petera Grahama (Dolcissima mi vita). Po relativním 
zklidnění při Sonátě h-moll Josefa Labora přišel skutečný vrchol 
Flégrova vystoupení – jeho vlastní transkripce pasáží z klasické 
kompozice Bedřicha Smetany Vltava. Slyšet zurčení pramenů 
slavné české řeky až po motiv Vyšehradu v „jazyce“ varhan bylo 
lahůdkou pro hudební labužníky. Tři měsíce práce na tomto dílku 
se Flégrovi vyplatily. Ohlas obecenstva – z velké části i varns-
dorfského - byl mimořádně příznivý. Českému publiku se s tímtéž 
programem Flégr představil o týden později ve filipovském kostele.

Text a foto Milan Hrabal

Vynikající varhanní koncert

Tomáš Flégr v Seifhennersdorfu.

Letošního 18. září odjede na-
še taneční skupina STARS
Varnsdorf reprezentovat nejen 
naše město, ale i ČR na „Mezi-
národní soutěž Europen Open 
2010“  v Paříži do nádherného 
prostředí Disneylandu. Chceme 
ukázat, že se nebojíme vystou-
pat nad laťku hodně vysokou. 

Již loni jsme reprezentovali 
město až v Americe v Orlandu 
a ostudu jsme určitě neudělali. 
Však ta naše salta, stojky a stanty 
každého hned rozveselí. 

Pojeďte nás podpořit svým 
burácivým potleskem a strávit 

• Výstavní a společenský sál 
na Hrádku doznává další změny 
k lepšímu. Do konce července 
budou do zrekonstruovaných 
prostor v předsálí instalovány 
chemické WC a do konce roku 
dostane sál nový nábytek, 
lustry a malbu. V suterénních 
prostorách se zatím připravuje 
stálá expozice místní těžby uhlí 
a mineralogie. 

• Nákupní centrum Globus 
Liberec pořádá svoz zákazníků 
zdarma 11. 8. 2010 ve 14.45 hod. 
z varnsdorfského náměstí.    -r-

KRÁTCE

Rada města Varnsdorf
vyhlašuje

konkurz na obsazení funkce ředitele (ředitelky) 
školského zařízení

Dům dětí a mládeže Varnsdorf, p.o.
Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf

 Požadavky a náležitosti přihlášky naleznete na
úřední desce a na webových stránkách města.

Předpokládaný nástup do funkce 1. 1. 2011.

Termín podání přihlášek: 19. 7. 2010

Taneční skupina STARS vyráží do Paříže
Pojeďte nás podpořit potleskem!

dva plné dny v Disneylandu. 
Čeká na vás Mickey Mouse, 
super horské dráhy, 4D kina, 
adrenalinové volné pády,
a nejen to. V autobusu zbývají 
poslední místa. Cena je 4.700 
Kč (Paříž 17.-20. září 2010), 
zahrnuje dopravu, ubytování 
v hotelu se snídaní, večerní 
projížďku centrem Paříže, do-
pravu do Disneylandu z hotelu, 
vstup na dva dny.
Více informací na telefonu
731 574 399, www.cheerstars.cz.

RD

VARNSDORFSKÉ 

TRHY
21. července

18. srpna
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Zastupitelstvo města v dubnu schválilo prodej pozemků bývalé 
cihelny a skládky odpadu Václavu Markvartovi, který v těchto mís-
tech připravoval výstavbu fotovoltaické elektrárny. 

Smlouva mezi městem a panem Markvartem mj. udělala „tlustou 
čáru“ za sporem, kdo provede rekultivaci těchto pozemků - tato 
povinnost zůstala na kupujícím.

Po vyřízení stavebního povolení pan Markvart prodal celý areál 
(včetně pozemků předtím nabytých od města) firmě TM-Solar, s.r.o., 
se sídlem v Praze, která elektrárnu vybuduje a bude provozovat. Od 
pana Markvarta jsme získali k tomuto projektu několik základních 
informací. 

Pokud bude záměr doveden do konce, vznikne v odlehlé části 
Varnsdorfu - na jinak obtížně využitelné lokalitě rekultivované sklád-
ky - areál fotovoltaické elektrárny na ploše necelých 10 hektarů. 
Plánovaný výkon: 3,9 MW.

Výstavba se má realizovat v šibeničním termínu - do začátku října 
letošního roku. Současné stavby budou odstraněny, samozřejmostí 
bude oplocení a stálá ostraha areálu. Provoz zařízení má poskytnout 
pět pracovních míst.

Podle předběžného odhadu bude muset investor do projektu vložit 
asi 380 mil. korun. Při vysokých výkupních cenách solární energie 
jsou to ovšem dobře investované prostředky. 

Velice výhodně nastavené podmínky pro provozovatele sluneč-
ních elektráren vedly v naší zemi k „boomu fotovoltaiky“, jehož 
odrazem je i varnsdorfský projekt. Jenže velký nárůst „solárních 
dodávek“ do energetické sítě s sebou nese nebezpečí zvýšení cen 
za elektřinu. Stát na to zatím reagoval novelou zákona, která umožní 
snižovat výkupní ceny solární elektřiny - týká se to ale slunečních 
elektráren postavených po roce 2011.

Samotná technologie výroby elektřiny ve fotovoltaických i větrných 
elektrárnách zároveň ohrožuje stabilitu energetické soustavy náhlými 
výkyvy dodávek, a tak se elektroenergetické společnosti nyní již 
daleko přísněji staví k žádostem o jejich připojení do sítě. Možná
i proto se s výstavbou u nás „na cihelně“ tak pospíchá.           ham

Ve 2. výzvě k předkládání 
žádostí o dotaci v rámci ROP 
Severozápad byl podpořen 
projekt města „ Informační 
podpora cestovního ruchu ve 
Varnsdorfu“. Celkové náklady 
projektu 3.075.500 Kč jsou spo-
lufinancovány 85 % z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj
a 7,5 % ze státního rozpočtu 
ČR. Zbývající část 230.663 Kč
pokryje město ze svého rozpočtu 
jako vlastní podíl žadatele. Pro-
jekt byl realizován od listopadu 
2008 a ukončen v červnu 2010.  

Z dotačních prostředků byla 
vybavena pracoviště informač-
ního střediska v městském cen-
trum kultury a vzdělávání i na 
Hrádku výpočetní technikou, 
nábytkem nebo nástěnnými 
mapami. 

V jednotném grafickém stylu 
byla pořízena široká nabídka 

drobných propagačních  ma-
teriálů (puzzle, batohy, čepice, 
trička, klíčenky, pohlednice, tuž-
ky, kalendáře, turistické známky 
a další). Za zmínku jistě stojí 
série 10 obsahově různých 
skládaček s informacemi o kul-
tuře, sportu, tipech na výle-
ty, ale i třeba  s přehledem 
realizovaných investic města
v uplynulých letech. Ocenit 
lze také informační brožury 
– jedna samostatně o Hrádku
a druhá o městě Varnsdorf nebo 
sadu pohlednic s významnými 
vilami. Jedním ze závazných 
výstupů projektu bylo mj. i zho-
tovení reliéfní mapy Varnsdorfu 
a okolí. Skutečné náklady na 
výrobu mapy v profesionálním 
zpracování byly neúměr-
ně vyšší než naplánované,
a proto bylo přijato náhradní 
řešení vyrobením mapy své-

pomocí, resp. s ochotou a osob-
ním nasazením kolektivu uči-
telek a žáků ZŠ Bratislavská, 
za což jim patří velký dík. 
Mapa je k dispozici na Hrádku.

Město realizovalo v minu-
lých letech řadu námětově 
podobných projektů, nicméně 
rozsahem zadání i financemi 
byl tento projekt pro město

EVROPSKÉ PENÍZE PODPOŘILY I MĚSTO VARNSDORF

Reliéfní mapa z dílny kolektivu 
učitelek a žáků ZŠ Bratislavská.

Nově zařízené „Íčko“ v MCKV č. p. 1260.

Pohled na pozemek fotovoltaické elektrárny.                  Foto JS

„NA CIHELNĚ“ VYROSTE 

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Studenti z Varnsdorfu uklízeli v soutěskách
Studenti (celkem 36) a dvě paní učitelky z biskupského Gymnázia 

Varnsdorf pomáhali 24. června uklízet soutěsky ve Hřensku, které 
začátkem června postihly ničivé záplavy,jež zde zanechaly značné 
škody a naplavily velké množství odpadků.

Studenti se rozdělili do dvou skupin (půlka šla z Mezné k lodičkám, 
druhá půlka ze Hřenska k lodičkám) a obětavě, ale i nadšeně sbírali 
pod aktivním dohledem pana starosty Černého z Hřenska naplavené 
odpadky od petláhví až po staré pneumatiky.

„Biskupské gymnázium nejprve kontaktovalo naši společnost 
s dotazem, jak nejúčelněji by mohli soutěskám pomoci,“ vysvětluje 
manažerka vzdělávacích programů Michaela Andělová ze společ-
nosti České Švýcarsko a dodává: „Jejich zájem a upřímná vůle 
pomoci nás potěšila, a proto jsme se jim snažili vyjít maximálně 
vstříc. Zajistili jsme autobus a domluvili další podrobnosti přímo
s panem starostou, aby pomoc byla skutečně konkrétní a užitečná.“ 

Mgr. Dana Štefáčková

úplný soupis vznikl před několika 
lety právě pod patronací KPMV), 
posléze v kombinaci s ukázkami 
význačnějších klasicistních 
staveb. Unikátní vchodové por-
tály, detaily na fasádách, o které 
kolemjdoucí obvykle vůbec okem 
nezavadí, mile zachovalý nebo 
naopak svéráznými úpravami 
„zprzněný“ charakter starých 
domů. Každých pár kroků po 
varnsdorfských ulicích je čeho 
si všimnout. 

Mgr. Filip Mágr vedl letos na 
jaře dvě vycházky zaměřené na 
drobné sakrální památky a další 
dvě jsou připraveny na podzim. 
Faktografie v průvodcovském 
výkladu je čerpána z podkladů 
Milana Šebka, iniciátora jejich 
oprav. Vycházky zároveň slouží 
k rekognoskaci jejich součas-
ného stavu, případně k drobné 
údržbě okolního terénu.

Studentka ochrany krajiny 
Zuzana Štěpánková, dcera 
výše jmenované, provedla ve 
dvou etapách zájemce po chrá-
něných i jiných význačných 
stromech v našem městě. 

Na webových stránkách 
KPMV se pokaždé objeví krátké 
shrnutí každé z vycházkových 
akcí s fotogalerií navštívených 
míst.

V klidu, pěšky, beze spěchu, 
s očima na stopkách a se 
znalostní výbavou průvodce 
vypadají varnsdorfské ulice 
úplně jinak než cestou z ná-
kupu... Na svůj „vycházkový 
den“ už netrpělivě čekají také 
naše kostely... a když to dobře 
dopadne, možná se projdeme 
i vilovými čtvrtěmi s odborníkem 
na moderní architekturu.

ham

V rubrice pozvánek na akce 
Kruhu přátel muzea Varnsdorf 
se v posledních dvou třech 
letech setkáváme s tematickými 
vycházkami po městě. „Túry“ 
obvykle o délce čtyř až šesti 
kilometrů s výkladem lektorů 
si získaly oblibu postupně se 
rozšiřujícího okruhu zvídavých 
spoluobčanů. Začalo to něko-
lika vycházkami s Jaroslavou 
Štěpánkovou za lidovou architek-
turou (podstávkové domy, jejichž 

INZERCE

Varnsdorfskými ulicemi pomalu a pozorně

i jeho zaměstnance jedinečný. 
A nyní je možné konstatovat, 
že i přes drobné zádrhele jak 
při složité administraci projektu 
u poskytovatele dotace, tak při 
samotné výrobě propagačních 
materiálů se podařilo věc dotáh-
nout ke zdárnému konci.

Text a foto PeV
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Vzpomínka

Blahopřání

Poděkování

Svozy pytlového

tříděného odpadu

22. července 2010
5., 19. srpna 2010

17. - 18. 7. 2010
MUDr. Adolf Křemen 
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

24. - 25. 7. 2010
MUDr. Pavel Hladík 
Weberova 1537/7, Děčín VI
tel. 412 539 298

31. 7. - 1. 8. 2010
MUDr. Alena Křemenová 
Sokolská 129, Děčín IX,
tel. 412 544 539

7. - 8. 8. 2010
MUDr. Vojtěch Vladimír 
U Plovárny 1190/14, Děčín I,
tel. 412 502 216

14. - 15. 8. 2010
MUDr. Pavel Hladík 
Weberova 1537/7, Děčín VI
tel. 412 539 298

21. - 22. 8. 2010
MUDr. Vladyslav Lisachenko 
J. Š. Baara 26, Děčín IV
tel. 412 507 588

Zubní

pohotovost

Dne 6. července by se dožila 79 let naše milovaná maminka
a babička Ludmila Špetlová. 16. srpna uplyne rok, kdy nás 
navždy opustila. Dne 12. července by se dožil 80 let náš drahý 
tatínek a děda Miroslav Špetla. 1. října uplyne 15 let kdy nás 
navždy opustil. 

S láskou na své rodiče vzpomíná dcera Dagmar a syn Miroslav 
s rodinami.

Dne 30. července uplyne smutný rok, 
kdy nás opustila moje babička Zdeňka 
Polcarová. 

S láskou vzpomíná vnučka Šárka s ro-
dinou.

Sňatky

Radka Kabátová

Roman Šeps

Narození

Dne 29. července to budou 2 roky, co nás 
navždy opustil pan Jan Karásek.

S láskou vzpomíná manželka Eva, děti 
Roman a Eva s rodinami, ostatní příbuzní 
a přátelé.

Dne 21. července tomu budou 2 roky, kdy 
navždy utichlo srdíčko naší milované dcery 
Romanky Schuppanové.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají 
rodiče, bratři s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 15. července to bylo 5 let, co nás 
navždy opustil pan Josef Bureš.

Vzpomíná manželka Drahomíra, syn 
Josef s manželkou, vnučky Andrea a Karina 
s rodinami.

Milá maminko, je to již čtvrt století, co nejsi 
mezi námi, ač je to tolik let, víc a víc nám 
chybíš. Nejvíc budeš chybět svým vnučkám 
Sabince a Nellince, protože by měly úžas-
nou babičku. Chybíš i své Martanovic rodině
a všem lidem, co Tě znali jako skvělou ženu. 
Ti, kdož jste Miladu Ptáčkovou znali a chybí 
vám stejně jako nám, vzpomeňte 5. srpna 
s námi.

Tvé drahé dcery Petra a Pavla.

Omlouváme se, že jsme neuspořádali 
rozloučení s Jaroslavem Pasovským. Je to 
druhé úmrtí v rodině, když v lednu zemřel Mi-
roslav Pasovský. Kdo jste je znali, vzpomeňte 
i dnes s námi. My nezapomeneme. 

Rodina Pasovská.

Vzpomínka

Dne 18. července uplyne smutný rok, kdy 
nás opustil manžel, otec a dědeček Milan 
Vojta.

S láskou stále vzpomíná manželka Hedvi-
ka, děti Hedvika a Milan s rodinami.

Dne 12. července uplynulo 10 let, co nás 
opustil manžel, otec a dědeček Stanislav 
Kropáček. Vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomíná manželka Jana, 
dcera Stáňa a vnoučata Jana a Jakub.

Dne 17. července uplynou 3 smutné roky od úmrtí mého man-
žela Jiřího Tichého.

Manželka Dagmar a dcera s rodinou stále vzpomínají.

Dne 1. července se dožila krásných 70 let 
naše maminka a babička Irma Vašáková. 
Touto cestou bychom jí chtěli poděkovat za 
její velkou péči a upřímnou lásku k dětem
a vnoučatům.

Do dalších let jí přejeme mnoho zdraví
a lásky. Děti Jiří a Ivana s rodinami.

Děkujeme všem přátelům a známým za 
projevení soustrasti a účasti ve smutku nad 
úmrtím Jaroslava Pasovského. Poděkování 
patří myslivcům a všem, kteří nám pomáhali
v těchto těžkých chvílích.

Rodina Pasovká.

Děkujeme panu místostarostovi Mgr. Petru Šmídovi za krásný 
zážitek, který nám připravil v rámci prohlídky budovy MěÚ. Ex-
kurze se nám moc líbila a všem ji doporučujeme.

Žáci 2.A ZŠ Bratislavská.

INZERCE

Děkujeme všem příbuzným a známým za projevenou soustrast 
a účast na posledním rozloučení s panem Václavem Čerychem. 
Také panu Suchardovi za přednesenou řeč.

Rodina Čerychova. 

INZERCE

Veronika Ptáčníková
Ladislav Weber     (David)

Olina Holendová
Roman Hampl  (Andrejka)

Monika Vozárová
Petr Šírek            (Matyáš)

Pavla Dobešová
Petr Dobeš            (Marie)

Ivana Hejduková
Jan Javorek       (Vojtíšek)

Jarmila Miloschewitschová
Martin Miloschewitsch
                          (Kristýna)

Markéta Salačová
Jan Tyrpekl         (Terezka)
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Chladné počasí se střídavým 
svitem slunce, ale hlavně nepr-
šelo. To byly důležité podmínky 
pro další z více jak dvaceti roč-
níků tradičního turnaje hospod
a restauračních zařízení ve 
Varnsdorfu. Před samotným 
zahájením byla účastníky vzpo-
menuta minutou ticha památka 
Josefa Bauloviče, fotbalisty, 
který stál u zrodu tradice turnajů
a po mnoho let aktivního účast-
níka. Ve skupině A vyhrál Skle-
ník (7 bodů) před Podkovou (5)
a Horáčkem (4). Zápasy Besedy 
Krásná Lípa, která nedorazila, 
byly kontumovány. Skupině B 
dominoval Hilton (9 bodů a ani 
jedna obdržená branka) před 
Kovárnou (6), Sloupákem (3)
a Herna barem (0). V zápase
o 5. místo se utkal tým od Ho-
ráčků se Sloupákem a prohrál
1:2. Třetí místo si vybojoval ce-
lek Podkovy, který porazil Kovár-
nu 2:1. Finále mezi Skleníkem
a Hiltonem bylo skutečným vyvr-
cholením turnaje. Po stanovené 
hrací době dvaceti pěti minut 
skončil zápas 1:1. Hilton vedl 0:1 
brankou T.Lufta, za Skleník srov-
nal z PK Z. Šťastný. Rozhodovat 
musely penalty. První kopal 

Hilton obhájil loňskou výhru
Hilton, L. Snášel V. Rýdla pře-
konal. Pak „pentli“ Z. Šťastného
J. Vít zlikvidoval a za Hilton 
šel na druhou sérii J. Mochlar. 
V. Rýdl mu ovšem střelu
s pomocí tyče také zneškodnil. 
Vzápětí Skleník srovnal stav, to 
se nemýlil J. Beránek. Třetí sérii 
načal bezpečným proměněním 
T. Luft a když S. Šmidílek trefil 
tyč, mohli se borci Hiltonu 
radovat z vítězství. Postavou-
-figurou turnaje byl vyhlášen 
Jura Kulčar, nejlepším hráčem 
Josef Eliáš (Hilton), brankařem 
Patrik Kříž (Podkova) a střelcem 
David Sekyra (Hilton). Konečné 
pořadí: 1. Hilton, 2. Skleník,
3. Podkova, 4. Kovárna,
5. Sloupák, 6. Horáček, 7. Herna 
bar. Ceny týmům a jednotlivcům 
předával varnsdorfský místosta-
rosta Mgr. Petr Šmíd. Všechny 
zápasy bez problémů zvládl 
sudí Milan Marek, jako spíkr 
turnaj uváděl Jarda Frolík. 
Turnaj sponzorovaly pivovary 
Konrád, Svijany, Union Drinks 
Březno a dále Pepsi-Cola, Řez-
nictví Vohnout, Regia a.s., J. Vít 
a M. Vaňák. Více plus foto na:
www.hospodturnaj.estranky.cz

ZdS

OHLASY NA POSTUP DO II. FOTBALOVÉ LIGY
Dokončení ze str. 1

Ing. Josef Poláček, staros-
ta města: 1. „Bezesporu je to 
informace zajímavá. Byla by 
zajímavější, kdyby Varnsdorf 
postoupil na základě svých 
sportovních úspěchů a ne proto, 
že čtyři týmy, které byly hráčsky 
úspěšnější, tuto nabídku odmít-
ly z různých důvodů. Domnívám 
se, že převážně z nedostatku 
finančních prostředků.“ 2. „Na 
utkání Slovanu jsem chodil
v dobách, kdy Varnsdorf repre-
zentovali „varnsdorfští  hráči“. 
Přiznám se, že ne moc často. 
To byl podle mne „varnsdorfský 
fotbal.“ Ale líbil se mi.“ 3. „Nemlu-
vil bych o „nevídaném úspěchu“, 
ale o štěstí. Co se podpory týče, 
Město Varnsdorf hradí údržbu
a provoz všech sportovišť část-
kou cca 6.745 tis. Kč. Investice 
jsou zvlášť a jen v letošním 
roce jde o 46 mil. Kč. Jakékoliv 
zvýšení provozních nákladů, 
které se stanou mandatorními
a trvale začleněnými do rozpoč-
tu města, jsou velmi nepříjem-
ným zásahem do hospodaření. 
Nedovedu si představit, co bude 
vedení města sdělovat voličům, 
až budou chybět prostředky na 
opravu a výstavbu silnic, inže-
nýrských sítí, opravu školských 
zařízení a čistotu města.“       

Mgr. Petr Šmíd, 1. místosta-
rosta:  1. „Jsem fotbalovým fa-

V neděli 8. srpna si fotbalo-
ví příznivci jistě nenechají ujít 
domácí druholigovou premiéru
SK Slovan Varnsdorf, který 
bude hostit tým FK Fotbal Třinec
(9. celek uplynulého ročníku 
soutěže). Výkop zápasu bude 
ve 14.30 hod, sponzorem utká-
ní a ceny do tomboly věnuje 
ABX Rumburk. O čtrnáct dní 
později, v neděli 22. srpna od
14.30 hod. přivítá SK Slovan fot-
balisty FC Hlučín (13.). Ceny do 
tomboly věnuje AB elektro a ku-
chyňské studio Bukáček.   ZdS

KDY PRVNĚ NA
DRUHOU LIGU?

nouškem a zdejším Slovanem 
jsem prošel všemi mládežnický-
mi kategoriemi. Druhá nejvyšší 
soutěž v nejpopulárnějším 
sportu je pro Varnsdorf a výbě-
žek skvělou reklamou. Díky nad-
šení realizačního týmu a hlavně 
díky dlouhodobé podpoře ze 
strany generálního sponzora se 
podařilo dostat město do pově-
domí nejen sportovní veřejnosti.“
2. „Domácí zápasy navštěvuji 
pravidelně celá léta. K fotbalu 
mě a bratra přivedl otec, který se 
dneška bohužel nedožil, ale vím, 
že by měl ohromnou radost.“
3. „V koncepci sportu, kterou 
letos zastupitelstvo schválilo, 
je kolonka „nadstandardní“ 
reprezentace města. Jsem 
přesvědčen, že přesně sem
II. liga zapadá. Příští zastupitel-
stvo bude mít před sebou jako 
jeden z prvních úkolů domluvit 
se, zda i nadále a jakou formou 
podporovat úspěšné sportovce, 
umělce a další osoby a skupi-
ny, které město reprezentují. 
Pokud budu mít možnost chod 
budoucího zastupitelstva ovliv-
ňovat, bude toto jednou z mých 
priorit.“

Karel Dubský, 2. místosta-
rosta: 1. „Určitě mne zajímala 
tak, jako jiné důležité věci 

spojené s městem Varnsdorf. 
Víc by mne potěšila skutečnost, 
že fotbalový tým postoupil
z prvního místa tabulky, než ze 
šestého, to je můj názor, nemusí 
se s ním ztotožnit ostatní.“ 2. „Na 
fotbal nechodím pravidelně, spíš 
nahodile, mám smůlu v tom, že 
pokud jdu na fotbal, tým pro-
hraje. Nerad bych byl špatným 
maskotem... Nezdráhám se 
však pokusit tento stav obrátit
a na fotbal přijít.“ 3. „Na posled-
ním městském zastupitelstvu 
24. 6. 2010 byl fotbalový klub 
podpořen zastupiteli částkou 
580.000 Kč. Myslím si, že je 
to dostatečná finanční částka 
věnovaná městem.“

Ing. Jan Rýdl, předseda 
představenstva TOS VARNS-
DORF, a.s.: „Je to skvělá 
zpráva, která potěší nejen varns-
dorfskou sportovní veřejnost, 
ale i další skupiny obyvatel, 
kterým leží na srdci prosperita 
města. Účast v této prestižní 
soutěži, kterou sledují statisíce 
lidí po celé republice, píše se
o ní v celostátních denících a ne 
zřídka se objevuje v televizních 
zpravodajstvích, zvyšuje image 
města a jeho atraktivitu, což se 
projeví v jeho návštěvnosti i v zá-
jmu potencionálních investorů.

A to je přesně to, co náš „ospalý 
Varnsdorf“ potřebuje. Pro mne 
osobně a pro TOS VARNSDORF 
je to dobře i z jiných důvodů. Již 
téměř 15 let sponzorsky podpo-
rujeme fotbalový oddíl, abychom 
získali pro sportování co nejvíc 
dětí. Udrželi je ve Varnsdorfu
a po škole, nezvolí-li cestu profe-
sionálního fotbalisty, těm nejlep-
ším nabídli zaměstnání ve firmě.  
Druhá liga nám znásobuje tuto 
příležitost. Dává šanci k získání 
statutu sportovního střediska 
mládeže, což ve spojení s touto 
soutěží bude lákadlem pro rodi-
če i děti z regionu přesahujícího 
Šluknovský výběžek. Bude 
tak možné podstatně rozšířit 
mládežnickou základnu, hrát 
důstojnější roli v soutěžích
a dopracovat se k tomu, že 
nezanedbatelnou část kádru 
prvního týmu dospělých budou 
tvořit vlastní odchovanci. I to 
by mělo pomoci, aby se fotbal 
dostal do popředí zájmu veřej-
nosti a zvýšila se návštěvnost 
fotbalových utkání. 

Jsem přesvědčen, že účast ve 
II. lize může město nastartovat 
k úsilí znovu nabýt dominantní 
postavení v regionu a „probudit 
se“. TOS VARNSDORF je připra-
ven v tomto úsilí být nápomocen 
nejen proto, že ve svém názvu 
má jméno města, což zavazuje, 
ale i proto, aby zde mohl rozvíjet 
své podnikání a měl komu na-
bízet pracovní příležitosti. Jsme 
připraveni pomoci a doufám, že 
nezůstaneme osamoceni.“

K historické sportovní události 
se vyjádřila i osobnost nejpovo-
lanější, ředitel SK Slovan 
Vlastimil Gabriel, který reago-
val s odstupem času na nedávný 
rychlý sled událostí. Nejdříve je 
třeba uvést, že minulý ročník 
ČFL skončil pro varnsdorfský 
SK Slovan 13. června. Jedno 
postupové místo už měl jasný 
vítěz Sezimovo Ústí, druhé zů-
stalo zhruba týden otevřené pro 
více týmů. Měl v té době ředitel 
klubu tušení či myšlenky, že by 
se druholigová nabídka mohla 
nakonec týkat i Varnsdorfu,
a jak vývoj událostí sledoval? 
„Vývoj událostí kolem postupu 
jsme sledovali velice pozorně 
a činili různé kroky k tomu, aby 
vše dopadlo tak, jak to dopadlo. 
To znamená, že v regionu Šluk-
novského výběžku se bude hrát 
prvně v historii druhá nejvyšší 
profesionální soutěž v kopané.“ 
Licenční komise ČMFS pak při-
jela 23. června posoudit stadion 
v Kotlině ke způsobilosti pro 
vyšší soutěž. Měla připomínky 

k některým skutečnostem
a jsou tyto již vyřešeny? „Připo-
mínky byly a řeší se ve spolu-
práci s Regii, a.s., a zástupci 
města tak, aby nedostatky byly 
odstraněny do startu soutěže. To 
znamená k domácímu zápasu
s Třincem dne 8. srpna 2010.“

První červencovou neděli za-
čala letní příprava áčka, II. liga 
zahajuje koncem července. Pří-
prava bude tedy krátká a jistě je 
nutné kádr patřičně posílit. Jsou 
vytvářeny předpoklady nejen po 
stránce hráčského kádru k tomu,  
aby se druholigová příslušnost 
SK Slovan Varnsdorf nestala 
jednoroční záležitostí? „To 
nezáleží jenom na činovnících 
SK Slovan Varnsdorf. Jednou 
z podmínek účasti v druholigové 
soutěži je transformace klubu na 
akciovou společnost. Velmi 
důležitá proto budou jednání 
s vedením města i v okolních 
městech ohledně vstupu do a.s. 
a přímé podpoře klubu v jeho 
činnosti. Účast v této soutěži ne-
může být pouze zájmem varns-
dorfských organizací TOS
a SK Slovan, ale musí se stát 
společenskou záležitostí celého 
Šluknovského výběžku.“

A jak přijali zprávu, že 
Varnsdorf bude hrát definitivně 
druholigovou soutěž, někteří 
z  varnsdorfských podnikatelů 
nebo náruživých fotbalových 
příznivců?

Zdeněk Jedlička, papírnic-
tví: „Je to pro město a zdejší 
fotbal určitě čest. V republice 
jsou daleko větší města a o ta-
kovéto soutěži si mohou nechat 
jen zdát. Na II. ligu se určitě 
přijdu podívat, ale nebude to asi 
pravidelně.“

Norbert Heidler, prodej 
upomínkových předmětů: 
„Skvělá zpráva, historický oka-
mžik a je třeba tu šanci využít. 
Na fotbal jsem chodil už jen 
občas, dříve to bylo s otcem 
téměř pravidelně. Druhou ligu 
si ujít ale nenechám.“

Petr Fojtíček, vedoucí varns-
dorfské pobočky SčVK, 
a.s.: „Ta informace mne velice 
zaujala. Musí však nyní dojít 
ke kvalitnímu posílení kádru. 
Slovan to nebude mít ve vyšší 
soutěži lehké, moc dalších úspě-
chů nečekám, ale určitě všichni 
příznivci chceme vidět kvalitu. 
Na třetí ligu jsem nechodil, na 
tu druhou se těším a přijdu se 
podívat.“

Michal Dubovecký st., firma 
DUMA: „Jsem rád. Čekal jsem 
na tenhle okamžik poslední 
tři roky, druhá liga byla stále 
předmětem mnoha diskuzí
v kuloárech. Takže zase u nás 
konečně uvidíme ještě vyšší 
soutěž a těším se na každý zá-
pas v Kotlině.“                      ZdS

Osm dní, osm etap, neboli 
úvodní prolog a sedm náročných 
MTB maratonů v italsko-fran-
couzských Alpách. Tak to je Iron 
Bike 2010. Na tento supertěžký 
cyklistický etapový závod se
v posledním červencovém týdnu 
chystá varnsdorfský cyklista 
Honza Novota. Jeho denní re-
portáže z každé etapy je možné 
sledovat od 24. do 31. července 
na www.varnsdorf.cz, www.bi-
ke24.cz, www.mtbs.cz nebo 
www.mountainbike.cz.       ZdS

IRON BIKE 2010 
cyklistovo utrpení 
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STŘÍBRO VARNSDORFSKÉ ATLETKY
Na Mistrovství České republiky v atletice dorostu a juniorů 

v Táboře získala Eliška Křížová stříbrnou medaili ve skoku 
vysokém dorostenek. Trojice 
nejlepších závodnic svorně 
překonala výšku 1,70 m a o je-
jich pořadí rozhodoval počet 
pokusů na poslední skočené 
výšce. Podle tohoto kriteria 
naše atletka nakonec obsadila 
druhé místo. Zdolaných 1,70 m
je dosavadním osobním maxi-
mem, ale určitě si troufá i výše. 
Po dvojí letošní účasti na MČR ve vícebojích se šikovnost a píle 
mladé závodnici konečně vyplatila. Blahopřejeme!         Skalický

V sobotu 17. července se koná od 8.00 do 18.00 hod. 
na stadionu v Kotlině soutěž upoutaných leteckých modelů,
I. ročník závodů VARNSDORFSKÝ UPOUTANEC. Více  na 
http://lmk.varnsdorf.net/.

Malinko kulatý 5. ročník VARNSDORFSKÉHO TRIATLONU 
má svůj termín konání v neděli 18. července. Od 10.00 hod. je 
na programu dětský závod, ve 13.00 startuje hlavní. Informace: 
hany1@seznam.cz nebo na www.triatlonvdf.cz.

V sobotu 31. července proběhne KOLOBJEH. Na kolech 
nebo po svých se bude od 15.00 hod. zdolávat kopeček z varns-
dorfského náměstí na Studánku. Prezentace na zahrádce Pen-
zionu U Rudolfa III. je od 13.00 do 14.30 hod. Více informací 
na www.kolobeh.estranky.cz

V sobotu 14. srpna se koná 1. ročník tenisové soutěže   
VARNSDORFSKÝ MIX pouze pro smíšené čtyřhry. Jde
o turnaj amatérů bez rozdílu věku. Registrace do 8.00 hod. Info: 
R. Mládek, mob.724 113 040. 

Týden poté od 21. do 22. srpna se hraje 5. ročník mezinárod-
ního turnaje EUROREGION NISA pro amatéry ve dvouhrách 
a čtyřhrách bez rozdílu věku a pohlaví. Info: M. Hindrák, mob. 
602 104 574.  

Od 28. do 29. srpna  proběhne 1. ročník turnaje VARNS-
DORFSKÝ KRAŤAS v deblech jako celostátní turnaj neregis-
trovaných hráčů - mužů bez rozdílu věku. Info: M. Žižlavský, 
mob. 739 004 326.

V sobotu 28. srpna se  ve sportovním areálu v Jiřetíně pod 
Jedlovou koná VI. ročník cyklistických závodů SAMAT TOUR 
pro malé i velké cyklisty. STARTY: v 9.30 hod. kategorie A - děti 
do 8 let;  v 10.00 hod. kategorie B - děti do 15 let (malé v dopro-
vodu rodičů); v 11.00 hod. kategorie C - mládež a dospělí od 16 
do 99 let. Zápis účastníků závodu vždy 30 minut před startem. 
Občerstvení zdarma, mnoho cen a ta hlavní: kolo!           ZdS

PŘIPRAVOVANÉ LETNÍ AKCE

O prázdninách nabízí tenisový areál TJ Slovan Varnsdorf ZDAR-
MA hraní dětem do patnácti let věku, a to každé pondělí v týdnu na 
dvorcích číslo 5 a 6 v době od 9.00 do 12.00 hodin. Podmínkou je 
tenisová obuv. Rakety a míčky zdarma zapůjčíme. Přijďte si zkusit 
tenis.                                                                                        M. H.

PRÁZDNINOVÝ TENIS PRO MLÁDEŽ 

Ženy volejbalového oddílu TJ Slovan uspořádaly před jarní částí 
soutěže 2009-2010 na dvou zrekonstruovaných kurtech u sportov-
ní haly „Přípravný turnaj“ k ověření své výkonnosti. Vytáhly se naše 
juniorky, když přehrály ženy ze Stráže p. R. 2:0. Takto se již neda-
řilo ženám Slovanu s Turnovem (1:2). Konečné pořadí: 1. TJ Tur-
nov, 2. TJ Slovan Varnsdorf ženy, 3. TJ Slovan Varnsdorf  juniorky, 
4. SK Panda Stráž p. R.

Pokud volejbalistky-ženy na podzim vyhrály z 10 zápasů přeboru 
Libereckého kraje osm a vedly tabulku, tak na jaře se jim již zdale-
ka tak nedařilo. Ze stejného počtu odvet dovedly k vítěznému konci 
čtyři, z toho obě utkání s Mnichovým Hradištěm A. S jeho béčkem 
se neradovaly ani jednou stejně jako se soupeřkami z Doks. Koneč-
né pořadí: 1. Mnichovo Hradiště B  37 bodů, 2. TJ Slovan Varnsdorf 
32 (sety 44:30), 3. Doksy A 32 (42:33), 4. Česká Lípa A 29,  5. Stráž
p. R. A 28, 6. Mnichovo Hradiště A 22 bodů.                                  ZdS

Volejbalistkám odvetná část nevyšla

Průběžné pořadí  varnsdorfs-
ké dlouhodobé pokerové soutě-
že hrané pravidelně v Tipsportu  
vykazovalo po 30. kole tato 
umístění do dvacátého místa: 
1. Richard Brůna, 2. Liberečák, 
3. Roman Vít, 4. Mirek Burda, 
5. Franta Švejda, 6. Kubánec, 
7. Aleš Němec, 8. Pavel Greňo, 
9 - 10. Jarda Kučera, Jéža,
11. Ozy, 12. Dejdar, 13. Krtek, 
14. Aleš Nový, 15. Šmucler, 
16. Jarda Němec, 17. Číča,
18. Mike, 19. Elik, 20. Whale. 

ZdS

POŘADÍ
POKER TOUR

Krajské přebory jednotlivců 
v rámci Libereckého krajského 
atletického svazu byly závod-
ními vrcholy pro mladé atlety
TJ Slovan. Na stadionu v Jičíně 
a poté v České Lípě pro některou 
z udělovaných medailí vystoupi-
ly „na bednu“ následující dívky 
a chlapci:

Dorost:  E. Křížová - 1. místo 
ve skoku vysokém 1,60 m, 2. ve 

ATLETI BRALI MÍSTA NA BEDNĚ

V uplynulém 37. ročníku 
Varnsdorfské ligy 2009-2010 
hrálo čtrnáct družstev, která 
se utkala každé s každým 
vzájemně dvakrát. Po šest-
advaceti kolech se vítězem 
stalo družstvo Bowling s hráči 
Gola, Miško, Fuchsig. Druhé 
Čendové I (J. Peleška, Chlan 
ml.) minulé prvenství neobhá-
jilo a zůstalo o pouhý bod za 
vítězi. Další pořadí bylo toto:
3. 3K (Krejčí, Kovář, Kroužek), 
4. Praha, 5. AXE-Borci, 6. Ko-
couři, 7. SOK, 8. Šimek, 9. H+H,
10. Čendové II, 11. Vohnout,
12. Arbas, 13. Spiders,  14. Ama-
téři. Co do úspěšnosti jednotliv-
ců byl s 94,23 % první Chlan ml.
(3 prohry) před Golou s 89,13 % 
(5) a Krejčím s 83,33 % (8). Ve 
čtyřhrách měl 100% úspěšnost 
Gola před Kroužkem (92,5 %)
a Chlanem ml. s J. Peleškou 
(oba 88,46 %). Příjemným pře-
kvapením bylo umístění družstva 
Kocouři (MUDr. Vejl, Exnar ml.), 
naopak fanoušky zklamal tým 
Spiders a nováčkové soutěže 
Amatéři, kteří skončili poslední, 
dostáli svého názvu.  Příznivým 
konstatováním je velký zájem 
hráčů o tuto soutěž, v jejímž 
průběhu nedošlo k žádnému 
vážnějšímu nedorozumění. 
Emoce se objevovaly, ale 
záhy opadaly, jde  vždy o sport
a upevňování zdraví. Pozitivem 
rovněž je, že se ke dvěma 

Varnsdorfská stolně tenisová liga dohrána
družstvům Slovanu v okresním 
přeboru přidají v sezoně 2010 -
- 2011 další dvě složená z před-
ních borců Varnsdorfské stolně 
tenisové ligy. Dodejme, že áčko 
obsadilo v minulém ročníku 
OP 3. místo, béčko skončilo 

zlepšeným závěrem nakonec 
na 5. pozici. Závěrem nutno 
se smutkem uvést, že z našich 
řad navždy odešel J. Marek, 
jeden z nejstarších pamětníků 
naší ligy.                   

M. Exnar

V polovině června ukončily 
činnost kroužky modelářské 
mládeže při DDM Varnsdorf. 
Navštěvovalo je 14 žáků z pů-
vodně přihlášených 22 zájemců 
a během deseti měsíců posta-
vilI několik modelů házedel
a modelů s gumovým pohonem, 
se kterými se  zúčastnili celkem 
devíti soutěží. Z těch nejdůle-
žitější byly postupové soutěže 
na Mistrovství České republiky 
mládeže pro rok 2010, která se 
létá po prázdninách na letišti ve 
Všechově. Za DDM Varnsdorf
a LMK Varnsdorf jsou v katego-
rii H nominováni: D.Pecinovský,
D. Koutný a J. Cimpl. V kat. P30 
D. Koutný, D. Jára, O. Hulán,
O. Novotný a R. Král. Většina 
žáků modelářských kroužků se 
zapojila do programu Startech, 
kterou organizuje Technická 
universita Liberec. Účastnili jsme 

LETEČTÍ MODELÁŘÍ  INFORMUJÍ
se kurzů obrábění, robotiky, me-
chatroniky a začátků modelářství 
leteckého i raketového.

Mimo soutěží mladých mo-
delářů se starší členové LMK 
účastnili i několika veřejných 
soutěží s dobrými umístěními 
František Hovorka v teamu 
s Jiřím Novotným na meziná-
rodní soutěži „VELKÁ CENA 
MĚLNÍKU“ v Hoříně, obsadili 
4 místo. Jindřich Štrubinský 
se umístil na soutěžích ka-
tegorie RCA (radiem řízené 
akrobatické modely) v Bechyni, 
Třebíči a Chebu na 9.místě.

V kategorii volných modelů 
H získal Stanislav Rudinský
1. místa v Mnichově Hradišti, 
České Lípě a v Terezíně. V kat. 
P30 si zajistil 1. místo Eugen Belo 
v České Lípé. Podrobnější údaje 
z jednotlivých soutěží najdete na  
www.lmk.varnsdorf.net.     Bartik

vrhu koulí (3 kg) 11,16 m, 2. v bě-
hu na 400 m 63,8 s;  J. Muller -
3. v běhu na 1 500 m 4:46,
2 min.; J. Čiháčková - 3. v běhu na
400 m 68,0 s.

Starší žactvo: P. Dubská -
1. místo ve skoku vysokém
1,53 m; D. Forgáčová - 2. v bě-
hu na 1 500 m 5:27,69 min.; 
P. Řeháková - 3. v běhu na
200 m překážek 33,58 s;
J. Skalický - 3. v běhu na 800 m 
2:21,22 min.

Mladší žactvo: L. Bláha -
2. místo v běhu na 800 m
2:38,01 min.; D. Čiháček -
3. v běhu na 800 m 2:41,98 min. 
Kompletní výsledky najdete na 
www.atletika.cz v sekci Kalen-
dář.                              Skalický


