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POSLEDNÍ VÝVOJ PŘI OBNOVENÍ ZASTÁVKY 
NA STARÉM NÁDRAŽÍ VE VARNSDORFU

LETOS HASIČI REPREZENTOVALI MĚSTO V JIŽNÍ KOREJI

Josef Kroupa a Jan Šeps s medailemi při ofi ciálním ceremoniálu 
v Koreji.                                                                             Foto tým 

Letošní ročník Svátku lužickosrbské poezie ve Varns-
dorfu se nesl ve slavnostním duchu. Navazoval totiž 
přímo na slavnostní událost - otevření kontaktního místa 
evropského projektu česko-lužické spolupráce. Stalo se 
tak v sobotu 4. září. Poté, co se účastníci akce seznámili 
s provozem a připili na jeho úspěch, přešli do nedalekého 
sálku knihovny, aby zde společně sledovali pořad hudby
a poezie. Vystřídali se v něm se svými básněmi čeští
a lužičtí autoři, kteří vystupovali už v lužické části festivalu: 
mladá nadějná básnířka a redaktorka časopisu Almanach 
Wagon Jitka N. Srbová, oproti ní zkušení „harcovníci“ 
novinář-organizátor kuturních projektů Benedikt Dyrlich, 
nedávno oceněný saskou medailí, literární vědec Ivo Ha-
rák dlouhodobě působící na UJEP, básník a publicista-vý-
měnkář Beno Budar. Učitelka Wórša Wićazowa nastoupila
s ukázkami z dětské divadelní hry Koblížkova cesta. Milan 
Hrabal – spiritus agens večera i celého projektu – přečetl 
svoji básnickou refl exi nedávného pobytu v Lužici v době 
katastrofálních povodní. Za debutující děčínskou básnířku 
Alici Prajzentovou, která nemohla z technických důvodů 
přijet, přečetl její text Antonín Kříž, který čtení pro zpříje-
mnění ovzduší oživil zpěvem. Četlo se česky a lužickosrb-
sky. Hudbou doprovázela folklórní skupina Sprjewjan. Bylo 
milé, že se mezi vzácnými hosty akce zúčastnily dvě z míst-
ních Lužických Srbek. Vlastně se dá říci, že vše proběhlo 
v příjemné, téměř domácké atmosféře.         Radek Čermák

Vloni touto dobou jsme vás in-
formovali o velkém úspěchu dvou 
varnsdorfských hasičů, kteří se 
na vlastní pěst a za přispění řady 
sponzorů včetně města vypravi-
li do kanadského Vancouveru. 
Odtud ze Světových hasičských 
her přivezli stříbrnou medaili
z disciplíny TFA („nejtvrdší hasič 
přežívá“). Jejich výkony natolik 
oslovily of iciální místa, že
v letošním roce byli jako jediní 
z Ústeckého kraje zařazeni do 
oficiální reprezentace České 
republiky. Šestadvacetičlenný 
národní tým odletěl 19. srpna 
na deset dní do jihokorejského 
Daegu, aby po roční přestávce 
opět prokázal kvalitní přípravu
a výsledky zejména v nejnároč-
nější disciplíně TFA, která patří 
tradičně k českým „nej“. Kromě 
této kategorie soutěžili hasiči Jo-
sef Kroupa a Jan Šeps (oba pří-
slušníci HZS), stejně jako vloni,
i v kategorii horských kol „MTB“.  
Jan Šeps se umístil na vynikají-
cím čtvrtém místě. Po náročné 
jízdě na druhém místě se Josefu 
Kroupovi vidina medailové pozi-
ce rozplynula v závěrečné fázi, 
kdy mu v kopci praskl řetěz.

V září proběhlo na radnici 
další jednání ve věci obnovení 
zastávky Starý Varnsdorf z pro-
středků EU. V rámci Operačního 
programu EU - Cíl 3 byl zpraco-
ván projekt Luise. Investorem 
projektu je Správa železniční 
dopravní cesty, státní organi-
zace, která bude žadatelem, 
bude mít finanční spoluúčast
a zároveň bude vlastníkem. 

Město Varnsdorf do pětimiliono-
vé stavby nebude investovat.

Náklady, které s tímto projek-
tem souvisí a kterými se město 
podílet bude, jsou na projek-
tovou a inženýrskou činnost, 
což je odhadem asi 300 tis. 
Kč. Při jednání zástupci města 
potvrdili jednoznačný zájem
o stavbu a  dohodli se společ-
ně s investorem na vytvoření

přechodu přes koleje pro pěší. 
Projekt záměru soukromého 

investora stavby zastávky přímo 
u hranice však nebude součás-
tí programu Cíl 3 a investorem 
bude v plné výši hrazen. 

Projekt je v tuto chvíli před 
podpisem, procedurální nále-
žitosti jsou bohužel dlouhodo-
bější, proto se doba  realizace 
počítá za 1,5 - 2 roky.           rm

Pokračování na str. 8



17/2010                                                                                                                    strana 2

  

Rada města rozhodla: • Zadat zpracování návrhu průchodu 
pro pěší na ul. Poštovní ve Varnsdorfu. • Zadat zpracování 
geometrického plánu na oddělení komunikace na p. p. č. 
3610/1 v k. ú. Varnsdorf. • Pronajmout firmě Výběžek.NET 
část střechy objektu č. p. 1700 pro umístění zařízení pro 
přenos dat do 15. 6. 2015. • Pronajmout nebytové prostory 
v objektu na p. p. č 62/2 2. nadzemního podlaží za účelem 
zřízení a provozování kadeřnictví, kosmetiky a modeláže 
nehtů. • Doporučit ZM neposkytnout finanční příspěvek Se-
veročeskému filharmonickému sboru Česká Lípa – Liberec. 
• Povolit použití znaku města Varnsdorf, Mediatel, s.r.o., na 
Zlatých stránkách Ústeckého kraje pro prezentaci města 
Varnsdorf. Rada města rozhodla pověřit: • Starostu města 
uzavřením mandátní smlouvy o výkonu inženýrských činností 
a služeb spojených s realizací akce „Oprava vodních záchyt-
ných nádrží, Varnsdorf“ dle cenové nabídky společnosti SČVK, 
a.s. Rada města rozhodla jmenovat: • Ivanu Jägrovou do 
funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková 
organizace, s účinností od 1. 1. 2011 dle předloženého návr-
hu (usnesení bylo pozastaveno dle § 105, zák. č. 128/2000).
• Miluši Gabrielovou do funkce předsedy bytové komise do 
konce volebního období 2006 – 2010. Rada města rozhodla 
schválit: • Finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč v rámci Kon-
cepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadateli TJ Slovan 
Varnsdorf – oddíl atletiky za nadstandardní reprezentaci města. 
Rada města rozhodla vzít na vědomí: • Zprávu o vyhodnoce-
ní činnosti Městské policie Varnsdorf za 1. pololetí roku 2010. 

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

• Nalezená holčička
V odpoledních hodinách bylo na služebnu oznámeno, 

že v bistru na ul. Legií se již půl hodiny pohybuje malá 
holčička, zřejmě se ztratila. Vyslaná hlídka dívenku pře-
vezla na služebnu MP a zde zjistila, že se jedná o čtyřletou 
Melisu, která neví, kde bydlí.  Strážníci vyrozuměli sociální 
pracovnici MěÚ, která holčičku znala, a společně ji předali
rodičům. 

• Nález peněženky
Ostrahou marketu Albert byl na služebnu oznámen nález 

peněženky s doklady. Vyslaná hlídka nález převezla na slu-
žebnu a jeho prohlídkou bylo zjištěno, že patří muži z jiného 
města. Na základě telefonního čísla napsaného na papírku 
byl zjištěn kontakt na majitele peněženky,  byl vyrozuměn
a svůj majetek si na služebně převzal. Nepozornost dopadla 
v tento okamžik dobře.

• Opilý a zraněný
Hlídka zjistila v odpoledních hodinách silně opilého muže 

krvácejícího na hlavě. Muž byl v takovém stadiu opilosti, 
že nebyl schopen vyslovit své jméno. Hlídkou byl na místě 
ošetřen a zároveň byla přivolána lékařská pomoc, která si 
muže převzala k ošetření a dalšímu vyšetření.                                                         

Martin Špička, velitel MP

• Místo zaplacení výhrůžky
Modely motorových vozidel na jedné benzinové pumpě 

se tuze zalíbily třiačtyřicetiletému „zákazníkovi“. Vzal si 
tedy dva automobily s jedním motocyklem a už je viděl vy-
stavené doma ve vitríně. Radost z nově nabytých miniatur 
mu zkazila prodavačka výzvou k jejich zaplacení. Dočkala 
se však pouze výhrůžek újmy na zdraví. Ani mu nevadilo, že 
byl za obdobnou trestnou činnost již trestán a dost riskuje. 
A také to pro něj dobře nedopadlo. Dostal se do rukou 
varnsdorfských policistů a za dva dny už čelil podezření 
krádeže ve zkráceném přípravném řízení. Zaplatit by tak 
mohl až třemi roky v nápravném zařízení.

• Vůz přišel o palivo a značky
Nákladní vůz poklidně stojící před domem ve Varnsdorfu 

navštívil neznámý chmaták. Bez ptaní drze vnikl do nádrže 
a odčerpal odtud osmašedesát litrů motorové nafty za dva 
a půl tisíce korun a k tomu ještě přibral obě poznávací 
značky. Pokud budou místní policisté úspěšní a lumpa 
dopadnou, může se za krádež vloupáním ocitnout tváří
v tvář hrozbě až dvouletého žaláře. 

Petra Trypesová

Navrhované změny jízdního řádu 
vlaků 2010 / 2011 

Nový jízdní řád na železničních tratích v rámci celé České republiky 
bude vyhlášen dne 12. prosince 2010 s platností do 10. 12. 2011. 
Na webových stránkách Ústeckého kraje je k dispozici návrh úprav 
na tratích nacházejících se na území našeho kraje pod odkazem 
www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_
ktg=98823&p1=183530. 

 Tento jízdní řád bude průběžně zobrazovat vlaky v aktuálně sjednané 
podobě. Zástupci obcí Ústeckého kraje mohou připomínky směřovat 
na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

 V souvislosti se skluzem stavby železničního propojení Dolní 
Poustevny a Sebnitz (na německé straně) nedoznává návrh v oblasti 
Šluknovska výrazných změn oproti současnému stavu. 

Zcela nový koncept nastává na trati 089 LIBEREC-ZITTAU-RYB-
NIŠTĚ v souvislosti s nástupem nového dopravce Voghtlandbahn (člen 
skupiny Arriva), který nahrazuje dopravce ČD. Pro Varnsdorfské se tím 
podstatně zlepší dostupnost Liberce. Zvýší se četnost spojů (v návrhu 
je 14 přímých spojů z Varnsdorfu do Liberce a tři s přestupem v Žitavě, 
obdobně i zpět) a snadná zapamatovatelnost (časy odjezdů v pravi-
delných hodinových intervalech). Po dlouhé době se na tuto trať vrátí
i spojení v pozdních hodinách: poslední vlak z Varnsdorfu ve 21.35 hod., 
zpět z Liberce ve 22.46. Kromě prvního ranního vlaku z Varnsdorfu (ve 
4.52 v pracovní dny) mají všechny spoje fungovat 7x v týdnu.         rm, ham

Odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví provedl kontrolu majet-
kových poměrů u 765 žadatelů 
nebo příjemců dávky pomoci
v hmotné nouzi. Zjištěna byla 
skutečnost, že někteří žada-
telé jsou vlastníky nemovitostí 
a bude jim doporučen další 
postup.

V případě  exekuce na byt 
v osobním vlastnictví, kde ža-
datelé dávky pomoci v hmotné 
nouzi nebydlí,  bylo doporu-
čeno, aby získali finanční pro-

KŘIŽOVATKA „U VOHNOUTA“ 
BUDE UPRAVENA

V červenci letošního roku byla objednána studie úprav křižo-
vatky místních komunikací ul. Bratislavská x Východní x Raisova 
x Pletařská. Na základě doporučení, které vyplynulo z této studie,  
bude nejpozději do konce září letošního roku provedena úprava 
vodorovného dopravního značení, které zpřehlední pohyb motoro-
vých vozidel i chodců v této křižovatce. Další etapou, která bude 
realizována postupně, budou stavební úpravy této křižovatky včetně 
přechodů pro chodce. 

Petr Véle, OSMI

VARNSDORF 
NA INTERNETU

Jak jistě víte, Hlas severu 
není jediný zdroj místních 
informací pro občany. Město 
Varnsdorf již několik let úspěš-
ně provozuje webové stránky 
www.varnsdorf.cz. Zájem čte-
nářů o toto moderní informační 
médium dokládá i těchto několik 
čísel:

Od začátku roku 2010 až do 
konce srpna zaznamenal varns-
dorfský web více než 135 tisíc 
návštěv, což dává slušný průměr 
necelých 600 návštěv denně. 
Některé mimořádné události, 
jako například nedávné povod-
ně, nám na stránky přivádějí až 
trojnásobný počet čtenářů oproti 
obvyklému stavu.

O varnsdorfské stránky je 
zájem i v zahraničí. Od začátku 
letošního roku jsme zaznamena-
li návštěvy z 83 zemí. Nejvíce 
zahraničních čtenářů máme na 
Slovensku, v Německu, USA
a Velké Británii.
K nejčtenějším článkům letos 
patřily tyto:
- 16 problémů města Varnsdorf
-  Bleskové povodně 7.-8. 8. 2010
- Aktuálně - vichřice s dopro-
vodnými jevy zasáhla město 
- Soutěž o ztvárnění loga 
Zdravého města. 

Městské stránky vám dále 
přinášejí informace o dění ve 
městě, v kalendáři akcí se dozví-
te, kam za sportem či kulturou, 
naleznete zde kontakty na veřej-
né instituce i úřední oznámení 
místní radnice. V elektronickém 
archivu můžete nahlédnout i do 
starších čísel Hlasu severu.
O zdravém apetitu našich 
čtenářů svědčí i velmi oblíbená
a často navštěvovaná rubrika 
„Kam na oběd?“, která zve-
řejňuje jídelní lístky místních 
restaurací.

Městský web se neustále 
vyvíjí, i do budoucna počítáme 
s jeho modernizací a vynasna-
žíme se, aby jak technicky, tak 
především obsahově zaujal co 
největší okruh čtenářů.

JL, LV – administrátoři webu

Příjemce dávky je vlastníkem 6 000m2 pozemků
středky  z pronájmu uvedeného 
bytu. Pronájmem bytu žadatel 
nebo příjemce dávky pomoci
v hmotné nouzi tak získá do-
statek finančních prostředků 
k zajištění osobních potřeb.

Dále bylo zjištěno, že příjemce 
dávky pomoci v hmotné nouzi je 
majitelem dvou nemovitostí, 
konkrétně dvou rodinných 
domů. Tuto skutečnost však 
příjemce dávky neuvedl. Byl 
proto vyzván k podání vysvět-
lení na  OSVZ. Zjištěné sku-
tečnosti s ním byly projednány 

a následně došlo k odejmutí 
dávky pomoci v hmotné nouzi.

Ve městě máme dokonce pří-
jemce dávky pomoci v hmotné 
nouzi, který v průběhu pobírání 
dávek nenahlásil změny svých 
majetkových poměrů, konkrét-
ně, že se stal vlastníkem dalších 
pozemků v celkové výměře cca 
6 000m2.

Výjimkou nebyli ani příjemci, 
kteří jsou vlastníky garáží.
I tito byli vyzváni k podání vy-
světlení.         Bc. Josef Fibiger, 
                          vedoucí OSVZ
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Politické strany a hnutí se představují

Politické strany a hnutí kandidující do Zastupitelstva města Varnsdorf dostaly v tomto vydání Hlasu severu prostor pro svoji prezentaci. Z jedenácti 
kandidujících stran a hnutí jich tuto možnost využilo devět. Předkládáme je čtenářům v té podobě, jak byly dodány, bez redakčních úprav (s výjimkou 
pravopisných). Pořadí stran vzniklo náhodně při grafickém zpracování textů.
Podle tiskového zákona (46/2000 Sb., § 5) vydavatel „neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné v periodickém 
tisku“. Toto zdůrazňujeme v souvislosti s obsahem některých předvolebních materiálů, jejichž otištění Hlas severu nabídl kandidujícím volebním 
stranám a hnutím jako bezplatnou inzerci.                                                                                                                                                          Redakce

10. ČSSD 
MĚSTO LIDEM, LIDÉ MĚSTU

aneb PŘEDVOLEBNÍ ZAMYŠLENÍ

Vážení spoluobčané,
komunální volby, jimž je z velké části věnováno toto 

číslo HS, jsou jedinečnou příležitostí vyhodnotit - každý 
sám za sebe - čtyřleté období života v našem městě 
a zamyslet se nad tím, co jsme očekávali od našich 
volených zástupců a jak se naše očekávání naplnila. 
Nepochybně dojdeme každý k odlišným závěrům
a svým hlasem v nadcházejících volbách máme mož-
nost stav změnit. Udělejme to! Důvodů pro změnu je 
víc než dost.

Nezaujatě hodnoceno, nemyslím si, že se v našem 
městě po čtyři roky zastavil čas. Podařilo se žití všech 
sociálních skupin kvalitativně zlepšit, otázkou však je, 
zda nemohlo být dosaženo více. Volební programy
z minulých voleb v roce 2006  má asi málokdo a jen 
několik jedinců si asi dá práci tyto programy vyhodnotit, 
ač by to bylo velmi zajímavé.

Letošní komunální volby jsou čtvrté v řadě, kdy 
kandiduji, potřetí na kandidátce ČSSD, poprvé jako 
její člen, a co víc, v pozici lídra této strany. Ne proto, 
že chci dělat politickou kariéru, ale proto, že chci být 
maximálně užitečný pro rozvoj našeho města. Lídr 
každé kandidátky by měl být zárukou, že v případě 
volebního úspěchu budou zvolení zastupitelé volební 
program účinně prosazovat. Udělám vše pro to, aby 
to tak bylo.

Naše volební rozhodování je vskutku nesnadné. 
Volební programy stran kandidujících v komunálních 
volbách se oproti volbám parlamentním podobají jako 
vejce vejci, všichni chtějí zlepšit čistotu, bezpečnost, 
kvalitu vzdělávání, zájmových činností, zdravotnictví, 
sociálních služeb, podporu podnikání, sportu atp. Nic 
proti tomu, naopak, je to chvályhodné, ale na základě 
čeho se mám rozhodnout při vhazování lístku do 
volební urny? Zárukou skutečného prosazování vo-
lebního programu je osobnost zastupitele. To už ale 
všichni víme.

My, sociální demokraté, neříkáme, že máme patent 
na rozum a že všechny problémy města a jeho obyva-
tel dokážeme rychle vyřešit. Naší upřímnou snahou je 
poctivě pracovat pro zlepšení života v našem městě, 
spolupracovat se všemi, kteří chtějí totéž a zabezpečit 
tak všem slušným, poctivým a pracovitým lidem kvalitní 
bydlení, vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči, kulturní 
a sportovní vyžití, a v neposlední řadě pocit bezpečí. 
Chceme, aby Varnsdorf byl naším společným oprav-
dovým domovem.

V duchu sociálně demokratických myšlenek, které mi 
jsou velmi blízké, budeme dělat vše proto, abychom při 
skládání účtů před příštími volbami před Vámi nemuseli 
klopit oči. 

František Hricz                                  

TOP 09 vznikla ve Varnsdorfu jako reakce na stav, 
který nastal po minulých komunálních volbách, kdy 
ODS vytvořila koalici s ČSSD. ODS ztratila v průběhu 
volebního období svou identitu a starosta města Varns-
dorf Ing. Poláček ustupoval požadavkům ČSSD, resp.
Ing. Jakubcovi.

TOP 09 je pravicově orientovanou stranou, která však 
na úrovni regionu, resp. města, bude prosazovat ko-
munální politiku, jež vychází z potřeb samotných občanů, 
podnikatelů, organizací i pověřeného města Varnsdorf.

Politika prezentovaná místní ČSSD, resp.
Ing. Jakubcem, je pro TOP 09 zásadně nepřijatelná. 
Je to politika zaměřená nikoli na potřeby občana, ale 
tradičně populistická s cílem uspokojení osobních ambicí
Ing. Jakubce, který neváhá likvidovat práci lidí, kteří mu stojí 
v cestě. Příkladem je VOŠ a SPŠ ve Varnsdorfu. Další na 
řadě ve výměně managementu mohou být i příspěvkové 
organizace města, počínaje nemocnicí a konče 
školskými zařízeními. Příkladem je již nerespektování 
pořadí výběrového řízení na ředitelku DDM aj. intriky
Ing. Jakubce neznají mezí (co se ve VUMLu naučíš, 
jako bys v ČSSD našel). Jsme svědky sofistikovaných, 
totalitních praktik, kdy se slušní, pracovití a inteligentní 
lidé vyměňují za spolustraníky či jejich sympatizanty bez 
ohledu na jejich schopnosti a vzdělání.

TOP 09 přichází ve Varnsdorfu jako nová a neokoukaná 
alternativa, v jejímž středu lze nalézt pedagogy, lékaře, 
podnikatele, úředníky, studenty… TOP 09 nabízí nové tváře 
s odhodláním dělat slušnou a férovou politiku.

Mezi klíčová témata TOP 09 pro komunální volby je 
vytvoření takové koalice (bez ČSSD a KSČM), která by 
se zaměřila na následující oblasti:

• Vyrovnaný rozpočet města
• Zvýšení čerpání finančních prostředků z ESF
• Snížení nákladů pro činnost zastupitelstva, rady, 

vedení města
• Vymahatelnost práv občanů, podnikatelů a orga-

nizací vůči úřadům
• Nastolení skutečné demokracie a svobody 

občanů
• Zlepšení informovanosti občanů města bez 

cenzur
• Rozvoj vzdělanosti a investic do MŠ a ZŠ
• Znovuobnovení samostatnosti VOŠ a SPŠ
• Podpora aktivit především mladé generace
• Zvýšení profesionalizace MěÚ a MP
• Výběr manažerů do čela příspěvkových organizací 

města a odborů MěÚ dle profesionality, nikoli politické 
příslušnosti a známostí

• Prevence proti povodním
• Zatraktivnění města
• Zvýšení bezpečnosti a pořádku ve městě
• Podpora výstavby RD.
Podrobnější popis volebního programu najdete na 

www.top09varnsdorf.cz nebo na volebních letácích.
Ing. Bc. Jan Hodničák,

lídr TOP 09

1. TOP 09 Varnsdorf

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ  
OBCÍ A MĚST se bude v nadcházejících komunálních 
volbách ucházet o hlasy vás,  občanů Varnsdorfu,  v koalici
s Křesťanskou a demokratickou unií  Českosloven-
skou stranou lidovou. Na koaliční kandidátní listině je 21 
jmen varnsdorfských občanů, kteří svojí prací a přístupem
k životu již prokázali, že jsou platnými členy společnosti, 
i příslušníků mladší generace, kteří svým elánem
a iniciativou mohou být pro práci v zastupitelstvu města 
velkým přínosem:  

Martin Louka, Ing. Stanislav Horáček,  MUDr. Vá-
clav Jára (KDU-ČSL), Josef Hambálek, ThMgr. Roland 
Solloch, MUDr. Josef Tošovský,  Ing. Milan Němec, 
Petr Vágner, Jiří Swadosch, Ing. Václav Hynčica 
(KDU-ČSL), Bc. Zdeněk Čistecký, Luboš Funda 
(KDU-ČSL), Andrej Zavadský, Petr Pelikán, Jaroslav 
Polák, Stanislava Steunová, Libuše Chodová (KDU-
-ČSL), Vladislava Beranová, Antonín Jalovec, Jana 
Bartoňová, Stefania Čechová.

Naši kandidáti se hlásí k volebnímu programu, 
který v sobě nese důležitých 5 P: PRACOVITOST
• PRŮHLEDNOST •  POCTIVOST •  PŘÍMOČAROST
• POSPOLITOST.

Naši kandidáti budou prosazovat volební program, 
který se v celé šíři zabývá otázkami plnohodnotného 
každodenního života lidí ve Varnsdorfu i rozvoje města. 
Program, jehož naplnění nabídne změnu ve vnímání 
oprávněných potřeb našich občanů i jejich větší zapojení 
do řešení zásadních problémů města:

• Nový odborně zpracovaný a respektovaný územní plán 
považujeme za základ dalšího rozvoje města. • Herny nej-
sou přínosem pro každodenní život v centru města a nesou
v sobě potenciální nebezpečí pro obyvatele, nechceme 
je. • Za jednu z priorit plnohodnotného života považujeme 
péči o zdraví obyvatel a o životní prostředí. • Dnešním vkla-
dem do generace mladých chceme zajistit i budoucí rozvoj
a prosperitu našeho města. • Vyřešíme systém podpory 
varnsdorfských zaměstnavatelů při výběrových řízeních 
na zakázky města, a tím přispějeme k možnému zřizování 
nových pracovních míst. • Chceme prosadit více peněz 
pro sport, kulturu a zájmové spolky. • Chceme důslednou 
kontrolu oprávněnosti vyplácení dávek sociální podpory.  

Naši kandidáti chtějí naslouchat občanům města
a zodpovídat se jim ze své práce. Naším cílem je nalézání 
optimálního vztahu současné civilizace a přírody pro 
společný život. Náš volební program představuje 
cesty k dosažení reálných výsledků v nadcházejícím 
volebním období.  Váš hlas pro kandidátku číslo 5 je 
hlasem pro občany Varnsdorfu, kteří se chtějí aktivně 
zapojit do práce ve prospěch harmonického rozvoje 
našeho města.  

             Martin Louka, Ing. Stanislav Horáček, 
MUDr. Václav Jára, Josef Hambálek, 

ThMgr. Roland Solloch, MUDr. Josef Tošovský

5. HNHRM VARNSDORF 
INFORMUJE
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Vážení spoluobčané, 
čas komunálních voleb 2010 do Zastupitelstva města Varnsdorf se přiblížil a my 

všichni máme příležitost svobodně se rozhodnout, komu dáme svůj hlas. Každý svým 
hlasem přispějeme k tomu, jakým směrem se bude v příštích čtyřech letech ubírat 
naše město. 

Jednou z nabídek je i kandidátka číslo 7 - SNK Evropští demokraté.
 Kandidátka SNK ED ve Varnsdorfu se opírá o zkušené a odpovědné kandidáty 

všech věkových zastoupení od 21 do 61 let (náš průměrný věk je 42 let). Nemáme 
„bohatou“ politickou minulost. Jsme občané, kteří svým životem soukromým i pracov-
ním prokazujeme, že máme městu co nabídnout. Každodenně řešíme různé pracovní
i lidské problémy, proto můžeme být svými zkušenostmi prospěšní i při řešení obecní 
problematiky. My neslibujeme, my pracujeme. Odpovědně zastáváme své funkce 
ve svém zaměstnání, povolání, podnikání či ve spolkových činnostech. Ať se jedná
o učitele, psychology, projektové manažery, ředitele, sociální asistentky, techniky, 
dělnické profese nebo živnostníky. 

Jsme si vědomi, že velké vize lze realizovat pouze s obrovským zápalem a nasaze-
ním a je nutné se umět správně a zavčas rozhodnout. Jsme si vědomi, že za stávajících 
podmínek rozpočtových pravidel státu se v rozpočtu města potýkáme s neustálým 
nedostatkem finančních prostředků pro zajištění rozvojových projektů města. Proto 
jsme po celé funkční období (2002–2006), kdy byl na radnici města Varnsdorf zástupce 
SNK společně s dalšími koaličními stranami, úspěšně usilovali o cizí finanční zdroje
a dařilo se nám to, o čemž svědčí bezmála 130 miliónů korun navíc do roz-
počtu města Varnsdorf. Ve volebním období 2006 – 2010 byl v zastupitelstvu 
jen jeden náš kandidát. A byť nebyl přizván do koalice, přesto odpovědně hájil 
zájmy města v rámci možností jednoho člověka. Proto budeme i v dalším vo-
lebním období, pokud budeme zvoleni, usilovat o maximum finančních zdrojů 
z Evropské unie a státního rozpočtu. Náš program pokrývá a zabezpečuje 
všechny kvality života v našem městě. Díky zkušenostem našich kandidátů víme 
nejen co zlepšit, ale také jak to udělat. Bližší seznámení s našimi kandidáty
a naším volebním programem pro město Varnsdorf naleznete jako přílohu v příštím 
Hlasu severu nebo na webových stránkách http://snked.zdenkavajsova.cz. 

Vážení spoluobčané, 
vaše účast ve volbách a váš hlas rozhodne. Děkujeme vám za přízeň a vaši podporu. 

Za kandidátku SNK ED ve Varnsdorfu Mgr. Zdeňka Vajsová         

6. VĚCI VEŘEJNÉ VARNSDORF
V letošních komunálních volbách ve Varnsdorfu poprvé kandiduje politická strana 

Věci veřejné. Jako lídr kandidátky bych rád představil ve stručnosti náš program, se 
kterým kandidujeme do městského zastupitelstva.

Jmenuji se Michal Dlask, je mi 43 let a jsem varnsdorfský rodák. Do komunální 
politiky jsem se rozhodl vstoupit z důvodu, že mám pocit, že naše město zdaleka 
tak nevzkvétá a nerozvíjí se jako okolní města. V posledních 15 letech jsem díky své 
profesi procestoval nejen téměř celou Českou republiku, ale i celou Evropu a mohu 
tvrdit, že mnohá místa se mění závratným tempem. Jenom u nás se jakoby zastavil 
čas. Nepopírám, že se podařilo v posledních 20 letech udělat velký kus práce, ale 
mnohdy chybí to nejdůležitější – smysluplný výsledek. K čemu slouží opravený 
rybník, chybí-li funkční zázemí (upravená pláž, šatny a toalety)? Opravený Hrádek 
svítí do dálky a láká k návštěvě, ale pokud turista vyleze na kopec, čeká ho výhled 
bez možnosti občerstvení. Ano, investuje se do oprav ulic a chodníků, ale poněkud 
nesystematicky – tu opravíme část chodníku na ulici T. G. M., jindy zase pár set metrů 
ulice Kollárova, začneme opravovat bazén a zjistíme, že nám chybějí na celkový 
projekt peníze... Na druhou stranu jsem se dočkal na katastru města staveb, které 
nikdo při minulých volbách nesliboval, a to fotovoltaických elektráren.

Věci veřejné mají jako hlavní cíl zprůhlednění hospodaření města a maximální 
možnou informovanost o všech plánovaných investičních akcích na jeho katastru. 
Otevřená radnice – ochotný úředník – schopný vedoucí je naším krédem. Město 
samo se svým rozpočtem na řadu věcí nedosáhne, proto se chceme zaměřit na 
mnohem intenzivnější projektovou činnost směřující k možnostem získání peněz
z fondů EU – naši kandidáti mají bohaté zkušenosti s touto prací a mají za sebou 
skvělé výsledky. Ve svém programu myslíme na mladé sportovce, proto chceme 
zavést jasná pravidla pro rozdělování městských grantů. Budeme pracovat na 
možnosti zřízení denního stacionáře pro naše seniory, pro mladé rodiče budeme 
prosazovat vznik miniškolek.

Kandidátka VV je tvořena týmem zkušených lidí, kteří chtějí pracovat a pozvednout 
svoje město. Nabízíme spolupráci všem zastupitelům z demokratických stran a hnutí, 
kterým jde o totéž – žít ve městě zahrad a zeleně, které je obklopeno nádherným 
okolím Lužických hor a Českého Švýcarska, spolupracovat s radnicemi okolních měst 
a snažit se udělat pro Varnsdorf a jeho obyvatele to nejlepší.              Michal Dlask

Strana se skládá z dobrovolných občanů města Varnsdorf, kteří se ve volném čase 
věnují práci pro město. Není nám lhostejné, jak by město Varnsdorf mělo v budoucnu 
vypadat. Každý slušný občan má právo na spokojený život ve městě, a proto je nutné 
toto občanům vytvářet. Z názvu strany je cítit, co opravdu  chceme. I když naši kandidá-
ti nejsou všichni členy naší strany, velice nás překvapilo, že do voleb půjdou. Vyzýváme 
občany, aby plně zvážili, komu jednotlivé hlasy dají, dobře víme, že se na kandidátkách 
nachází plno kandidátů, kteří to myslí s městem dobře a jejich práce je i vidět.Touto 
cestou vás žádáme, rozhodněte se opravdu dobře. Volíte si zastupitelstvo na další 
čtyřleté období. Každý kandidát naší strany, který se dostane do zastupitelstva, bude 
plně ctít názor občanů města. Problém, který má občan ve městě, musí být řešen.
V současné době vidíme velký problém ve zdravotnictví, a to nedostatek lékařů ve měs-
tě, jak specialistů, tak i lékařů obvodních. Dorost, který přechází od dětského lékaře, 
má velký problém najít svého nového zubaře, lékaře. Dalším zaměřením je sport. Jak 
důležitý je pro člověka sport? Zdraví, cílevědomost, soustředěnost. Velká část trenérů 
se stará ve volnočasových a dalších aktivitách o mládež. Většina tuto činnost dělá pro 
své kluby a město zdarma, přesto dosahují velmi kvalitních výsledků v ČR. Povinností 
města je tyto občany odměnit za kvalitní reklamu právě městu. Ve školství chceme 
reagovat na stále se množící žádosti ředitelů škol o finanční prostředky. Kvalita výuky 
se odrazí na žácích a jejich vztahu ke škole a městu. V rámci bezpečnosti vidíme 
rezervy v práci městské, ale i státní policie v zajištění pořádku ve městě.Poškozování 
majetku města (fasády, odpadkové koše,...). Zároveň zvážit další trasy pro instalování 
kamer. Množství psů bez známek, kteří znečišťují město. Čistota a úklid města není 
zatím naší chloubou. Chceme se podílet na plánování jednotlivých akcí v oblasti oprav 
a údržby silnic a chodníků. Budeme spolupracovat s vedením firem v našem městě
a okolí, pokud to bude v silách města vytvářet podmínky pro jejich činnost. Podporovat 
budeme příchod investorů do vytipovaných lokalit. Naším kandidátem na starostu 
města je Ing. Miroslav Novotný, který je pro nás zárukou  zastupování ve věcech 
vylepšování města Varnsdorfu a podpory volebního programu naší strany směrem 
k občanům města Varnsdorfu. 

         Za  Stranu Zdraví Sportu a Prosperity Zbyněk Šimák           

9. STRANA ZDRAVÍ SPORTU PROSPERITY

7. SNK Evropští demokraté
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Vážení občané,
dovolte nám, abychom se v novém volebním období ucházeli o vaši podporu ve 

volbách. Chceme být, tak jako v minulých letech, stranou, která prosazuje zájmy
a oprávněné potřeby všech obyvatel města. Již v roce 2002 jsme si vytkli dlouhodobé 
záměry, na které chceme navázat i v novém volebním období. Po celou dobu jsme 
ve vedení města plnili své závazky, které jsme vám, občanům města, dali. Informace 
o průběhu a dokončování všech akcí na území města a naše postupy byly vždy 
transparentní. Koalice utvořená v roce 2006 se v době vzniku jevila jako bezproblé-
mová. V této době byl zvolen místostarostou za ČSSD pan František Dlask, který 
významnou měrou přispěl k naplňování koaličního programu. Po jeho těžkém úrazu 
jsme převzali jeho aktivity a prakticky po celý rok jsme vykonávali jeho agendu. Po 
personálních změnách ve vedení města, zvolením dvou místostarostů za ČSSD, 
přestala být koaliční spolupráce konstruktivní. Přesto jsme však plnili náš program
i v nelehké době nastupující hospodářské krize. To bylo možno jen proto, že jsme po 
celou dobu usilovali a dodržovali vyrovnaný rozpočet města a významnou měrou se 
přičinili o získání fi nančních prostředků z dotací. V současné době je město bez dluhů 
a hospodaří vyrovnaně i přes snížené příjmy a tvrdé populistické zásahy zastupitelstva 
města do rozpočtu. 

Naše priority:
• udržet fi nanční prosperitu města  
• podpora investic ve prospěch všech občanů 
• doplnění koncepce rozvoje města Varnsdorf 
• pokračování v rozšíření lokalit pro individuální výstavbu
• podpora výstavby a údržby sportovních areálů ve městě
• rozšíření inženýrských sítí ve městě
• zvýšení podílu veřejné služby na úklidu města
• podpora škol, školských, kulturních a zdravotnických zařízení, jejichž 

zřizovatelem je město 
• podpora nových pracovních míst s využitím nabídek úřadu práce
• dále zvyšovat kvalitu služeb poskytovaných obyvatelstvu městským 

úřadem
• další rozšiřování kamerového systému a spolupráce městské policie s Policií 

ČR.
Celý volební program najdete na webových stránkách www.josefpolacek.cz, 

www.odsvarnsdorf.cz a též v našich volebních materiálech. 
Děkujeme vám za vaši podporu.

Lídr ODS Ing. Josef Poláček

3. OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Vážení spoluobčané,
jmenuji se Bohdana Křížová a jsem leadrem kandidátky hnutí  SUVERENITA – blok 

Jany Bobošíkové. Kandidátka má 21 členů, z toho dvě třetiny jsme ženy. Žijeme ve 
Varnsdorfu, kde máme své rodiny, svou práci a své koníčky. Rády bychom za podpory 
našich mužských kolegů prosadily více ženského přístupu při rozhodování v záleži-
tostech města. Jsme přesvědčeny, že jako ženy dáváme přednost zájmu celku před 
vlastními ambicemi, jsme pracovité, neztrácíme čas v dlouhých diskuzích a máme 
silnou vůli naslouchat protistraně a hledat společná řešení. Proto jsme se všichni 
připojili ke hnutí SUVERENITA a k jejímu heslu SLUŠNOST, ROZUM, CIT. 

Mezi naše priority patří: 
• Více žen v zastupitelstvu a radě města, a tím možnost ovlivnit řízení komunální 

politiky - praktický pohled na věc, lepší komunikace, citlivější přístup,
• péče o děti – dětská a sportovní hřiště u každé školy s možností využití i po 

vyučování, mateřské centrum, obnova dalších parků ve městě,
• město pro sport, kulturu a volný čas – podpora organizovaného sportu, vytvoření 

sportovního centra pro veřejnost (beach volejbal, nohejbal, basketbal, tenis a minigolf), 
zvýšit zájem obyvatel o kulturní akce hudební či divadelní,

• bezpečné a čisté město s heslem SLUŠNOST NENÍ SLABOST, kde budeme 
podporovat práci jak městské, tak státní policie, zaměříme se na zvyšující se dětskou 
kriminalitu, budeme rozšiřovat již osvědčený kamerový systém,

• město s dobrou zdravotní péčí – zajištění potřebné zdravotní péče, systematické 
hledání lékařů jak obvodních, tak specialistů, kteří zde citelně chybí,

• město úcty ke stáří – rozvíjet péči o seniory, aktivním umožnit setkávání
a společenské vyžití a potřebným dát dobrou péči formou pečovatelské služby, podpora 
místní LDN, pomoc rodinám, které se o nemohoucí seniory starají,

• město informovaných – chceme více informovat občany o záměrech a krocích 
vedení města, poskytovat otevřené a všem dostupné informace o veřejných zakázkách, 
Hlas severu do každé schránky zdarma, 

• město pro práci – podpora místních fi rem, které zaměstnávají občany města, 
maximální využívání dotací z Evropské unie,

• město příhraniční spolupráce – méně rivality a více spolupráce měst 
Šluknovského výběžku (cestovní ruch, zaměstnanost), spolupráci rozvíjet i přes 
hranice státu.

Vážení spoluobčané, pokud vás program oslovil a chcete nás podpořit, pak děkuji 
jménem našeho hnutí SUVERENITA.                                                                     

Ing. Bohdana Křížová,
vdaná, dvě děti, 

controller TOS VARNSDORF

2. SUVERENITA - blok Jany Bobošíkové, 
strana zdravého rozumu

Volby do zastupitelstev obcí se 
budou na území České republi-
ky konat ve dnech 15. a 16. října 
2010. Dne 15. října 2010 (pátek) 
budou volební místnosti otevřeny 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a dne 16. října 2010 (sobota) od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem je občan obce za 
předpokladu, že 

• alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let 

• je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu 

•  jde o státního občana Čes-
ké republiky (nebo o státního 
občana členského státu EU, po-
kud požádal o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů). 

Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republi-
ky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním pasem 
České republiky. Neprokáže-li vo-
lič svou totožnost a státní občan-

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA SE KONAJÍ 15. A 16. ŘÍJNA 2010

Volební okrsky města Varnsdorf pro volby do
zastupitelstev obcí 15. a 16. října 2010 

Městský úřad, zasedací místnost, nám. E. Beneše 470
Interaktivní základní škola, Karlova 1700
Studentské centrum - Střelnice, B. Němcové 476
Základní škola, Východní 1602
Městské divadlo, Partyzánů 1442
Základní škola, Bratislavská 994
Restaurace „Lidová zahrada“, Karlova 702
Střední škola služeb a cestovního ruchu, Kostelní 723 
Firma ReTOS, s.r.o., Žitavská 913
Firma Výběžek.NET, s.r.o., Pražská 663 (bývalý DDM)
Základní škola, Edisonova 2821
Městské centrum kultury a vzdělávání Varnsdorf, Otáhalova 1260
Firma SILNICE A MOSTY, Studánka 283 (bývalá ZŠ)

Interaktivní základní škola, Karlova 1700
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

ství potřebnými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno. Území 
města Varnsdorf je rozděleno na 
13 volebních okrsků. Volič hlasuje 
ve volební místnosti a volebním 
okrsku příslušném podle místa 
trvalého pobytu. Proti minulým 
volbám (do PSP ČR) došlo
v jednom případě ke změně ve 
volebních místnostech. Pro voli-
če z volebního okrsku č. 10 volící 
dříve v Domě s pečovatelskou 
službou v Lesní ulici bude voleb-
ní místnost zpět v bývalém Domě 
dětí resp. ve fi rmě Výběžek.NET, 
s.r.o., Pražská 663 (změna vlast-
níka nemovitosti).

Hlasovací lístky budou dodány 
všem voličům nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb. Na obálce
s hlasovacími lístky bude uvedeno 
číslo okrsku a příslušná volební 
místnost.

Volič provede úpravu hlasova-
cího lístku jedním z uvedených 
způsobů: 

1. označí křížkem ve čtverečku 

v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu vo-
lební stranu

2. označí v rámečcích před 
jmény kandidátů křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, 
a to z kterékoli volební strany, 
nejvýš však tolik kandidátů, kolik 
členů zastupitelstva obce má být 
voleno (pro Varnsdorf 21 členů)

3. kombinace obou předcho-
zích způsobů, tj. označením 
křížkem jedné volební strany
a dále v rámečku před jménem 
kandidáta dalších kandidátů, pro 
které hlasuje, a to z libovolných 
volebních stran. V tomto případě 
je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům.

Z označené volební strany 
je dán hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidátům, kolik zbývá do 
počtu volených členů zastupi-
telstva obce.

Pokud volič neoznačí na 
hlasovacím lístku ani volební 

stranu, ani žádného kandidáta, 
hlasovací lístek nevloží do úřední 
obálky (úřední obálku obdrží ve 
volební místnosti), hlasovací lís-
tek přetrhne nebo vloží do úřední 
obálky několik hlasovacích lístků, 
je jeho hlas neplatný. Neplatný 

hlas je i v případě, kdy je na 
hlasovacím lístku označena více 
než jedna volební strana nebo 
více kandidátů, než je stanovený 
počet členů zastupitelstva.     

Radek Kříž,
organizační odbor



MĚSTSKÁ KNIHOVNA VARNSDORF 
– setkávání přes hranice

STADTBIBLIOTHEK VARNSDORF 
– Grenzüberschreitende Begegnungen

Projekt Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice 
dospěl k dalšímu významnému mezníku. Tím je otevření stálého 
kontaktního místa pro Lužici přímo v budově varnsdorfské knihovny. 
Že šlo u událost významnou, dotvrzuje účast řady osobností ve-
řejného života na slavnostním otevření kontaktního místa v sobotu 
4. září 2010 - starosta města Josef Poláček (představitel lead 
partnera projektu), poslanec Europarlamentu Jaromír Kohlíček, 
předseda Svazu lužickosrbských umělců Benedikt Dyrlich (vedoucí 
saského projektového partnera), zástupce Domowiny pro zahraniční 
záležitosti Jurij Łuščanski, předsedkyně Školského spolku Ludmila 
Budarjowa a také členové městského zastupitelstva Vladimír Reiber, 
Zdeňka Vajsová a Josef Zbihlej. První tři jmenovaní kromě slova na 
uvítanou přestřihli zelenou pásku, a tak pozvali veřejnost k prohlídce 
kontaktního místa. Je třeba zmínit velmi srdečné a emotivní vystou-
pení národního básníka Bena Budara, který přivezl pozoruhodný dar: 
kámen z původní budovy budyšínského Srbského domu zničeného na 
konci války fašisty. Zajímavé bylo také občerstvení, které čekalo na 
účastníky po skončení oficiálního programu, neslo se zcela ve stylu 
národního jídla Lužických Srbů, tedy „pomazka z korkami“ (= chleba 
se škvarkovým sádlem s výbornými sladkokyselými okurkami).

ČECHIE BYLY VE VARNSDORFU PO PÁTÉ
Jak se již stává tradicí, i letos první zářijovou sobotu navštívily 

motocykly Čechie – Böhmerland se svými řidiči a doprovodem naše 
město. V pořadí dvanáctý sraz těchto motocyklů si v posledních 
letech vybral za místo své zastávky město, ve kterém se konstruktér 
těchto výjimečných a nejdelších motocyklů světa v malé dílničce na 
Žitavské ulici vyučil. Letošní sraz byl o to radostnější, že se nejen 
vydařilo počasí, ale také proto, že se jeden ze zakladatelů novo-
dobé tradice p. Horký z Děčína téměř zázračně uzdravil a přijel na 
svém stroji. Během jeden a půl hodinové zastávky se majitelé strojů 
stačili nejen na Střelnici naobědvat, ale také pasováním uprostřed 
náměstí přijmout do klubu nového člena. Jelikož se v tu dobu na 
radnici odehrávala svatba, neunikli novomanželé pozornosti a mohli 
si alespoň na chvíli vyzkoušet pohodlí motocyklu se sajdkárou, což 
s radostí přijali. Děkujeme všem, co se starají o zázemí návštěvy ve 
Varnsdorfu včetně řady místních veteránistů, kteří doplňují kulisu 
srazu, a těšíme se příští září na viděnou.                  Text a foto JS

Pod mottem: „Přijďte s námi 
společně oslavit 160. výročí
založení nejstaršího středo-
evropského dobrovolného 
hasičského sboru v severo-
českých Zákupech u Mimoně 
a pomozte nám v rámci zakon-
čení oslav vytvořit společným 
cvičením největší hasičskou 
vodní, hudební a světelnou akci“ 
připravovali zákupští, českoska-
ličtí, dobranovští a varnsdorfští 
dobrovolní hasiči akci, na kterou 
veřejnost dlouho nezapomene. 
Pod patronací města Zákupy, 
záštitou hejtmana Libereckého 
kraje Bc. Stanislava Eichlera, 
starosty SH ČMS Ing. Karla 
Richtera a ve spolupráci s Ha-
sičským záchranným sborem 
Libereckého kraje a varnsdorf-
ským občanským sdružením 
Hasiči ČR tak vznikla doposud 
největší hasičská fontána. 
Akce se symbolicky uskutečnila
11. září 2010 jako součást uctění 
památky obětí útoků na Světové 
obchodní středisko (WTC) před 
devíti lety v New Yorku. Během 
dvanáctiminutové symfonické 
básně Bedřicha Smetany Vlta-

Foto Zdeňka Vajsová.

Kontaktní místo je pro veřejnost v provozu od pondělí 6. září. Úkolem 
kontaktního místa je zpřístupnit veřejnosti informace o Lužici, Lužic-
kých Srbech a jejich kultuře. Nabízí půjčování lužickosrbské literatury, 
jak naučné, tak i beletrie, ve fondu jsou také hudební nosiče a  periodi-
ka. K dispozici je rozsáhlá nabídka informačních brožur a propagačních 
materiálů o Lužici a kultuře Lužických Srbů vydaných jak v Sasku, 
tak na české straně včetně publikací vydaných městskou knihovnou. 
Návštěvník zde také může získat aktuální kontakty na nejdůležitější 
instituce Lužických Srbů v Budyšíně a v České republice a samozřejmě 
informace o všech akcích pořádaných v rámci projektu. 

Kontaktní místo je rozděleno do dvou částí, z nichž přední je pří-
stupná veřejnosti a zadní slouží jako pracoviště české části projektu. 
Zde vzniká vše podstatné k tomu, aby plánovaný obsah projektu 
mohl být zdárně naplněn. Letos se počítá s vydáním dvou publikací, 
uskutečněním dvou koncertů a literárních čtení, několika přednášek 
pro střední školy a otevřením dvou výstav. První z nich představí 
dílo lužickosrbské malířky Isy Bryccyny, druhá bude zachycovat vše 
podstatné, co bychom měli o Lužických Srbech vědět.

Projekt byl odstartován letošního 1. dubna a bude pokračovat 
až do konce března 2013. Jeho následná udržitelnost je minimálně 
dalších pět let. Realizaci  projektu významně spolufinancuje Evropská 
unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) - „Investice 
do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3. Podrobnosti
o kontaktním místě a celém projektu naleznete na webových strán-
kách www.mkvdf.cz/index.php/o-projektu.               Milan Hrabal   

va vystříkalo 26 hasičských stří-
kaček na zákupském koupališti 
do vzduchu 76 proudy více než 
400.000 litrů vody. Téměř dvě 
stovky hasičů z jednoho pod-
nikového a pětadvaceti dobro-
volných sborů (včetně jednoho 
německého) tak vytvořily pro 
dva newyorské hasiče, čestné 
hosty a diváky zcela zaplněného 
zákupského koupaliště úchvat-
nou podívanou zakončenou 

stejně strhujícím ohňostrojem. 
Jelikož se příští hasičské a po-
licejní olympijské hry odehrají
v rámci uctění památky 10. vý-
ročí teroristických útoků právě 
na Ground Zero (místě po WTC) 
v New Yorku, budou pořadatelé 
těchto her osloveni s nabídkou, 
zda by se tato fontána nestala 
důstojným vyvrcholením zaha-
jovacího ceremoniálu.

text a foto JS

HASIČI PŘEKONÁVALI HRANICE
 strana 617/2010                                                

Rekonstrukce kostela 
bude zahájena

Římskokatolická farnost Stu-
dánka získala v září stavební 
povolení na rekonstrukci areálu 
kostela sv. Františka z Assisi 
na Studánce. V letošním roce 
se z poskytnutých finančních 
prostředků z fondu budoucnosti 
bude hradit projektová příprava 
opravy věže kostela  ve výši 
asi 40 tis. euro. Na kontu sdru-
žení včetně příspěvků od dárců 
je v současné době 45.364 eur. 
S opravou samotné věže by se 
mělo začít v roce 2011.          rm
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Bzenec, dne 3. srpna 2010

Vážení zákazníci, obchodní partneři,

nám neznámá společnost ATP DUKLA, s.r.o., se sídlem v Brně podala proti naší společnosti RI OKNA, a.s., Bze-
nec návrh na zahájení insolvenčního řízení. Městský soud v Praze podání návrhu zveřejnil dne 2. 8. 2010. Tímto bylo 
zahájeno řízení, v němž bude soud prokazovat, zda je návrh pravdivý či nikoli.

Podle dva roky platného insolvenčního zákona jsou všechny podané insolvenční návrhy zveřejněny v insol-
venčním rejstříku do dvou hodin bez jakéhokoliv zkoumání oprávněnosti podání tohoto návrhu. Vůbec tedy nezá-
leží na tom, zda údaje uvedené v návrhu jsou pravdivé či podložené. Tohoto stavu zneužívají firmy v konkurenč-
ním boji. O tom svědčí skutečnost, že soudy následně při dalším projednávání insolvenčního návrhu zamítnou až
60 % podaných insolvenčních návrhů. Situace, kdy jsou insolveční návrhy podávány s nekalým záměrem, je naneštěstí 
typická zejména pro stavebnictví. To dokládá i naše situace. Zařadili jsme se tak mezi další renomované společnosti, 
které byly předmětem insolvenční šikany (viz např. STRABAG, a.s., OHL ŽS, a.s, HOCHTIEF, s.r.o., a další). Všichni se 
nakonec proti těmto návrhům ubránili.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení podaný společností ATP DUKLA, s.r.o., Brno vykazuje veškeré známky 
„šikanozního podání“ s cílem poškodit obchodní aktivity společnosti RI OKNA, a.s., Bzenec. Navrhovatelem tvrzená 
pohledávka sloužící jako údajný „důkaz“ insolvence totiž neexistuje ani právně, ani fakticky.

Veškeré informace uváděné v insolvenčním návrhu jsou lživé a společnost RI OKNA, a.s., se bude všemi dostup-
nými právními prostředky proti takovému nekalému jednání bránit. Existence pohledávky nám nikdy nebyla oznámena 
a nikdy jsme její existenci nepotvrdili. Naše společnost nemění své sídlo (tato lež se stala záminkou k podání insol-
venčního návrhu místně nepříslušného soudu za účelem řízení zpomalit a zkomplikovat).

Skutečností, která jenom potvrzuje naši domněnku, že se naše společnost stala obětí šikany, je, že jednatel 
společnosti ATP DUKLA, s.r.o., je celostátně hledanou osobou vedenou v registru Policie ČR (podrobnější informa-
ce lze nalézt na adrese http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=9500616100201).

Naše společnost usilovně pracuje na všech právních krocích, které umožní naši společnost očistit,
a dále požádá příslušné orgány o potrestání viníka.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a jsme

s úctou

 Petr Ingr,                                                                                                            Ing. Roman Kozumplík,
předseda představenstva                                                                                         místopředseda představenstva

 
Dokumenty o bezdlužnosti jsou k nahlédnutí na pobočce ve Varnsdorfu a v Liberci nebo na www.justice.cz.

RI OKNA, a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: 518 389 517 - 9, fax: 518 389 516, e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862, GE Money Bank, a.s., č. ú. 162123169/0600

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626
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V našem městě od letošní-
ho jara funguje Poradna pro 
občanství/Občanská a lidská 
práva. Její činnost úzce souvisí 
s projektem „Začleňování rom-
ských rodin v Ústeckém kraji“, 
který byl spuštěn v březnu a má 
trvat tři roky. Sama instituce má 
sídlo v Praze a postupně otvírá 
pracoviště i v jiných místech (další 
nejbližší kancelář je v Děčíně). 

Čím se poradna zabývá a jaké 
služby může nabídnout, jsme 
zjišťovali u sociální pracovnice 
Marcely Surmajové, která má 
- spolu se svou asistentkou Ka-
milou Gežovou - varnsdorfskou 
pobočku na starost. 

Pracovníci poradny se snaží 
pomoci lidem, kteří nemohou 
sehnat zaměstnání, potýkají se 
s diskriminací na trhu práce, mají 
problém s bydlením, se zadluže-
ním... Poradí, jak zvýšit šanci na 
získání zaměstnání, pomohou 
při psaní životopisu, při sjed-
návání splátkových kalendářů, 
při komunikaci s úřady, školou 
apod., napomáhají k návratům 
dětí v ústavní výchově zpět do 
rodin, doprovodí k přijímacímu 
pohovoru u zaměstnavatele, 
poradí lidem, jimž hrozí žaloba 
u soudu, poskytnou odbornou 
psychologickou pomoc. 

INZERCE

Po prvních několika měsících 
činnosti poradny je brzy na 
bilancování, přesto se už M. Sur-
majová mohla zmínit o úspěšně 
završených případech, kdy se po-
dařilo pro klienty ve složité osobní 
situaci najít zaměstnání, bydlení, 
nebo vyřešit neoprávněné ob-
stavení účtu. K řešení jsou také 
problémy s přiznáním českého 
státního občanství, s přechodným 
a trvalým pobytem.

Veškeré tyto služby jsou po-
skytovány bezplatně. Poradna 
má k dispozici odborné zázemí 
v právnících, psycholozích, 
sociálních pracovnících, kteří 
v případě potřeby do Varnsdorfu 
dojíždějí, externě spolupracuje 
s advokáty. Právní a psycholo-
gické poradenství probíhá formou 
osobních schůzek, telefonických 
konzultací nebo prostřednictvím 
e-mailové pošty. 

Z výše uvedeného názvu 
projektu vyplývá, že motivací ke 
zřízení poradny byly specifické 
problémy romského etnika. Ale 
to neznamená, že by odmítala 
neromské klienty - naopak, vyjde 
vstříc i všem ostatním. Podobně 
se to má s regionální působností: 
v prvé řadě se poradna orientuje 
na „sociálně vyloučené lokality“ 
ve Varnsdorfu, Krásné Lípě, 
Šluknově a Jiříkově - do těchto 
míst vyjíždí i přímo do terénu. 
Což neznamená, že by potřební 
z jiných lokalit byli odmítáni. 

Poradnu najdete na adrese 
Národní 3003 (naproti ČSOB). 
Úředním dnem pro návštěvy 
klientů je středa (8.00-16.30 
hod.), je ovšem možné se do-
hodnout i jinak, a to na telefonu 
412 337 247 nebo e-mailem: 
varnsdorf@poradna-prava.cz. 

Daleko víc než z tohoto článku 
zjistíte na webových stránkách 
www.poradna-prava.cz.        ham

NOVÁ PORADENSKÁ SLUŽBA VE VARNSDORFU

Do královské disciplíny TFA (jeden den po závodě na kolech) nastupo-
vali oba závodníci bez ambicí na umístění v první desítce. Při pohledu 
na 202 metrů vysokou vyhlídkovou věž Woobang, která se stala mís-
tem 4. disciplíny, se jejich sebevědomí ještě snížilo. Po prvních třech 
silových disciplínách se však s kvalitními výsledky sebevědomí rychle 
navracelo, a tak do nejtěžší závěrečné etapy oba borci nastupovali 
na prvních místech. Náročná domácí příprava, důsledná aklimatizace 
ve 40stupňovém horku s téměř 90% vlhkostí (spíše připomínající 
prádelnu), ale i trénink na místě přinesly své ovoce. Přesto vidina běhu 
v plné výstroji, s dýchacím přístrojem na zádech a přilbou do 78 pater 
vysoké budovy zlomila psychiku mnoha závodníkům. Po doběhnutí 
posledního závodníka a vyhodnocení výsledků už bylo možné začít 
slavit. Šesté a desáté místo v jednotlivcích ve věkové kategorii 30 – 39 
let a fantastické třetí místo v otevřené kategorii družstev bez věkových 
rozdílů je více než očekávaným výsledkem. V celkovém hodnocení 
skončila česká reprezentace na prvním a třetím místě, na druhém 
místě skončil loňský vítěz - tým Brazílie. Závody v Koreji skončily pro 
naše varnsdorfské hasiče obrovským úspěchem. Ani v letošním roce 
nezapomněli na hrdost na své město, což prokazovali nejen svými 
výsledky, ale i vyvěšením městské vlajky a v Koreji vysoce ceněnými 
propagačními předměty. Kromě dojmů však zanechali v Daegu i část 
sebe, protože otisky rukou všech medailových závodníků v kategorii 
TFA se stanou jedněmi z prvních památek nově vzniklého města
a budou trvale zdobit místní park.

Po návratu a nezbytném odpočinku se všichni účastníci začnou 
připravovat na další ročník her, který se uskuteční v roce 2011 v místě 
Groud Zero v New Yorku, kde bude uctěna památka hasičů zahynulých 
v roce 2001 při pádu WTC.

JS a JK

LETOS HASIČI REPREZENTOVALI 
MĚSTO V JIŽNÍ KOREJI

Dokončení ze str. 1

Stezka pro cyklisty je plánovaná přes hranice
V oblasti hranic Grossschönau/Varnsdorf/Seifhennersdorf má 

vzniknout nová příhraniční stezka pro cyklisty. K tomu účelu poslouží 
dotační prostředky z programu Cíl 3. Ze Seifhennersdorfu povede 
stezka na konec Halbersdorfské ulice, do míst, kde dříve vedla Varns-
dorfská ulice. Dále cesta povede cyklisty také přes Burgsberg.

-r-, zdroj www.sz-online.de
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Pozor práce z domu!!!
www.byznyszdomu.cz

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.

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.

Služby

Svatební a společenská 
móda Viktoria. Luxusní šaty 
na míru. Více než 10 000 mo-
delů. Svatební doplňky. Více 
na www.e-viktoria.cz nebo na 
tel. 777 583 506.

Půjčky, leasing na koupi 
bytu, zpětný leasing domu, 
bytu v OV a druž. bytu bez 
poplatku předem. Telefon 
774 719 141.

Domácí péče pro senio-
ry a handicapované osoby. 
Eva Hauber tová, telefon
725 305 766, www.domaci-
-asistence.tym.cz.

Dlužíte? Máte problémy se 
splátkami? Vyhlašte na sebe 
osobní bankrot, zastavíte 
exekuce. Tel. 774 719 141.

Odškodné. Měli jste ne-
hodu jako řidič, spolujezdec, 
chodec, cyklista? Pomůžeme 
vám získat odškodné do 4 let 
od nehody. Tel. 721 141 719.

Řádková inzerce

Nemovitosti

Různé

Antikvariát Klariani. Vy-
koupíme: knihy všech žánrů, 
LP desky, hračky, plakáty, 
poklady z půdy. Více na tel. 
775 034 226.

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

Prodám rodinný dům 
ve Varnsdor fu. Telefon
608 164 207.

Prodej stavebního po-
zemku Rumburk - Dolní 
Křečany cca 1.200 m2, který 
bude oddělen z celkové výmě-
ry 2 400 m2 (možno zakoupit 
i jako celek). Elektř ina na 
pozemku, voda ze studny. 
Snížená prodejní cena:
175 Kč/m2. Info Lužická R. K. 
Tel. 602 108 404, 412 333 281.

Prodej výrobní a skla-
dové haly ve Varnsdorfu. 
Velmi dobrý přístup kamionů. 
Výměra celkem: 1.365 m2. 
Prodejní cena: 2,9 mil. Kč. 
Možný i pronájem: 20 Kč/m2. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej rodinného domu
s nebytovými prostory v Jiří-
kově. Pozemek: 639 m2. Sníže-
ná prodejní cena: 790.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 723 327 523.

Prodej bytu 2+1+L
v osobním vlastnictví ve 
Varnsdorfu. Výměra: 59 m2. 
Prodejní cena: 520.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.

Pronajmu byt v OV 4+1+L 
na Pražské ulici ve Vdf. 
Možno i dlouhodobě. Cena
6.900 Kč/měs. včetně poplat-
ků. Tel. 602 722 711. 

Prodám byt 3+1 v OV. 
Cena dohodou. Telefon
775 319 262.

Prodej družstevní garsonky.
250 tis. Kč. Tel. 739 865 406.
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Vzpomínka Blahopřání

Sňatky

Alena Málková
Hynek Nejedlý

INZERCE

Dne 3. října uplyne 20 let od úmrtí pana 
Ladislava Culka.

Stále vzpomínají dcera Jarka a vnučky.

Dne 1. října uplynou 3 roky od úmrtí pana 
Ivana Lídla.

S láskou vzpomínají manželka Jarka, 
dcery, vnuci a ostatní příbuzní.

Srpen
Oldřiška Melzerová      66 let
Štefan Berki                  74 let
Marie Malíková             70 let
Emílie Kacafírková       77 let
Jana Halbová               66 let
Karel Vacek                  73 let
Žofie Zatloukalová        96 let

Úmrtí

25.-26. 9. 2010
MUDr. Jana Jůdová  
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 523 410

28. 9. 2010
MUDr. Renata Bolfíková 
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 412 535 930

2.-3. 10. 2010
MUDr. Hana Charvátová 
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 512 368

Zubní
pohotovost

Svozy pytlového
tříděného odpadu

30. září 2010

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe 
žít. Láska však smrtí nekončí, v srdci tě stále 
budeme mít.

Je to již dlouhých 20 let, co nás 29. září 
opustil pan Karel Laštovka.

Vzpomínají manželka Kristina, synové 
Karel a Jiří s rodinami, sestra Jarmila
a ostatní příbuzní.

Pozvánka
v sobotu 16. října

v 17.00 hod.
v penzionu 

U Rudolfa III.
se koná sezení

bývalých zaměstnanců
Velvety závodu 1.

Poděkování

Ředitelka MŠ Varnsdorf, Pražská 2812, děkuje panu Stanislavu 
Deusovi z varnsdorfské firmy Podlahářství za ochotu, spolupráci 
a za položení koberců zdarma.                               Hana Frolová

Děkuji za dlouhodobou, náročnou a obětavou péči o mou těžce 
nemocnou maminku paní Oldřišku Melzerovou zaměstnancům 
nemocnice ve Varnsdorfu, zvláště paní Miroslavě Kadlecové. 
Zároveň děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s maminkou na její 
poslední cestě.                            Zdenka Javůrková s rodinou

Nový školní rok 2010/2011 
byl v Interaktivní ZŠ Karlova 
slavnostně zahájen šerpo-
váním prvňáčků za účasti 
zástupce města Jiřího Suchar-
dy, kterému tímto děkujeme. 

Kolektiv IZŠ Varnsdorf

Dne 20. září oslaví pan 
Václav Macák neuvěřitelné 
90. narozeniny. Přejeme vám 
hodně zdraví, ať vás stále život 
baví. Jistý krok i hlavu, spoko-
jenost i v tom davu. Je těžko 
říci jedním slovem, jak jste pro 
nás všechny vzorem.

Milý dědo, za vaši celoži-
votní obětavost, starostlivost
a lásku děkují všichni Ma-
cákovi, Špičkovi, Kovářovi, 
Kochovi.

Dlouhých 13 let uplyne letos 11. října, kdy 
navždy odešel náš milovaný manžel, táta
a dědeček Karel Kopsa. Děkujeme všem, 
kteří uctí jeho památku tichou vzpomínkou. 

Manželka Věra s rodinou.

Dne 4. října to budou dva smutné roky, co 
nás opustila maminka, babička a prababička 
Margita Poláková.

Stále vzpomínají dcery a synové.

Dne 21. září uplynul rok, co nás opustila 
v nedožitých 72  letech maminka a babička 
Edita Hafnerová.

Stále vzpomínají dcera Edita a syn Antonín 
s rodinami.

Neplačte drazí, že odcházím spát, jak 
pokynul mi osud.

Oznamuji všem přátelům a známým, že
v neděli 12. září 2010 zemřela po dlouhé ne-
moci paní Věra Štěpánková. Kdo jste ji znali, 
věnujte jí prosím tichou vzpomínku.

Za rodinu Jiřina Nováková.

oznámení
zahrádkářů

moštování jablek
bude zahájeno
25. 9. 2010
v domě ČZS.

objednávky a informace
na tel. 412 371 738

Úspěšná prezentace značky 
„Českosaské Švýcarsko regionální produkt“ 

V srpnu se na výstavě Země živitelka pořádané v Českých Bu-
dějovicích úspěšně prezentovaly výrobky se značkou „Českosaské 
Švýcarsko regionální produkt“ . To vše za přispění dobrovolníků
z Místní akční skupiny Šluknovsko (dále MAS).

MAS Šluknovsko se pro regionální výrobce stala důležitým partne-
rem při prezentaci jejich zboží na veletrzích, výstavách a regionálních 
akcích. Na výstavě v pavilonu R1 se během šesti dnů návštěvníkům 
představily výrobky mýdlárny Rubens z Růžové, kosmetika firmy 
Nobilis Tilia z Krásné Lípy, pálenka „Děčínská jeřabinka“ od firmy 
Natura pana Grešíka, výrobky firmy Skloluxus z Mikulášovic a dřevěné 
hřebeny a spony do vlasů od pana Kříže z Varnsdorfu. O všechny 
výrobky byl ze strany návštěvníků opravdu upřímný zájem. 

Co dále návštěvníky zaujalo, byl fakt, že všechny výrobky jsou
z místní produkce, z místních surovin a mají za sebou určitou místní 
historii výroby. 

Podpora pro výrobce ze strany MAS Šluknovsko Zemí živitelkou 
v Českých Budějovicích zdaleka nekončila. Další akce, na kterých 
se mohou regionální výrobci prezentovat, se kvapem blíží. V Bad 
Schandau se 3. října 2010 pořádá výstava „Regionále a slavnost 
jablka“. A další akce určitě budou následovat. 

No a nakonec bychom rádi připomněli, že se v listopadu 2010 
uskuteční další seminář a v prosinci zasedání certifikační komise pro 
udělení značky „Českosaské Švýcarsko regionální produkt“. Takže, 
vážení regionální výrobci, hlaste se!                               Petr Heinrich,

MAS Šluknovsko

AKADEMIE PŘÍSLIBU VE VARNSDORFU
Od poloviny září působí při biskupském Gymnáziu Varnsdorf Aka-

demie příslibu (školní klub, středisko volného času mládeže). Jedná 
se o vůbec první zařízení tohoto druhu v Evropě. To je důvod k tomu, 
aby byla představena i čtenářům HS. Akademie je bezplatně otevřený 
prostor převážně pro děti od deseti do dvaceti let. Na rozdíl od zájmo-
vých kroužků je v ní kladen velký důraz na přidanou hodnotu využitého 
volného času. Pokud se tedy vaše dítě přihlásí do Akademie, uvidíte po 
roce prokazatelný nárůst vědomostí, dovedností nebo talentu. 

Všechny vstupy i výstupy budou pečlivě a pravidelně měřeny. 
Podstatný je v Akademii i postoj k ostatním a až pedantský důraz na 
ohleduplné a slušné chování dětí ke svému okolí. Cenu mají osob-
nostní postoje: jak dítě zdraví, jak se dokáže postavit k problému, jak 
obhájit své názory, jak dokáže respektovat názory jiné. V Akademii 
je vaše dítě v bezpečném a podnětném prostředí pod vedením zku-
šených pedagogů. Pravidelná účast není nutná, ohleduplné chování 
se však bezpodmínečně vyžaduje. Navíc právě díky časté účasti 
a práci v Akademii získají děti možnost absolvovat další výběrové 
akce Akademie – zahraniční zájezdy, jazykové tábory… 

Jedná se o systémovou změnu ve výchově, která je v našich pod-
mínkách nová. Krátce řečeno, v Akademii je možné téměř cokoliv, od 
doučování, individuální výuky až ke sportovním aktivitám. V Akademii je 
možné téměř cokoliv, jen se v ní nedá zabíjet čas. Ředitelem Akademie 
příslibu byl jmenován Mgr. František Paulus, velké množství informací 
najdete na akademie.bgv.cz. Akademie příslibu je ve Varnsdorfu, je čas 
ji ozkoušet. Jste srdečně zváni.        Jan Novota, Gymnázium Varnsdorf
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Mistrovství republiky v atletice 
staršího žactva pořádal na stadi-
onu ve Vršovicích atletický oddíl 
pražské Slavie. Letošní tabulko-
vé výkony umožnily účast také 
dvou závodnic AO TJ Slovan 
Varnsdorf. Tereza Sladkovská 
i Markéta Váňová mají čtrnáct 
let a to znamenalo horší pozici 
proti o rok starším soupeřkám, 
ale rovněž perspektivu pro start 
na MČR v roce 2011. Tereza 
dlouho hledala mezi disciplí-
nami tu nejvhodnější a až v létě 
padlo rozhodnutí pro chůzi. Těch 
3000 m na oválu Slavie byla její 
pátá soutěžní zkušenost. Mezi 
šestnácti startujícími celých pět 
kol vedla lítý boj o čtvrtou po-
zici, kterou v cíli obhájila a čas
19:04,68 min. znamenal zlepše-
ní osobního maxima o půl minuty 
a současně obhájení 4. místa ve 
statistice roku 2010. Znamenal 
také nominaci do reprezentace 
žactva pro mezistátní utkání 
Česká republika–Slovensko 
v Hodoníně.

Markéta Váňová je sprinterka 
se všemi přednostmi i neduhy ta-
lentu. Prázdninový výpadek tré-
ninku a následné bolístky nutily 
trenéry řešit spolu s rodiči další 

CESTA VZHŮRU NADĚJNÝCH ATLETEK

Tour de Zeleňák kořistí
Tomáše Podrazila 

Po devíti letech vyhrál tento slavný amatérský závod opět varns-
dorfský borec a o tři vteřiny vylepšil rekord trati na 1:19:21 hod. 
Tomášův triumf byl těsný, neboť jen o vteřinu zpět zůstali S. Lauer 
ze Sebnitzer RV a M. Graff z RSV Bautzen. „Oba němečtí soupeři 
byli silní, jsou již zkušení matadoři a jezdí tento závod pravidelně. 
Svěřili se, že na úspěšný konečný spurt nebudou mít, ale nakonec 
jsem uspěl o fous. I další konkurence byla silná a závodu přálo 
počasí. Mé nejlepší umístění zde zatím bylo 2. místo v roce 2008,“ 
uvedl k závodu Tomáš. Z varnsdorfských cyklistů na této tour slavil 
naposledy vítězství v roce 2001 Jan Novota. Z dalších cyklistů 
našeho města se letos v jednotlivých kategoriích umístili ti nejlepší 
takto: M29: 6. J. Podrazil  (1:25:13 hod.), 24. V. Šimonek (1:28:08),
28. M. Kozlok (1:30:19). M39: 15. D. Nejedlý (1:28:01), 17. A. Vohan-
ka (1:28:09), 33. T. Kraus (1:39:17). M49: 13. M. Vohnout (1:28:07),
15. J. Dužár (1:28:09), 20. M. Spurný (1:30:25). M59: 7. J. Macan 
(1:30:20), 23. J. Juda (1:40:03), 24. J. Pospíchal (1:40:26). M60: 
4. H. Michel  (1:38:20), 9. J. Podlešák (1:41:14), 10. M. Miško
(1:42:17), 21. M. Klusoň (1:58:42). Ž40: 21. A. Bubíková (2:28:55), 
27. J.Šlamborová (2:46:56). Ž40+: 4. L. Mašková (2:04:26), 15.
V. Nováková (2:38:01), 17. B. Vítková (2:38:17).                            ZdS 

kroky a padlo rozhodnutí nechat 
vše na přirozeném výběru. Mezi 
třicítkou přihlášených na 150 m 
sprint si naše závodnice časem 
19,9 s v rozběhu zajistila 3. mís-
tem účast ve finále. Tam skon-
čila osmá s mírným zhoršením
19,94 s. Vzhledem ke zmíněné-

mu věkovému handicapu je to 
velký úspěch a výzva pro další 
atletickou přípravu. Trenéři obě-
ma závodnicím děkují za vzor-
nou reprezentaci oddílu i města 
a přejí hodně vytrvalosti a píle
v další sportovní činnosti.

Skalický

Po loňském premiérovém 
ročníku se letos uskutečnil
2. ročník lezení na pivovarský 
komín ve varnsdorfském areálu 
bývalé „keramičky“, dnes sídla 
Pivovaru Kocour. Ve čtyřech 
kategoriích si rychlost výstupu 
poměřilo osmnáct odvážlivců 
za chladného a místy deštivého 
počasí. Byla mezi nimi i jediná 
žena K. Hofmanová (25), a ta
zvládla výšku 54 metrů za
3:11 min. Kategorii mláde-

že dominoval V. Hofman za
2:32 min. před J. Šustou s ča-
sem 3:18 a T. Mercem, kterému 
bylo naměřeno 3:45 min. Mezi 
amatéry si nejlépe vedl Mirulín 
Štěbra (56). Jeho výkon zněl
1:36,92 min. Druhého nejlepšího 
výkonu 1:37,27 dosáhl J. Kraus 
(34) a třetí skončil J. Machač 
(27) za 1:40,56 min. Další 
místa obsadili P. Gramblička,
J. Havran, R. Pácha st.,
L. Malina ml., Daniel Merc,

L. Malina st., M. Kraus, J. Halaš-
ka a B. Kyndl. Soutěže se zú-
častnili i dva horolezci a s časem
1:22 min. byl jasně lepší K. Hof-
man (40) před O. Vohlídalem. 
Vítěz obhájil loňské prvenství
a navíc vylepšil svůj rekord o tři 
vteřiny. Mezi cenami pro nejlepší 
dospělé lezce nechyběl lahodný 
Kocour, a tak se v příjemné atmo-
sféře a již na pevné zemi posedělo 
a probíraly se čerstvé dojmy i další 
možné adrenalinové akce.     ZdS 

VÝSTUP NA PIVOVARSKÝ KOMÍN PODRUHÉ

Necelá třicítka startujících 
se sešla na atletické akci 
Varnsdorfský kilometr, kterou 
pořádal za přejícího sluneč-
ného počasí na atletickém 
oválu stadionu v Kotlině SK  
Paintbal za přispění grantu 
města Varnsdorf. Přihlášení 
běžci a běžkyně byli dle věku 
rozděleni do devíti kategorií.
Uvádíme pořadí nejlepších.  

Běžci – ročník narození 
1999-2000: 1. J. Plíhal 4:45,
8 min., 2. J. Kulhavý 4:46,6,
3. D. Petr 5:20,2. Ročník 
1997-98: 1. M. Švorc 3:13,3,
2. M. Jirásek 3:46,9, 3. M. Mann 

Varnsdorfskému kilometru by slušela větší účast

4:30,1. Ročník nar. 1993-94:
1. L. Malina  3:04,4, 2. M. Špič-
ka 3:19,7, 3. L. Plíhal 3:23, 1.

Ročník 1975-92 (viz foto):
1. J. Podrazil 2:52,6, 2. P. Vodič-
ka 2:56,8, 3. O. Švarc 3:04,
2. Muži 46 a starší: 1. Slávek 
Kubíček 3:49,5 min.

Běžkyně – ročník narození 
1999-2000: 1. V. Venclová
4:34,9, 2. N. Venclová 4:41,6, 
3. N. Damnitzová 5:10,9. Roč-
ník 1997-98: 1. M. Martinov-
ská 4:23,7. Ročník 1995-96: 
1. D. Forgáčová 3:29,9,
2. Petra Řeháková 3:31,6,
3. K. Špičková 4:18,4 min. Roč-
ník 1984 a starší: 1. Pavla Ře-
háková 4:52,5.                          

  Zbyněk Šimák, foto ZdS

Po třech vítězstvích v řadě na  Krajské speciální výstavě pleme-
ne NO v Jiřetíně pod Jedlovou získal Josef Rosůlek s fenou Sara
z Kyjovského údolí další dobré umístění. Završením letošní sezony
a úspěchem, kterého zatím žádný chovatel z našeho města nedosáhl, 
bylo krásné 3. místo ve třídě pracovní - feny s oceněním výborná 
V-A-3 na klubové výstavě vítězů NO, která se konala v Poličce kon-
cem měsíce srpna. Oběma gratulujeme a přejeme mnoho dalších 
chovatelských úspěchů.                                                     St. Haidl

Další kynologický úspěch

První víkend měsíce září se 
konal za nádherného počasí na 
dvorcích TJ Slovan Varnsdorf 
tenisový turnaj mládeže, kte-
rého se zúčastnilo 18 mladých 
adeptů tohoto sportu. Hlavní or-
ganizátor akce Ing. Jan Fischer 
rozdělil startující dle výkonnosti 
do čtyř skupin, ve kterých hrál 
každý s každým. Na kurtech byli 
přítomni i trenéři a zkušenými 
radami pomáhali zúčastněným 
mladým tenistům. Vyzdvihnout 
za sponzorování a zároveň 
trenérskou činnost je třeba 
zejména Martina Seibta a Mar-
tina Šumu. Ostatní trenéři Jitka 
Golbrichtová, Ruda Hofman, 
Milan Žižlavský, Hana Hájková 
včetně prezidenta klubu Ing. Mi-
lana Hindráka se pak zasloužili
o hodnotný a společenský 
průběh celé akce.

V první skupině začátečníků 
se na třetím místě umístil Do-
minik Vu, druhá byla Hanička 
Heczková (obrovské překva-
pení, nikdy nebyla na kurtě)
a vítězem se stala talentovaná 
Adéla Holečková. Ve velmi vy-
rovnané druhé skupině obsadil 

TURNAJ NADĚJÍ
třetí pozici talentovaný Petr 
Hájek a vítězství si odnesli 
dva hráči. Andrejka Šumová 
a bojovný Michal Podroužek 
(taktéž  překvapení, ale měl by 
více trénovat). Ve třetí skupině 
vybojovala bronzovou pozici 
Kristýna Kučerová, druhá byla 
Klára Stodůlková a vítězem se 
stal Matyáš Černý, kterému je 
8 let. U tohoto hráče je velký 
předpoklad dostat se do vyš-
ších pater tenisu, pokud vytrvá 
a bude mít správné podmínky. 
Ve čtvrté a nejvyspělejší skupi-
ně, kde nám pomáhali trenéři 
Milan Žižlavský a Martin Seibt 
starší se na třetím místě umís-
til Tomáš Engl z Rumburku, 
druhý byl Martin Seibt mladší 
a vítězem se stal Marek Řípa 
(16 let), jehož výkonnost se blí-
ží závodním hráčům družstva 
dospělých.

Návštěva turnaje starostou 
města Ing. Josefem Poláčkem 
potěšila soutěžící mládež 
včetně jeho dcery, která rovněž 
hrála. První ročník tohoto turna-
je se vydařil a jistě by se měl 
opakovat.       Ing. Jan Fischer
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Na ten lze zajít již tuto neděli 26. září. Soupeřem bude z his-
torie slavná Dukla Praha s momentálně nejlepším kanonýrem
II. ligy, kterým je Dani Chigou (Kamerun). Zahájení duelu je opět 
ve 14.30 hod. Sponzoruje a ceny do slosování na tento duel 
věnuje SEVEROCHEMA Liberec, závod Varnsdorf. Návštěvníky 
čeká opět bohaté občerstvení a i obvyklé sázení na výsledek.

KDY NA DRUHOLIGOVÝ  FOTBAL?

V pořadí 5. ročník FICHTL 
CUPU se jel v areálu a okolí 
Pivovaru Kocour sice za příz-
nivého počasí, ale na těžkém, 
bahnitém a promáčeném terénu. 
Odpovídal tomu i počet ujetých 
kol vítězů (76), což je podstatně 
méně než v minulých ročnících. 
Rachot populárních a pro terén-
ní závody upravených strojů 
JAVA 50 opět přilákal početné 
startovní pole a mnoho diváků, 
pro něž byl vstup zdarma. 

Vítězem čtyřhodinového zá-
vodu na jeden a půl kilometru 
dlouhém okruhu se stal tým 
ČS2tS - Čistecko Studenecká 
dvoutaktní Společnost z Čisté 
u Horek. Z varnsdorfských 
týmů nejlépe dopadl Elektropol 
(R. Plíhal, M. Plíhal, V. Holub), 
který dojel na 2. místě. Na

FICHTL CUP 2010 SE JEL
NA BAHNITÉM TERÉNU

Padesát fotbalistek utvořilo 
historický první český rekord
v ženském fotbale. Na umělé 
trávě v Neštěmicích se odehrá-
lo 24 hodinové utkání mezi 
týmy LFC Ústí nad Labem
a FK Spartak Telnice, v jejich 
dresech hostovaly hráčky dal-
ších klubů z Čech. Byly mezi 
nimi i bývalé hráčky SK Slovan 
Varnsdorf Michaela Müllerová 
(nyní Dubice), Petra Štefano-
vá (TSF-1860) a v barvách 
Telnice Jitka Schovancová. 
Netradiční utkání skončilo

Fotbalistky z našeho města 
přispěly k rekordu

výhrou 109:82 hráček Telnice. 
Zápas začal prvním víkendo-
vým dnem výkopem v pravé 
poledne a skončil závěrečným 
hvizdem v neděli ve dvanáct 
hodin. Každý tým měl dvě 
kompletní jedenáctky a hráčky 
střídaly hokejově. „Nějaká velká 
únava se celkem nedostavila, 
byla možnost odpočinku, mohlo 
se i pospat, ale to v té atmo-
sféře tak nějak nešlo,“ uvedla
M. Müllerová. Podle Agentury 
Dobrý den bude rekord zapsán 
do České knihy rekordů.     ZdS

8. pozici byl zaznamenán JAWA 
Team (Petrové Lorencové, S. Lo-
rencová) a na 10. Krajináři
(D. Doležel, J. Valerián, P. Wal-
ter). Mezi 48 klasifikovanými 
týmy bylo dalších čtrnáct varns-
dorfských, takže lze zazname-
nat velkou oblibu této sportovní 
činnosti.

V rámci hodnocení vítězů bylo 
provedeno i vyhlášení kategorie 
nejstarší jezdec, jimž byl J. Ša-
fařík Šafa z týmu Křižan a cenu 
Miss sympatie si odnesla H. Šve-
cová z varnsdorfského týmu 
Fáňa a Háňa. Vyhodnocen
byl také tým složený pouze
z děvčat pod názvem Čistecká 
IM, děvčata z Čisté u Horek.  
Celý závod proběhl bez vážněj-
ších problémů a bez zranění.  

Text a foto ZdS

Po bezbrankové remíze
s vedoucí Vlašimí čekaly áčko 
SK Slovan cesty na Moravu. 
Nejprve to bylo do Karviné, 
která byla momentálně
v tabulce před Slovanem jen
o příčku výše. Nevýrazný výkon 
zejména v prvním poločase 
znamenal porážku 2:0, když 
obě branky Slovan inkasoval 

Z Karviné bez bodů a ze Znojma se třemi 

V Krásné Lípě se konal dru-
hý ročník vytrvalostního běhu 
Parkmaraton 2010, který měl 
opět proběhnout na území dvou 
sousedních národních parků
a končit v německém Bad 
Schandau. Nakonec doznal 
změnu trasy, neboť hraniční 
přechod ve Hřensku byl kvůli 
skalním sesuvům uzavřen,
a proto se běželo jen v krásném 
okolí centra Národního parku 
České Švýcarsko. Na start se 
postavilo téměř 80 běžců a ví-
tězem letošního Parkmaratonu 
se mezi muži stal varnsdorfský 
Petr Pinďák (na fotu vlevo) 
časem 3:06:17 hod. Za ním 
skončil Roman Baláž (Ostra-
va) a třetí doběhl loňský vítěz 
Miroslav Daňko (Labe Tri Club). 

PETR PINĎÁK OVLÁDL PARKMARATON 
V kategorii žen byla nejrychlej-

ší Adéla Esentierová (Ostrava), 
která dosáhla času 3:44:10 hod. 

Parkmaraton dává svému vítězi
i originální památku, které se 
mu nedostane na žádném jiném 

závodu. Po absolutním vítězi je 
totiž pojmenována některá ze 
zatáček v Krásné Lípě. Po le-

tošním ročníku tedy mají zdejší 
občané i Pinďákovu zatáčku. 

Z. Novák, foto Vítek Novák  

v rozmezí 26. a 29. minuty zá-
pasu. „První poločas byl z naší 
strany velmi špatný. Hráli jsme 
bojácně, chybělo více odvahy
a neplnili to, co jsme si před zá-
pasem řekli. O přestávce byly 
provedeny dvě změny, nastalo 
zlepšení a začali jsme se více 
prosazovat ve středu pole. Krom 
standardních situací jsme si ale 
žádné příležitosti nevytvořili,“ 
byla slova trenéra A. Křečka 
po utkání. Dalším soupeřem 
venku bylo Znojmo. Tomu po 
sedmi kolech patřila 13. příčka 
při dosavadních dvou výhrách. 
A třetí si nepřipsalo, protože už 
ve 3. minutě kopal SK Slovan 

penaltu a J. Pimpara ji s pře-
hledem proměnil. Domácí byli 
málo nebezpeční, a tak Varns-
dorf těsný výsledek 0:1 uhájil
a mohl jej jistit i dalšími brankami 
(J. Procházka, Rudnytskyy). 

Výsledky dorostu SK Slo-
van v KP: Roudnice n.L. B – STD
3:2 (Šembera, Hlávka), - MLD
3:2 (Pešek 2). STD – Žatec 0:3, 

MLD 1:0 (Vít). Chlumec - STD
1:5 (Hlávka, Fiala, Šembera, 
Král, Hejl z PK), - MLD 0:7 
(Pešek, Šolín, Mikula, Mendel, 
Kučera, Jarábek, Spurný). STD 
– Junior Děčín 0:4, - MLD 2:2 
(Kučera, Mikula). Po čtyřech 
kolech KP patřilo STD deváté 

místo, MLD byl na páté příčce. 
KP žáků: FAŠV starší žáci 

A – Brozany 4:1 (Zíma, Zounar, 
Jessl, Heinrich), FAŠV mladší 
žáci C 6:2 (Marko 2, Stavinoha, 
Luňák, J. Eliáš, Lisý). Žatec 
– FAŠV STŽ A 1:4 (Herejk 2, 
Hoke, Kurel), - FAŠV MLŽ C
6:4 (O. Kramer 2, J. Novák, 
Míka). FAŠV STŽ A – Junior 
Děčín B 8:1 (Zelinger, Herejk, 
Kurel po 2, Hoke, Jessl), FAŠV 
MLŽ C 10:0 (O. Kramer, Marko, 
Lisý, Ulrych po 2, Polák, Rich-
ter). Litvínov – FAŠV STŽ A
1:6 (Zíma a Hoke po 2, Zounar, 
Herejk), - FAŠV MLŽ C 1:4
(O. Kramer, Ulrych po 2). Po 
čtyřech kolech KP byli STŽ aka-
demie na 1. místě před Kadaní 
a Louny, mladší žáci pak čtvrtí 
s tříbodovou ztrátou na vedoucí 
Louny a Ústí n. L. B.

I.A třída starších žáků: 
FAŠV B – Modlany 4:0 (Jessl 
2, Doležal, Ticháček). Stře-
kov – FAŠV B 0:6 (Janč 3, 
Ticháček 2, Hovorka). FAŠV 
B - Trnovany 4:1 (Jessl 2, Ti-
cháček, Hoke), Štětí - FAŠV B 
0:7 (Jessl 3, Štěpán, Kabeláč, 
Bužík, Janč). Béčko STŽ drželo 
2. místo za Proboštovem jen na 
horší skóre.        Text a foto ZdS


