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INZERCE

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 11. LISTOPADU
3. MÍSTOSTAROSTU JIŽ NEZŘIZOVAT!

CO JE PO VOLBÁCH?
HŘIŠTĚ PRO DĚTI, NEBO PRO VANDALY?

Michal Viewegh
besedoval
v městské 
knihovně

Čtěte na str. 4

Basketbalisté
Slovanu

hráli 
v Lounech

Čtěte na str. 8

ŠKOLY NAPEKLY DOBROTY
 ZA 30 TISÍC KORUN

Základní škola Bratislav-
ská se spolu se ZŠ Ediso-
nova zapojila do akce s náz-
vem „Škola v krabici“, je-
jímž cílem je získat fi nanční 
prostředky na pomůcky pro 
děti a učitele. Jedna „škola
v krabici“ pro rozvojové 
země obsahuje pomůcky 
pro 80 dětí s jedním učite-
lem a její cena je 4.200 Kč. 

Obě školy se rozhodly se 

V pátek 22. října 2010 se pod patronací Občanského sdružení 
Červený kostel Varnsdorf a Místní akční skupiny Šluknovsko 
uskutečnil první benefi ční koncert na záchranu Červeného kostela-
- chátrající historické památky našeho města. Návštěvníky byli ob-
čané Varnsdorfu, místní zastupitelé, hosté z dalších měst a obcí

ZACHRAŇME ČERVENÝ KOSTEL! 

Jak jsme obstáli ve volbách? 
Tuto otázku si kladou nejen 
všechny kandidující strany, 
hnutí a uskupení usilující v na-
šem městě o hlasy voličů, ale 
i samotní voliči, zvědaví, jak 
bude správa věcí veřejných 
vypadat na následující období 
4 let. „Nemohli jsme pro úspěch 
udělat více?“. Přemýšlejí lídři 
a manažeři. 

A jak to tedy u nás vypadalo? 
V rámci předvolební agitace vy-
užilo bezplatný prostor v Hlasu 
severu č. 17 celkem 9 stran 
z 11. Prostor nevyužila Dělnická 
strana sociální spravedlnosti
a Strana Práv občanů Zemanov-
ci. V následujícím čísle uplatnila 
volební agitaci formou placené 
inzerce jedna strana, ostatní 
včetně využily pouze vloženou 
inzerci formou letáků, některé 
opakovaně. Celá volební kampaň 
byla doprovázena výlepem plaká-
tů či billboardů, předvolebními mí-
tinky, akcemi a kontaktní kampaní 
nebo třeba roznáškou materiálů 
do schránky. Žádnou z těchto 
možností nevyužila pouze DSSS. 
Nejmladším kandidátem do ZM 
byl 19letý Michal Vaniš (SPOZ), 
nejstarším kandidátem je 77letý 
Vladislav László  (KSČM).

Jak dopadly volby z hlediska 
počtu hlasů a zvolených zastupi-
telů, jsme vás stručně informovali 
v minulém čísle. My se dnes po-
díváme, zda a v jaké míře došlo 
k obměně zastupitelstva města, 
po které v rámci předvolební 
kampaně řada občanů volala. 
Z hlediska stran a hnutí se z 11 
kandidujících do zastupitelstva 
dostalo osm. Ve volbách zůstaly 
bez mandátu SNK ED, DSSS 
a Zemanovci. Zastupitelstvo 
opouští Strana zelených (ne-
kandidovala), Občanské demo-
kratické hnutí (nekandidovalo)
a SNK ED. Do zastupitelstva 
nově nastupují zástupci TOP 09, 
Věcí veřejných, Suverenita–blok 
Jany Bobošíkové. KDU–ČSL

svými žáky, rodiči a učiteli napéct mnoho sladkých koláčů, 
buchet a dortíků, které v průběhu školního roku prodávaly 
o přestávkách svým spolužákům jako výbornou svačinu. 
Společně se tak všichni podíleli na získání prostředků niko-
liv pouhým vybíráním peněz, ale vlastní aktivitou. V ZŠ Edi-
sonova tak utržili celkem 15.756 Kč a v ZŠ Bratislavská 
11.817 Kč. Nemalou měrou se zapojilo i sdružení MLHA 
a Dům pro matky s dětmi v Jiřetíně p. Jedlovou.

Celková suma určená pro UNICEF se tak vyšplhala na 
30.573 Kč.

Slavnostní ukončení spojené s předáváním získaných 
fi nančních prostředků zástupcům organizace UNICEF 
proběhlo 18. října v Centru Panorama Varnsdorf. Příjem-
ným zpestřením akce byla vystoupení zúčastněných škol 
a závěrečnou odměnou bylo promítání fi lmu. Po celou dobu 
konání této akce si přítomní mohli opět zakoupit koláče, 
buchty a různé pečivo. Tím si všichni připomněli, jak byly 
fi nance získány. 

Varnsdorfské školy dokázaly, že jim není lhostejný život 
dětí v chudších částech světa a že se dokážou spojit ve 
prospěch dobré věci. Jejich přístup je chvályhodný, pří-
kladný a samozřejmě výchovný.                                                         

Text a foto rm

KOMUNÁLNÍ VOLBY: JAK TO U NÁS DOPADLO
a HNHRM v letošních volbách 
vstupuje do zastupitelstva jako 
společné uskupení.

Co se týká samotných osob 
zastupitelů, změna nastane 
u 29 %, nastupuje tedy 6 no-

vých. Ze zastupitelstva odchází 
Dr. Miloslav Hoch (za KSČM), 
Ladislav Houžvička (ODH),
Ing. Jiří Jakoubek (za ČSSD), 
MUDr. Martin Nácovský (ODS - 

Pokračování na str. 2

Na kopii historického cembala předvedl varnsdorfský rodák 
Tomáš Flégr pásmo renesanční hudby.

Pokračování na str. 3

BYLA UZAVŘENA NOVÁ KOALIČNÍ DOHODA
Necelý týden od ofi ciálního vyhlášení voleb byla ve Varnsdorfu 

podepsána nová koaliční smlouva. Na ní se shodlo 12 zvolených 
zastupitelů společně se členy vyjednávacích týmů. Koalici pro sprá-
vu věcí veřejných města Varnsdorf na volební období 2010–2014 
tvoří ODS, TOP 09, KDU-ČSL, HNHRM, Suverenita-blok J. Bobo-
šíkové, Strana Zdraví Sportu Prosperity a Věci veřejné. Dohoda 
byla podepsána všemi účastníky v pondělí 25. října, a ukončila tak 
řadu dohadů a spekulací. Členové koalice se shodli na základních 
otázkách o počtu místostarostů a početním zastoupení v radě města. 
Vedení města bude tvořit starosta a dva místostarostové, rada města 
bude i nadále sedmičlenná. ODS a TOP 09 budou mít v nové koalici 
místa obou místostarostů a jednoho člena rady, KDU-ČSL, HNHRM, 
Suverenita-blok J. Bobošíkové, Strana Zdraví Sportu Prosperity 
a Věci veřejné místo starosty a 3 členů rady města. Do ustavujícího 
zasedání zastupitelstva města se koaliční partneři ještě musí do-
hodnout na konkrétních jménech uvolněných členů vedení města, 
členů rady města a z volebních programů jednotlivých stran připravit 
programové prohlášení.                                                               JS
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Rada města rozhodla: • Souhlasit s provedením investice 
v areálu TSmV, ul. Sv. Čecha a v případě ukončení činnosti 
firmy EKO servis Varnsdorf, a. s. (ze strany města) v areálu 
TSmV s odkoupením investice za zůstatkovou hodnotu určenou 
znaleckým posudkem. • Souhlasit s podnájmem nebytového 
prostoru jedné místnosti o ploše 18,28 m2 ve 2. nadzemním 
podlaží objektu č. p. 737 (Pohádky) organizaci Českého svazu 
bojovníků za svobodu. • O přidělení veřejné zakázky „Technický 
dozor a koordinátor BOZP na stavbě: Kanalizace a vodovod 
Varnsdorf“ za cenu 415.000 Kč – uchazeči Severočeské vodo-
vody a kanalizace, a. s., • Souhlasit se zrušením výběrového 
řízení „Stavba horkovodní přípojky objektu č. p. 2045, ul. Ná-
rodní, Varnsdorf“. • O přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce 
zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“ za cenu 1.983.331,50 Kč 
uchazeči H – REKULTIVACE, a. s., Chomutov. Rada města 
rozhodla schválit: • Smlouvu o poskytnutí podpory ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP podepsanou 
zástupcem Fondu dne 4. 10. 2010 a zároveň pověřit starostu 
města jejím podpisem. Rada města rozhodla odvolat: Alenu 
Bodlákovou z funkce člena Školské rady při IZŠ Varnsdorf, 
Karlova k 31. 10. 2010. Rada města rozhodla jmenovat: 
Mgr. Ladislavu Ondráčkovou do funkce člena ŠR při IZŠ 
Varnsdorf, Karlova k 1. 11. 2010 do konce funkčního období.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Dokončení ze str. 1

• Kamery zaznamenaly
V brzkých ranních hodinách zjistil občan našeho města, 

že má vykradené vozidlo. Tuto nemilou událost oznámil 
na Obvodní oddělení Policie ČR. Rozběhlo se pátrání po 
pachateli tohoto trestného činu, kde v prvopočátku se při-
stoupilo ke zhlédnutí záznamu z kamery. Ač kamerový bod 
byl vzdálen cca 300 m, se podařilo zjistit muže, který rozbil 
okno zadních dveří a vozidlo vykradl. Na základě místní 
znalosti strážníků a policistů byl vytipován možný pachatel, 
který byl policisty zadržen, vyslechnut a obviněn z tohoto 
trestného činu, ke kterému se doznal.

• Žena v bezvědomí
Na linku 156 bylo oznámeno občanem města, že na ulici 

Žitavská leží starší paní a je v bezvědomí. Vyslaná hlídka 
městské policie na místě zjistila 77letou ženu se psem, 
která se probrala  z bezvědomí, avšak nebyla schopna 
pohybu pro neustálé závratě. Přes dozorčího směny byla 
přivolána lékařská služba, která si ženu převzala a převez-
la do nemocnice. Hlídka MP převezla psa do záchytového 
kotce a vyrozuměla dceru výše jmenované paní, která si 
psa převzala.

Martin Špička, velitel MP

• Zraněná chodkyně
Další výtečník, který přes zákaz řízení motorových 

vozidel vyrazil do ulic, je třiapadesátiletý muž z okolí 
Rumburku. Dobře to nedopadlo. Tolik potřeboval předjet 
vozidlo před ním, až najel k levému chodníku, kde způso-
bil zranění právě procházející chodkyni. K tomu ještě ani 
nevlastní řidičský průkaz. Policisté mu sdělili podezření 
z maření výkonu úředního rozhodnutí a ublížení na zdraví 
z nedbalosti ve „zkrácenku“. Až tři roky žaláře je za tyto 
skutky možné dostat!

• Vyloupený kamion
Parkoviště plné vozidel je lákadlem pro zloděje. A když 

na něm ještě k tomu stojí nákladní vůz s plně vybavenou 
kabinou, je na neštěstí zaděláno. Při ranním návratu ke 
svému kamionu, parkujícímu přes noc ve varnsdorfské 
Žitavské ulici,  čekalo ve středu 20. října 2010 na jeho řidiče 
nemilé překvapení. Z kabiny auta mu během noci zmizela 
elektronika s osobními věcmi za bezmála pětatřicet tisíc 
korun českých. Varnsdorfští muži zákona v tuto chvíli 
pracují i s variantou spáchání trestného činu krádeže a 
poškození cizí věci, za což může soudce udělit až dvoule-
tou návštěvu věznice nebo peněžitý trest.  

• Napadení v restauraci
Obvinění z výtržnictví a pokusu těžkého ublížení na zdra-

ví si vysloužili dva mladí muži z Varnsdorfu. Na toaletách 
jedné místní restaurace měli fyzicky napadnout hosta 
jenom proto, že se dotyčnému nelíbilo jejich poněkud 
demoliční chování vůči sociálnímu zařízení. Napadený 
si se zraněními musel pobýt na chirurgickém oddělení
v rumburské nemocnici. Jak rozhodne soud, uvidíme. Za-
tím čtyřiadvacetiletému útočníkovi a o dva roky mladšímu 
spolupachateli hrozí odnětí svobody až na deset let.

  Bc. Vojtěch Haňka

Kontrolní výbor předal na 
posledním jednání zastupitel-
stva několik výsledků šetření. 
Prvním šetřením bylo zjištění 
stavu vymáhání pokut ulože-
ných za nepořádek na pozem-
ku po bývalé tržnici na ulici 
5. května. Z šetření vyply-
nulo, že jsou již pravomocná 
rozhodnutí o uložení pokut 
a další řešení proběhne soudní 
cestou. Vzhledem k přetrváva-
jícímu nepořádku vyzval před-
seda kontrolního výboru odbor 
životního prostředí k zahájení 
dalšího šetření.

Na základě nevole občanů 
bydlících v areálu bývalých 
vojenských kasáren, kteří 
nesouhlasili s demolicí objektu 
vrátnice, prověřil kontrolní výbor 
tuto kauzu. Šetřením zjistil, že 
žádný z podnikatelů neprojevil 
zájem o rekonstrukci tohoto ob-
jektu na malou prodejnu, a proto 
se ztotožnil s návrhem odboru 
správy majetku na provedení 
demolice.

Kontrolní výbor také prověřil 
efektivnost funkce 3. místosta-
rosty, která byla zřízena v roce 
2008 s cílem zefektivnění čin-
nosti města v dotační politice. 
Z šetření vyplývá závěr, že 
přínos této funkce nesplnil oče-
kávání, proto výbor doporučil 
zastupitelstvu, aby v příštím 
volebním období nebyla funkce 
3. místostarosty zřizována.

Ze zprávy Kontrolního výboru 
ZM Varnsdorf 

ZACHRAŇME ČERVENÝ KOSTEL VE VARNSDORFU!
Šluknovského výběžku; vzác-
ným hostem byl starosta sou-
sední obce Grossschönau.

Jediným účinkujícím, avšak
o to významnějším, byl varns-
dorfský rodák a koncertní mistr 
ve hře na varhany Tomáš Flégr. 
Vystudoval obor koncertní hry 
na varhany v Praze a v Berlíně.
V Nizozemsku se již v době 
studií seznámil s významnými 
pedagogy v oboru interpretace 
staré hudby. Úspěšná koncertní 
činnost ho zavedla k význam-
ným nástrojům v celé Evropě, 
kde rád prezentuje i českou 
varhanní tvorbu. Spolupracoval 
na projektu, jehož cílem bylo 
zhotovení kopie historického 
muselaaru podle Andrease 
Ruckerse z Antverp (1620), 
hudebního nástroje z rodiny 
cembal a virginalů.

Právě na této kopii historic-
kého cembala předvedl Tomáš 
Flégr pásmo renesanční hudby 

3. místostarostu
již nezřizovat

za velkého zájmu veřejnosti 
v aule varnsdorfského gymná-
zia. Honorář za své vystoupení 
věnoval na konto založené pro 
záchranu Červeného kostela. 
Nebyl však sám, spolu s ním při-
spěl na účet každý z návštěvníků 
a posluchačů. Výtěžek z koncertu 
činil více než 27 tis. Kč.

Jednotlivé bloky skladeb byly 
odděleny krátkým vystoupením 
zástupců Občanského sdružení 
Červený kostel Varnsdorf. Po 
úvodním přivítání posluchačů 
předal Martin Louka slovo Evě 
Hamplové, která informovala 
o opravě drobných sakrálních 
památek. Další vystoupení pat-
řilo Petru Šmídovi, který hovořil 
o občanské iniciativě vedoucí 
k založení občanského sdružení 
na záchranu Červeného kostela, 
podléhajícího postupné zkáze. 
Přítomní hosté zhlédli pro dokres-
lení jeho slov snímky ze zdevasto-
vaného interiéru kostela. 

Jedno z posledních vystoupe-
ní patřilo Martinu Loukovi, který 
připomněl okolnosti výstavby 
kostela, k němuž byl položen 
základní kámen 16. května 1904, 
a popsal jeho  pohnutou historii 
až do dnešních dnů. Vzhled kos-
tela v průběhu desetiletí od jeho 
vzniku do současnosti přiblížil 
návštěvníkům díky dochova-
ným historickým pohlednicím 
Varnsdorfu s dominantou Čer-
veného kostela. 

Páteční koncert na podporu 
Červeného kostela nebyl oje-
dinělým počinem. O dalších 
benefičních koncertech a pod-
půrných akcích budeme veřej-
nost informovat. Všem dobro-
volným dárcům děkujeme již 
nyní za finanční podporu, při-
spívat můžete na účet 239 404 
4389/0800.                              

 Občanské sdružení
     Červený kostel Varnsdorf,

foto Michal Šafus
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Dokončení ze str. 1
- nekandidoval), Mgr. Alena 
Smetanová (za SZ - nekandi-
dovala) a Mgr. Zdeňka Vajsová 
(SNK ED). Ve věku 31 let se 
nejmladším zastupitelem stává 
PhDr. Mgr. Leoš Moravec 
(ČSSD), naopak nejstarším
zastupitelem je 77letý Vladislav 
László (KSČM). Věkový prů-
měr nového zastupitelstva
je 52,5 roku. Nejlepší voleb-
ní výsledek v rámci města
i zastupitelstva s počtem 
1 398 hlasů získal Ing. František 
Hricz (ČSSD), na druhém místě 
s 1 320 hlasy se umístil Martin 
Louka (HNHRM) a na třetím mís-
tě s výsledkem 1183 hlasů je Jiří 
Sucharda (ODS). S nejnižším po-
čtem hlasů (508) se díky přepočtu 

KOMUNÁLNÍ VOLBY: 
JAK TO U NÁS DOPADLO

hlasů do zastupitelstva dostala 
Ing. Bohdana Křížová (Suve-
renita).

Ve 13 volebních okrscích 
vyhrála volby 8x ČSSD, 4x 
ODS a jednou koalice KDU-ČSL 
s HNHRM. Tradiční souboj mezi 
největšími rivaly ČSSD a ODS 
skončil největším rozdílem ve 
13. okrsku na Studánce, kde 
sice ODS také nevyhrála, ale 
rozdíl mezi těmito stranami byl 
49 %. Naopak nejmenší rozdíl, 
pouhých 9 %, byl v okrsku číslo 
šest (ZŠ Bratislavská), a to opět 
ve prospěch ODS. Celková vo-
lební účast byla 36,89 %, nejvyšší
44,2 % zaznamenali ve 4. okrsku 
v ZŠ Východní, naopak nejnižší 
22 % v okrsku číslo 9 (ReTOS).

JS 

Volby do zastupitelstev 
obcí, které se konaly o víkendu 
15. a 16. října, otřásly některými 
radnicemi a zejména jejich zastu-
pitelstvy.  Ale než do uvolněných 
křesel zasednou nové tváře,
uplyne v řekách ještě mnoho 
vody. A voliči si na nového sta-
rostu budou muset ještě chvilku 
počkat. Postup po volbách určuje 
novela zákonů o územních 
samosprávných celcích č. 298/
2008 Sb., kterou byla změněna 
pravidla pro „fungování“ obce 
v tzv. volebním mezidobí, tedy 
v době ode dne konání voleb do 
zastupitelstva obce až do zvo-
lení nových obecních orgánů, 
tedy starosty a rady obce. 

Podívejme se, co se odehrává 
od pátku 15. října 2010 od 14 ho-
din, kdy byly oficiálně zahájeny 
nové komunální volby.

Uplynutím prvního dne 
voleb do zastupitelstva obce 
zaniká mandát všem stávajícím 
členům zastupitelstva obce, 
takže tímto okamžikem dochází 
i k „zániku“ dosavadního za-
stupitelstva obce. Spolu s tím 
zanikají i výbory zastupitelstva.

Ale činnost komisí rady obce 
nezaniká, neboť dosavadní 
rada obce i nadále vykonává 
své pravomoci, a komise tak 
nadále pokračují v plnění svých 
úkolů, a to až do zvolení nové 
rady obce. 

Dosavadní starosta i nadále 
plní své povinnosti bez jakéhokoli 
omezení, tedy v plném rozsahu, 
stejně jako všichni místostaros-
tové a rada obce.  Pokud v obci 
nebyla přede dnem voleb rada 
obce volena, bude její zákonné 
pravomoci bez omezení ode dne 
voleb plnit dosavadní starosta.

Na tyto orgány ale nepřecházejí 
vyhrazené pravomoci zastupitel-
stva obce, takže je v povolebním 
období nelze nijak realizovat, 
a to až do ustavujícího zasedání 
nově zvoleného zastupitelstva 
obce. Není tedy možné rozho-
dovat např. o prodeji nemo-
vitého majetku nebo schva-
lovat či měnit obecně závazné 
vyhlášky.

Dosavadní starosta a místo-
starosta přestávají podle § 107 
zákona o obcích vykonávat pra-
vomoci starosty obce okamžikem 
zvolení nového starosty nebo 
alespoň místostarosty.

Dosavadní rada přestává 
podle § 102a zákona o obcích 
plnit své úkoly až okamžikem 
zvolení nové rady jako celku, 
tedy zvolením všech jejích 

členů (starosty, místostarosty 
a ostatních členů rady), případně 
zvolením starosty obce, pokud 
se v dané obci již v novém 
funkčním období nebude rada 
obce volit (§ 102a odst. 1). 

A co se stane když…
nedojde při ustavujícím za-

sedání nově zvoleného zastu-
pitelstva obce ke zvolení nových 
obecních orgánů, nebo je zvo-
lena pouze jejich část?

Pokud není zvolen ani 
starosta, ani místostarosta 
vykonávají své úkoly i nadále 
dosavadní starosta a dosavadní 
místostarosta, a to až do zvolení 
nového starosty či místostarosty 
na některém z dalších zasedání 
zastupitelstva obce.

Pokud je zvolen nový sta-
rosta, ale není zvolen místosta-
rosta, přestávají dosavadní sta-
rosta i dosavadní místostarosta 
okamžikem zvolení nového sta-
rosty vykonávat své pravomoci. 
Obec je proto spravována pouze 
novým starostou.  

Pokud není zvolen starosta, 
ale je zvolen pouze místo-
starosta, přestávají dosavadní 
starosta i dosavadní místo-
starosta okamžikem zvolení 
nového místostarosty vykoná-
vat své pravomoci a obec bude 
v takovém případě spravována 
pouze novým místostarostou, 
a to v plném rozsahu pravomoci 
starosty.  

Pokud by v obci, v níž je 
volena rada obce, byl zvolen 
jen starosta a místostarosta, 
ale nikoli nová rada jako celek, 
vykonává své pravomoci i nadále 
„původní“ rada, a to v původním 
složení (tj. včetně dosavadního 
starosty i místostarosty, avšak 
pouze v pozici běžných členů 
rady obce). Obec je v takovém 
případě spravována novým 
starostou a místostarostou 
a dosavadní radou obce, 
přičemž nový starosta ani mís-
tostarosta se nestávají členy 
dosavadní rady obce.  

Kdy zasedne nové zastu-
pitelstvo? 

Pokud nebyl podán návrh na 
neplatnost voleb nebo hlasování 
v desetidenní zákonné lhůtě 
ode dne vyhlášení výsledku 
voleb Státní volební komisí, 
musí dosavadní starosta svolat 
ustavující zasedání do 15 dnů.

Volby do zastupitelstev 
obcí byly letos vyhlášeny na 
pátek a sobotu 15. a 16. října, 
Státní volební komise vyhlásila 
výsledky voleb v úterý 19. října, 

prvním dnem desetidenní lhůty 
pro podání návrhu na neplatnost 
voleb nebo hlasování je tedy 
středa 20. října. 

Tato lhůta skončí 29. října 
v 16.00 hodin. 

Jestliže v této době nebude 
podán návrh na neplatnost 
voleb nebo hlasování v obci, 
musí starosta svolat ustavující 
zasedání zastupitelstva. Zastu-
pitelstvo obce se musí konat 
nejpozději patnáctý den ode dne 
vyhlášení výsledků, nejdéle tedy 
15. listopadu.

Pokud byl podán návrh na 
neplatnost voleb nebo hlaso-
vání, ustavující zasedání se 
nesvolává a je třeba vyčkat 
na rozhodnutí soudu o tomto 
návrhu. Soud musí ze zákona 
rozhodnout do 20 dnů ode dne 
doručení návrhu.

Program ustavujícího za-
sedání

Program ustavujícího za-
sedání připravuje dosavadní 
rada obce.  

Ustavujícímu zasedání před-
sedá zpravidla dosavadní 
starosta, i kdyby nebyl zvolen 
členem nového zastupitelstva, 
případně nejstarší člen nově 
zvoleného zastupitelstva do 
doby, než je zvolen nový sta-
rosta nebo místostarosta. 

Zasedání obvykle zahajuje 
dosavadní starosta, který nej-
dříve zjistí, zda je zastupitelstvo 
usnášeníschopné. Na ustavu-
jícím zasedání musí následovat 
složení slibu členů zastupitel-
stva. Zákon předpokládá, že 
ustavující zasedání bude volit 
starostu, místostarostu a další 
členy rady obce. Pokud se 
tak nestane, nenastává žádná 
„sankce“ – dosavadní starosta, 
místostarosta a rada nadále 
vykonávají své pravomoci. Po 
zvolení starosty nebo místos-
tarosty mu dosavadní starosta 
nebo nejstarší člen zastupitel-
stva předá vedení zasedání.

Mandát nově zvoleným členům 
zastupitelstva vzniká již zvolením, 
k němuž dojde ukončením hla-
sování. Již od tohoto okamžiku 
mají členové zastupitelstva plná 
práva a povinnosti, i když dosud 
nesložili slib. Pouze v případě, 
že budou na zasedání zastu-
pitelstva vyzváni k jeho složení 
a složení slibu odmítnou nebo 
tak učiní s výhradou, pak jim 
mandát tímto okamžikem zani-
ká a na jejich místa nastupují 
náhradníci.

Nově zvolení členové zastu-
pitelstva obce obdrží osvědčení 
o zvolení, a to nejpozději do 
prvního zasedání zastupitelstva.                                                                                     
                                                 -r-

CO JE PO VOLBÁCH?

Jedenáct volebních stran a hnutí kandidujících v komunál-
ních volbách ve Varnsdorfu představilo svoje volební programy. 
A jak už v minulém povolebním období napsal v Hlasu severu pan 
Dausch: „Některé byly delší, druhé kratší, některé tištěny barevně na 
křídovém papíře, jiné jen skromně na papíře bez lesku. Zato všechny 
dohromady a společně slibovaly, jak povedou k lepším zítřkům 
město, dostanou-li jejich kandidáti šanci. Jak a nakolik tyto sliby 
nakonec ovlivnily výsledky voleb, můžeme už dnes jen odhadovat. 
Zkušenosti z minulých voleb však ukázaly, že pro voliče je přednější 
spíše osobnost jednotlivého kandidáta než předvolební sliby.“ 

Ani v těchto komunálních volbách tomu nebylo jinak.
A opět z myšlenek pana Dausche, který naprosto přesně vys-

tihoval situaci před čtyřmi lety stejně jako dnes: „I když volební 
programy byly svými vizemi o potřebách města velmi podobné, 
pozornější čtenář mohl přesto zaregistrovat rozdíly. Zkušenosti 
z praktického dění a řízení na  radnici vedly jejich autory ke 
konkrétnějšímu rozpracování úkolů, které město potřebuje a čeká. 
Přesto nelze všechny sliby na papíře brát za splnitelné jako celek. 
Je toho příliš mnoho, co město potřebuje, a peněz na všechno 
nebude dostatek.”

O tom, co se ve městě v uplynulých čtyřech letech podařilo, už 
bylo v HS psáno dosti.  

A co nám zvolené strany slibují do dalších let? Dosavadní ve-
dení města svým opatřením oddlužilo po letech Varnsdorf a udrželo 
finanční zdraví města, což také slibovala ODS (druhá nejvolenější 
strana) i v letošním volebním programu. Nejvíce hlasů získala ČSSD, 
která slíbila například zajištění potřebných odborností lékařů nebo 
rozvoj cestovního ruchu. Spokojeny by měly být místní firmy, kterým 
byla přislíbena podpora při zadávání veřejných zakázek, a to při res-
pektování platných zákonů. Třetí strana, tedy KSČM, svým stručným 
heslem slíbila spokojené žití všech slušných obyvatel našeho města. 
KDU-ČSL společně s HNHRM ve svých 5P vsadila například na 
živoucí centrum města, záchranu Červeného kostela nebo oživení 
tradic města. Do zastupitelstva se dostal i kandidát SZSP, která 
uvedla mj. podporu sportu nebo zajištění popelnic pro tříděný od-
pad pro domácnosti. Věci veřejné zase „dokáží věci změnit“. Nová
TOP 09 zmínila potřebu informovanosti občanů bez cenzury a slíbila 
vybudování zimního stadionu. Více žen do zastupitelstva ovlivní 
podle poslední zvolené strany SUVERENITA praktický pohled na 
věc. Jejím heslem je SLUŠNOST NENÍ SLABOST. 

Tolik stručný výběr z programů zvolených stran v našem městě. 
Co je a co není v možnostech zastupitelů či vedení radnice, se 
voliči přesvědčí v průběhu právě nastartovaného období 2010-2014. 
Necháme se tedy mile překvapit, jak svých cílů strany dosáhnou.    rm

Předvolební sliby 
a povolební skutečnosti
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Realizaci projektu spolufinancuje Evropská unie z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci 
programu Cíl 3 / Ziel 3.

Nový překlad Máchova Máje

V rámci projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes 
hranice“ přednášela a besedovala 12. října lužickosrbská básnířka 
Róža Domašcyna na téma překlady lužickosrbské a české literatury, 
zvlášť o novém překladu Máchova Máje. Do auly školy ve Střelecké 
ulici přišlo více než 60 studentů gymnázia. Na akci se podílel saský 
partner Zwjazk serbskich wumělcow a Gymnázium Varnsdorf. 

mhra, foto Ing. I. Martinovská

Město Varnsdorf vybudovalo 
v parku v Otáhalově ulici dětské 
hřiště, které bylo slavnostně pře-
dáno právě ke Dni dětí. Od té 
doby to v parku skutečně žije. 
Celý den je plně využíván dětmi 
všeho věku od maličkých až po 
ty -náctileté. Bohužel, ne všichni 
návštěvníci přicházejí do parku 
s dobrými úmysly. Občané stále 
častěji poukazují na nepořádek
a ničení areálu v denních hodi-
nách a na následky nočního řádě-
ní vandalů a popíjející omladiny.

Jenže vše je jen o lidech, 
o přístupu k našemu městské-
mu majetku a o výchově mladé 
generace. 

Všiml si někdo, že park má 
pravidla používání dětského 
hřiště? Jedna cedule s plným 
zněním pravidel nám nestačila. 
Vzhledem k tomu, že návštěvní 
řád umístěný v prostoru odpočin-
kové plochy s lavičkami podlehl 
nájezdům vandalů, budou zhoto-
veny a v brzké době instalovány 
dvě nové „antivandal“ vývěsky 
pevně ukotvené do země. Jejich 
velikost 1 x 1,5 m snad zaručí, 
že nebudou návštěvníky parku 
přehlédnuty a budou dodržová-
ny. Jeden návštěvní řád bude 
umístěn při vstupu na hřiště 
směrem od MCKV a jeden od 
Národní ulice.

V pravidlech je jasně psáno, 
že znečišťování je přísně zaká-
záno, že vodit psy je zakázáno, 
že kouřit a konzumovat alkohol 
je také zakázáno. Dokonce 
ani to, že je v pravidlech 
uvedeno neustálé monitoro-
vání kamerovým systémem, 
není dost dobrým strašákem. 

HŘIŠTĚ PRO DĚTI, NEBO PRO VANDALY?

Strážníci městské policie tak 
neustále vyjíždějí na neurvalé 
mládežníky, na nesoudné 
„dospěláky“, kteří se houpou 
na dětských atrakcích, na opilé 
a kouřící návštěvníky hřiště, 
kteří zkouší, co která atrakce 
vydrží… tak by se dalo po-
kračovat. Výjimkou nejsou 
ani časté telefonáty občanů, 
kteří hlásí svoji nespokojenost
s chováním na hřišti. Statistika 
městské policie uvádí, že od 
1. 6. 2010 preventivní kontroly 
byly provedeny 294x, problém 
byl řešen 36x a výjezdů na 
základě sledování kamery bylo 
24. Není ani v silách určeného 
správce vše zlikvidovat.

Město vybudovalo park, který 
má být centrem oddechu a zá-
bavy dětí a mládeže. Bohužel se 
díky bezohlednosti stává terčem 
kritiky. Co s tím? Chceme, aby 
bylo hřiště oploceno a uzavřeno 
jen na předem určené hodiny? 
Chceme skutečně omezit 

přístup? Chceme, aby neukáz-
nění návštěvníci byli neustále 
vykazováni z hřiště? Bude nutné 
stanovit přísnější pravidla nebo 
dokonce městskou vyhlášku, 
která by mohla finančně posti-
hovat vandaly? 

Právě městská vyhláška by
dost napomohla. Městská po-
licie by v ní našla oporu k ra-
zantnějším zásahům, k pokuto-
vání. Nechat se vykázat z parku 
a za pár minut se vrátit a znovu 
tropit neplechu - to nic nestojí, 
možná to naopak příjemně udr-
žuje hladinu adrenalinu v krvi. 
Opakovaně vysolit pár stovek 
už může od takové „zábavy“ 
skutečně odradit. 

Lamentaci nad parkem tedy 
končíme tipem pro nové vedení 
města: ať už novou vyhláškou, 
či jiným způsobem, pokuste se 
prosím park před devastací 
uchránit.                                 

rm, foto Ing. I. Martinovská

V rámci celosvětové kam-
paně „Ukliďme svět“ pořádala 
23. října komise pro čistotu 
a ochranu veřejných prostranství        
akci, jejímž cílem bylo odklidit 
černé skládky v prostoru hřiště 
za nemocnicí a účastníkům 
u kulatého stolu představit ak-
tuální verzi projektu na úpravu 
okolního lesoparku a projekt 
společně prodiskutovat.

Účast byla zejména z řad 
členů komise a rodinných 
příslušníků, kteří společnými 
silami nashromáždili odpad do 
půlky přistaveného kontejneru. 
Odměnou všem bylo občerst-
vení včetně dobrot ze stánku 
pivovaru Kocour, které všem 
zúčastěným uhradilo občanské 
sdružení VDFFREE.              rm

UKLIĎME 
SVĚTVýtvarníci společně opět 

po dvou letech představují
S dvouletým odstupem se opět představují varnsdorfští výtvarníci 

na „profilové výstavě“ pod záštitou Kruhu přátel muzea Varnsdorf. 
Vernisáž 21. října byla zároveň premiérou pro nový výstavní prostor 
ve spolkové místnosti v budově knihovny (MCKV). 

Svá díla zapůjčilo jedenáct převážně amatérských umělců. Kromě 
obrazů a grafik je k vidění i paličkovaná krajka. Unikátním kouskem 
je ovšem vitráž v olovu - podobizna býka od Jiřího Tesaře. 

Autoři jsou zastoupeni zpravidla jednou či dvěma, výjimečně 
třemi pracemi. Od předchozího úzu představovat tvorbu umělců 
z celého výběžku se už vůbec muselo upustit. Nová „galerie“ má 
totiž k dispozici velmi skromný prostor, propůjčený jako dočasnou 
náhradu za „Galerii na ochozu“ v muzeu, jehož budova je v hava-
rijním stavu a čeká na rekonstrukci.

Výstava bude otevřena do konce listopadu, a to každé úterý 
a čtvrtek (10-12 a 14-17 hod.). Vstup je zdarma. Výtvarníci si mezi 
sebou rozdělili služby ve výstavní místnosti, takže se při návštěvě 
nejspíš setkáte s některým z vystavujících tvůrců.                   ham

Michal Viewegh besedoval 
v Městské knihovně Varnsdorf

Sálek knihovny opět praskal 
ve švech, když v podvečerních 
hodinách 19. října 2010 přijel 
na besedu známý spisovatel 
Michal Viewegh. Na 90 zájem-
ců, především ženy, vyslechlo 
ukázku z jeho nejnovější knihy 
„Biomanželka“, která vychází 
částečně z vlastních zkušenos-
tí spisovatele. Autor ochotně 
odpovídal na otázky čtenářek 
a čtenářů a všichni byli okouzle-
ni jeho přirozeností. Po besedě 
následovala autogramiáda, kdy 
autor podepisoval knihy starší 
i nově zakoupené – a těm, na 
které se nedostalo, informační 

materiály vydané Městskou 
knihovnou Varnsdorf. 

Text a foto 
Ing. Ilona Martinovská
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Nemovitosti

Prodej výrobní a skla-
dové haly ve Varnsdor fu. 
Velmi dobrý přístup kamionů. 
Výměra celkem: 1365 m2. 
Prodejní cena: 2,9 mil. Kč. 
Možný i pronájem: 20 Kč/m2/
měs. Info Lužická R. K. Tel. 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej rodinného domu
v Rybništi. Udržovaná okrasná 
zahrada s dřevěným domkem. 
Výměra: 987 m2. Snížená 
prodejní cena: 1.380.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.

Prodám řadovou garáž 
se zavedenou elektřinou ve 
Varnsdorfu ul. Husova. Cena 
80.000 Kč. Kontakt na tel. 
777 194 705.

Prodám byt 2+1 v osob-
ním vlastnictví ve Varns-
dorfu. Přízemí, kabelová tel.,
internet. Cena: 500.000 Kč.
Telefon 773 153 672.

Prodám garáž v ul. Chme-
lařská. Tel. 721 209 003.

Prodám byt 1+1 v o.v.,
43 m2, 6. NP, Varnsdorf, 
obývák + kuch. linka 18 m2, 
ložnice 13 m2, chodba 6 m2, 
komora, koupelna s WC, 
400.000 Kč. RK nevolat! Tel. 
736 699 240.

Prodej bytu 2+1 v osob-
ním vlastnictví ve Varnsdorfu. 
Výměra: 58 m2. Snížená pro-
dejní cena: 460.000 Kč. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

Prodej ideální poloviny 
rodinného domu ve Varns-
dorfu. Výměra celkem: 618 m2.
Prodejní cena: 890.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.

Pozor práce z domu!!!
www.byznyszdomu.cz.

Zaměstnání

Rozvíjející se obchodní 
firma hledá nové spolupra-
covníky. Jedinou podmínkou 
je chuť pracovat a změnit 
něco ve svém životě k lepší-
mu. Hlaste se na telefonním 
čísle 774 623 832.   

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.

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

Služby

Různé

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

Prodám družstevní byt 
3+1 (66 m2) ve Vilémově za 
velmi nízkou cenu 198.000 Kč!
Zděná koupelna, nízké ná-
klady na bydlení. Telefon
603 536 548.

Prodám byt 3+1 v o.v. ve 
Varnsdorfu. Klidná lokalita u di-
vadla. Cena k jednání - 530 tis.
tel. 607 743 994.

Pronájem nově zrekon-
struovaných nebytových  
prostor 37 m² na frekventova-
ném místě, vhodných na kan-
celář a jiné podnikání. Cena
5.000 Kč/měsíčně + služ-
by. Telefon 728 580 333, 
725 778 112.



INZERCE
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Jak vyplývá z již řečeného, první názvy ulic byly po staletí 
záležitostí zvykovou. Jména ulice dostávaly účelově, a vlastně se 
ani neevidovala. Navíc bychom o nich mohli říci, (obdobně jako 
u domovních znamení či šlechtických erbů), že byly „mluvící“. 
Tedy pojmenování ulice přímo vypovídalo, kudy vedla nebo kdo či 
co se na ní nacházelo. Mezi námi, bylo to snad to nejrozumnější 
a nejlogičtější, co mohlo usnadnit orientaci v zástavbě. Díky velkým 
parcelacím panských dvorů a rozmachu řemesel ale docházelo 
v podstatě po celé monarchii k rozmachu sídelních celků. Bylo tedy 
rozhodnuto, že je nezbytné nejen domy číslovat, ale i pojmenovávat 
jednotlivé ulice. Roku 1771 zavedly zdejší obce číslování domů. 
Roku 1849 pak došlo ke sloučení Starého Varnsdorfu s pěti těsně 
navazujícími obcemi a vznikla tak aglomerace s více než tisícem 
domů, tehdy největší vesnice Rakouska. Až z přímého nařízení 
císaře Františka Josefa I. byl Varnsdorf 28. 7. 1968 povýšen na 
město a o dva roky později pak došlo k přečíslování domů. Do 
pojmenovávání ulic se měšťanům ale stále nechtělo. Dohnal je
k tomu až nadměrně narůstající chaos ve vyhledávání domů s vyš-
šími popisnými čísly. Až po č. p. 1057 byly totiž domy očíslovány 
popořádku a dá se říci i v souladu s čísly nově vzniklých okresů 
(jak se říkalo a dodnes říká zdejším městským obvodům). Domy 
stavěné jako další v pořadí dostávaly již popisná čísla od města, 
tak jak postupně přibývaly, a nezáleželo na tom, v kterém okrese 
se nacházejí. Zprvu si místní pomáhali tím, že k číslům svých no-
vých domů připisovali i čísla nejbližších starých domů, aby se tak 
lépe určilo, kde vlastně dům hledat. Když ale bylo domů bezmála 
o další tisícovku více, ukápla poslední kapka do poháru trpělivosti 
a na základě Rozhodnutí obce z 19. srpna 1896 (tedy 39 let po 
vydání císařského nařízení) byly varnsdorfské ulice pojmenovány. 
Zprvu co nejvíce zachovávaly původní pomístní názvy. Ale nebyl 
by to člověk sám, aby si dobrovolně nezačal svůj život ve městě, 
popř. pohyb po něm, komplikovat. Jak? Tím, že usoudil, že by bylo 
dobré dávat ulicím jména slavných lidí. Myslitelů, spisovatelů, malířů, 
či třeba hudebních velikánů. Svou logiku to do jisté míry i mělo, 
neboť ty první „zosobněné“ názvy byly dávány podle těch, kteří 
zde předtím žili, nebo měli nějaký přímý vztah k městu. Nepsaným 
zákonem ovšem bylo, že zpravidla nejdelší nebo nejhonosnější 
ulice nesla jméno panovníkovo (Maria Theresiagasse, Kaiser 
Josefstrasse, Habsburgstrasse), popřípadě dalších příslušníků 
panovnického rodu (Maxmilianstrasse) a významných osobností 
u dvora (Radetzkystrasse). Nevím, zdali pak bylo ulic více než vý-
znamných místních občanů, nebo se jen zdejší radní chtěli přihlásit 
k širšímu odkazu všeobecně uznávaných velikánů. Na seznamu ulic 
však začala přibývat i taková jména jako např. Döllinger, Goethe, 
Gutenberg, Haydn, Wagner, atd. atd. 

Zanechme však rozjímání nad historickým vývojem jmen ulic 
a vydejme se alespoň za některými z těch, kdo svá jména zdejším 
ulicím alespoň na čas zapůjčili. V příštích dílech tohoto seriálu vás 
budu postupně seznamovat s některými osobnostmi, jejichž jména 
můžeme číst na zdejších nárožních tabulích, ale i s těmi, které ty 
dnešní (mnohdy nesmyslně) nahradily.                                    -mk-

Po kom má své jméno?
aneb

Proč právě… 2. část

Seifertova ulice - dříve Císaře Františka Josefa -  vždy patřila 
k těm nejvýstavnějším ve městě.                                   Foto archiv

Sobotní dopoledne 16. října 
bylo již tradičně ve znamení 
soutěže Drakiády, kterou po-
řádal Junák – středisko Lužan 
Varnsdorf. Nebe bez mráčků 
přímo lákalo na kopec k vysílači. 
Na obloze byla úplná přehlídka 
draků kupovaných i ručně vyro-
bených. Někteří draci se báli
a radši se drželi blízko svých 
majitelů, jiní si zase užívali 
chladného větříku a stoupali k vý-
šinám. Porota průběžně draky 
hodnotila, ale snadné to rozhod-
ně neměla. Vítězem se stal  drak 
„Sluníčko“, druhý nejlepší byl 
z dílny mladých Soptíků.

Text a foto Lenka Holubová

Daniel Hurák získal 1. místo
Okresní Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Děčíně 

pořádalo ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Rybniště 
9. října  pro malé hasiče okresu Děčín  závod požárnické všestran-
nosti. V tomto závodě, kterého se zúčastnilo 11 sborů okresu, byly 
prověřovány znalosti malých hasičů na šesti kontrolních stanoviš-
tích.  Soptíci Varnsdorf se zúčastnili s družstvem v kategorii mladší 
(5. místo), starší (rovněž 5. místo) a v kategorii dorostenci jednotlivci, kde 
nás skvěle reprezentoval Daniel Hurák (1. místo).       Lenka Holubová

Euroregion 
ocenil KPMV

Kulturní aktivity Kruhu přátel 
muzea Varnsdorf se dočkaly 
dalšího ocenění, tentokrát za 
přeshraniční projekty realizo-
vané společně s partnerským 
spolkem v Eibau. V soutěži 
„Cena Euroregionu Nisa“ bylo 
varnsdorfskému spolku uděleno 
3. místo v kategorii „Kultura“. 
Cenu převzal 15. října Mgr. Filip 
Mágr při slavnostním vyhlášení 
v polském Boleslawieci. 

Cílem soutěže je zveřejnění
a ocenění projektů, iniciativ, 
osob a institucí, které svými 
dosaženými výsledky byly 
přínosem pro zlepšení mezi-
národní spolupráce na území 
ERN. Do letošního ročníku se 
přihlásilo celkem 28 přeshranič-
ních partnerství.                ham

Letošní „Drakiádu“ vyhrálo SLUNÍČKO

Nadace ČEZ vyhlásila grantové 
řízení Podpora regionů pro rok 2011

Od 15. října do 26. listopadu mohou organizace podávat elektro-
nicky na webových stránkách www.nadacecez.cz žádosti o nadační 
příspěvek na projekty pro rok 2011. 

Grantový program Podpora regionů, který vyhlašuje Nadace 
ČEZ pravidelně od roku 2003, je zaměřen na subjekty a činnosti, 
které přispívají ke zkvalitnění života v obci, městě či příslušném 
regionu. Žádost o nadační příspěvek mohou podávat neziskové 
organizace, obecně prospěšné společnosti, obce, města, zkrátka 
všechny právnické osoby, jejichž projekty jsou zaměřené na děti 
a mládež, sociální oblast, vědu a vzdělávání, ochranu lidského zdraví 
a lidských práv, kulturu, životní prostředí, rozvoj infrastruktury atd. 

Žádosti o nadační příspěvek přijímá Nadace ČEZ pouze elektro-
nicky. Formulář žádosti a podrobnější informace o grantovém řízení 
naleznete na webových stránkách www.nadacecez.cz. 

Více informací na: www.nadacecez.cz, www.cezregionum.cz, 
www.facebook.com/pomahame.regionum.                                  -r-

Občanům po  úrazu může pomoci Amadeo
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí 

zdravotní stav našich blízkých. Automobil či motocykl viníka způsobí 
vážnou újmu na zdraví a dotyčný nemusí být ani řidič, ale třeba jen 
chodec, aby se ocitl v nezáviděníhodné situaci. 

Náhradu lze požadovat dva až čtyři roky zpětně po úrazu, tedy 
až od roku 2006. Většina poškozených neví, že má zpravidla ná-
rok na větší odškodné, než pojišťovna přiznala, a že je lze čerpat 
dodatečně. Mylně se také většina lidí domnívá, že bez předchozího 
úrazového pojištění nemůže žádat nic. Tak tomu právě není.

Projekt pomoci nabízí bezplatné telefonické konzultace občanům. 
Konzultace jsou určeny také pomoci pozůstalým poškozených. 

Telefonickou konzultaci mohou občané sjednat na telefonu 
723 203 036 s Ing. Janem Malíkem - vedoucím projektu, nebo 
prostřednictvím e-mailu: nahradaskody@email.cz.

Zdroj: www.nahradaskody.net 



VARNSDORFSKÉ 
TRHY

17. 11. 2010

Svoz zákazníků
ZDARMA

10. 11. 2010
odjezd: Varnsdorf, AN 

v 14.45 hod.
příjezd: NC Géčko

v 16.25 hod.
zpět v 19.45 hod.

SENÁTORSKÉ
DNY

15. 11. 2010
v zasedací místnosti

MěÚ Varnsdorf

Blahopřání
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Vzpomínka

6.-7. 11. 2010
MUDr. Vladislav Šetek
Weberova 1537/7, Děčín VI
tel. 412 539 310

13.-14. 11. 2010
MUDr. Vladimír Vojtěch 
U Plovárny 1190/14, Děčín I
tel. 412 502 216

17. 11. 2010
MUDr. Olga Sudová
U Plovárny 1190/14, Děčín I
tel. 412 502 213

Zubní
pohotovost

Svozy pytlového
tříděného odpadu

11. 11. 2010

Dne 31. října uplynulo 10 smutných let, co 
nás navždy opustila naše milovaná maminka 
Marie Jiskrová. 

S láskou stále vzpomínají dcery Ilona
a Simona s rodinami a ostatní příbuzní.

Poděkování

Místní organizace ODS ve Varnsdorfu děkuje svým voličům
a příznivcům za hlasy i podporu v komunálních volbách 2010, které 
přinesly našim kandidátům za ODS pět mandátů do městského 
zastupitelstva.

Nezklameme vaši důvěru, kterou jste nám vyjádřili v letošních 
komunálních volbách.              Karel Dubský, předseda MO ODS  

ZŠ náměstí Varnsdorf - Škola v pohybu - by velmi ráda po-
děkovala týmu profesionálních hasičů z Varnsdorfu, který pro
4. a 5. třídy připravil v rámci Kurzu chování a jednání za mimořád-
ných událostí ukázku své práce, svého zázemí a vybavení vozové-
ho parku. Hasiči se žákům maximálně věnovali a ti jim to opláceli 
zájmem a uznáním.                 Děkují vyučující a žáci 4. a 5. tříd

ZO ČSSD děkuje všem voličům, kteří při volbách do zastupitel-
stva města 15. a 16. října dali své hlasy kandidátům naší strany, 
a tak přispěli k jejímu vítězství. Ubezpečujeme občany, že naše 
práce bude zaměřena ku prospěchu města. 

Ing. Bc. Petr Jakubec, předseda ZO ČSSD Varnsdorf

Narození

Tereza Bafiová
Petr Bafia                 (Matyáš)

Markéta Hindráková
Tomáš Jägr                (Aneta)

Lucie Wendlerová
Tomáš Adámek   (Anna-Marie)

Petra Junková
Libor Junek                      (Vít)

Alena Kadeřábková
Daniel Pianka         (Richard)

Jitka Sikorová            (Jakub)

Andrea Borovičková
Miroslav Borovička    (Eliška)

Irena Košumberská
Milan Košumberský      (Irena)

Petra Valková
František Matras      (Sofie)

Přichází chvíle nadevše hezká, kulaté 
výročí slavíš dneska. My všichni Ti přejem 
hodně sil, štěstí a zdraví velký díl!

Dne 15. listopadu oslaví paní Anna
Rýdlová krásné 70. narozeniny.

Diana s Petrem a kamarádi.

Dovolte, abych vám - voličům jménem naší strany SZSP po-
děkoval za účast v letošních komunálních volbách ve Varnsdorfu
a zároveň za vaše hlasy, které naše strana obdržela. 

V zastupitelstvu nechceme působit pouze pasivně, ale chceme 
pracovat pro spokojenost vás, občanů Varnsdorfu. Proto vás vyzý-
váme, abyste se obrátili se svými problémy na našeho zástupce Ing. 
Miroslava Novotného, který se díky vám stal vaším zastupitelem 
pro další 4 roky a který se bude snažit vaše problémy řešit.

Zbyněk Šimák, předseda Strany Zdraví Sportu a Prosperity

Dorost SK Slovan v KP: 
Starší dorost konečně zase 
vyhrál a porazil Bílinu 3:1
v sestavě: Varga – Hejl, Fiala, 
Kuba, Kolár – Král, Dančo, 
Zadina – Hrdlička – Stankovič, 
Fučík (Šembera, Křovina, Hláv-
ka). Mladší jej napodobil a navíc 
přehrál lídra jejich soutěže 2:1 
góly Kučery a Peška. Sestava: 
Varga – Kučera, Knížek, Šiška, 
Jarábek - Spurný, Šolc, Honců, 
Mendel - Pešek, Mikula (Hrd-
lička). V Lounech starší prohrál
2:1 (1:0) a mladší tam uspěl 0:5, 
branky vsítili Kučera 2, Mikula, 
Pešek, Honců.

Žáci FAŠV v KP: Starší žáci 
přivezli výhru 1:4 z Litoměřic po 
dvou brankách Hokeho a jedné 
Doležala s Kurelem. Sestava: 
Krajčovič - Ahrend, Heinrich, 
Císař, L. Budský - Herejk, Hoke, 
Zounar, O. Zelinger - Doležal, 
Kurel. Na střídání byli připra-
veni Jessl a M. Bužík. Mladším 
se duel v Litoměřicích vůbec 
nepovedl a odešli poražení
6:2. Obě branky dal O. Kramer. 
Sestava: Burda - Richter, Ulrich, 
J. Novák ml., Luňák, Marko, Sta-
vinoha, J. Stárek ml., J. Eliáš 
ml., David Tran, P. Knitl, Beran,
L. Lisý, O. Kramer, Polák. Oba 
týmy starších i mladších žáků 
měly dále v soutěži volno (lichý 
počet 13 týmů). 
Žáci FAŠV v I. A třídě: Béčko 
starších žáků neuspělo ve 
Šluknově 3:2, góly dali Vlček
a Heinrich z PK. Doma pak 
odešlo poraženo s prvními Li-
bochovicemi 2:4, góly dali Císař 
a V. Chlan.                      ZdS

Výsledky
mládežnického 

fotbalu

Prvním turnajem ve varns-
dorfské sportovní hale začala 
další sezona futsalové soutěže 
DeCe COMPUTERS EXTRA li-
ga ÚK. V prvních třech utkáních 
měl domácí JK Trans A těžké 
soupeře a vydoloval z nich 
jenom bod. Lze přičíst to i faktu, 
že na turnaj nedorazila druž-
stva DESPERÁDOS Proboštov
a LOUKA Košťany (obě čeká 
pokuta po 900 Kč), a domácí 
tým tak musel závěrečná dvě 
utkání hrát v jednom sledu za 
sebou. Jeho výsledky: JK Trans 
A-Turbo A  3:3 (góly domácích 
Beránek 2, Fišer), - Snopek
1:4 (Rada), - Jílové A 2:4 (Mi-
kolášek 2). Soupiska: Radim 
Petrák, Michal Fritzsche, Marcel 

FUTSALISTÉ OTEVŘELI
NOVOU SEZONU

Po čtyřech úvodních zápa-
sech 5. ročníku Varnsdorfské 
bowlingové ligy byli na čele 
tabulky Spliťáci, kteří svá utká-
ní vyhráli. Postupně porazili
ReTOS, Mělník, těsně loňské ví-
těze NIC-MOC a pak Vorwärts 
Victoria. Zatím druhý celek
TOS A se v prvním kole rozešel 
smírně s Mělníkem, ve druhém 
porazil Kobru 11, poté hodně 
těsně ReTOS a jasně tým 
Aspoň kilo. Na třetím a čtvrtém 
místě se šesti body se usadila 
družstva NIC-MOC a Bahňáci,
o bod méně měl Mělník. Po-
slední, dvanáctá příčka byla 
souzena týmu Kobra 11, který 
byl bez bodu.                 ZdS

Spliťáci zahájili 
plným ziskem

Mikolášek, Jiří Novák, Jan Rada, 
Jaroslav Beránek, Václav Fišer, 
Josef Galbavý. Postřehy hráče 
béčka a bývalého kouče Alby, 
který zápasy sledoval z tribuny: 
„Úvod sezony se nepovedl, ale 
nelze strkat hlavy do písku. 
Čeká dlouhá sezona a jede 
se dál. Nestačili jsme hlavně 
fyzicky a i po taktické stránce 
to byla bída, ale ne vinou kouče 
Skotnici. Naivita některých hráčů 
byla do očí bijící. Chyběli nám 
někteří hráči z ,,velkého“ fotbalu, 
a že je nedokážeme nahradit, je 
smutné, a nemělo by sloužit 
jako omluva. Pochvalu zaslouží 
Rada, hrál za nás první turnaj 
a určitě patřil na hřišti k těm 
lepším.“  Z prvního turnaje 
vyšly nejlépe týmy SC STAP 
Vilémov, FK SNOPEK Děčín
a AUTOCENTRUM Jílové, kte-
ré ve svých třech zápasech plně 
bodovaly. Střelcem turnaje se 
stal Milan Vichterey (SC STAP 
Vilémov) s 10 góly. Soutěž 
pokračuje druhým turnajem
6. listopadu - opět ve varnsdorfs-
ké sportovní hale.  

Ve sportovní hale v Libouchci 
se hrály i první turnaje dalších 
soutěží. Béčko se sestavou
M. Fritzsche, Sommerschuh,
J. Novák, Skotnica, T. Jägr, Kou-
bek, J. Rada mělo v 1. AUTO-
CENTRUM Jílové lize za sou-
peře Jílové B, s kterým prohrálo 
0:1, porazilo Notu Děčín 2:0 
(góly Sommerschuh, J. Rada) 
a Veteráns Želenice 5:2 (Kou-
bek 2, Sommerschuh, T. Jägr). 
Béčko bylo s těmito výsledky 
mezi devíti týmy soutěže po 
prvním kole druhé se stejným 
ziskem bodů jako Jílové B
a o bod za Turbo Děčín B. FC Ni-
ca Rumburk nasbírala bodíky 
čtyři a patří jí zatím pátá příčka.

Futsalová garda v sestavě 
Hudec, Mikolášek, Čapičík, 
Sommerschuh, Relich, Lisý, Ho-
vanycz, Skotnica, Hora porazila 
v soutěži CZECH PAN Vete-
ráns liga ÚK Lišáky Jílové 6:2,
neuspěla s Bělou 0:2, stejným 
poměrem zvítězila nad Rafany 
Děčín a poměrem 6:2 vypro-
vodila Louku Košťany. I přes 
prohru s Bělou se garda usadila 
na čele o dva body právě před ní. 
Vykročila s cílem vyhrát soutěž
a probojovat se na finálový turnaj 
do Prahy.                            ZdS



HLAS SEVERU - čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 30. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 500 ks. IČ 00261718. Šéfredaktorka Romana Macová (telefon 412 372 241,
linka 143), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah 
inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafi cké zpracování Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 5. listopadu 2010. Příští číslo vyjde 19. listopadu 2010.

Na poslední podzimní duel SK Slovan lze zajít tuto neděli
7. listopadu, kdy bude jeho soupeřem Sparta Praha B. Začátek 
střetnutí je už ve 14.00 hod. a domácí tým se bude chtít rozloučit 
s první polovinou soutěže opět co nejlepším výsledkem. Přijďte 
jej v této snaze proto znovu povzbudit!

KDY NA DRUHOLIGOVÝ  FOTBAL?

Po radosti s Čáslaví porážka v Sezimově Ústí

Po výhře Varnsdorfu v Soko-
lově přijela do Kotliny Čáslav, 
která ztrácela na SK Slovan ze 
čtrnáctého místa pouhé tři body 
a ve stejném počtu zápasů pod 
novým trenérem neprohrála. Po 
několika domácích utkáních bez 
plného bodového zisku bylo pro 
SK Slovan proto nutné vítězství 
k zajištění určitého klidu před 
zbývajícími duely podzimu 
v Sezimově Ústí a doma se 
Spartou B. Domácí celek dostal 
do vedení v 11. minutě David 

Procházka, který o čtyři minuty 
později zahodil penaltu po faulu 
na Jardu Jordáka. Ten pak ve 
35. zvýšil stav na poločasových 

2:0, a to ještě nastřelené břev-
no zachránilo hosty před další 
pohromou. Brzy po změně stran 
byl faulován Pavlo Rudnytskyy, 
přímý kop zahrával kapitán 
Mirek Hozda a přesnou trefou 
zvýšil na 3:0. Hosté se pak sna-
žili a domácí uklidněni vedením 
poněkud polevili. Zhruba deset 
minut před koncem fauloval
v šestnáctce Jirka Stehlík, sudí 
nařídil pokutový kop a kapitán 
hostů Dragoun upravil na ko-
nečný výsledek 3:1.

V Sezimově Ústí si Slovan při-
psal největší porážku v soutěži 
3:0 po nabuzeném a důrazném 
výkonu domácích.              ZdS

V rámci Programu na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko se ve dnech 18. až 21. října 

uskutečnila akce Intenzivní týden 
sportu. Do Varnsdorfu přijela 
reprezentace žáků a studentů 
Gymnázia Nossen a společně 
se žáky ZŠ náměstí E. Beneše 
proběhlo čtyřdenní soutěžení na 
městských sportovištích v koší-
kové, atletice, kopané a fl orbale. 
Celý program byl postaven také 
na kulturním vyžití, na srovnání 
společenských zvyků a tradic 
(gastronomické odpoledne), na 

rozvoji dorozumívacího jazyka a překonávání jazykových bariér. 
Zajímavý byl i společný výlet na Křížovou horu a do štoly sv. Jana 
Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou. Soutěže proběhly v kategori-
ích mladších dívek, mladších chlapců (6. a 7. třídy, věk 12-13 let),
starších dívek, starších chlapců (8. a 9.třídy, věk 14-15 let).
Mladší kategorie a v kláních týmů starších žákyň vyhrála družstva 
Gymnázia Nossen, mezi staršími žáky byla lepší ZŠ náměstí
E. Beneše. Celkově v součtu výsledků všech disciplín zvítězili hosté 
z Německa. Závěrečný ceremoniál s vyhlášením výsledků soutěží 
proběhl v Městském centru kultury a vzdělávání Varnsdorf. Akce byla 
realizována za fi nanční podpory Euroregionu Nisa. Více informací
a podrobných výsledků na www.zs-namesti.cz.       Mgr. V. Zemler

INTENZIVNÍ TÝDEN SPORTU

VYHRÁLI JEN NEJMLADŠÍ MINIŽÁCI
Basketbalisté Slovanu hráli

v Lounech, odkud přijeli s poráž-
kou 89:73 (24:22, 16:11, 21:19, 
28:21). Slovan v duelu držel krok 
s domácími úspěšnou střelbou 
z delší vzdálenosti (10x3), ale 
hned po prvním útoku se zranil 
podkošový hráč Husár a nedaři-
lo se Voráčkovi. Na konci druhé 
čtvrtiny domácím dovolil náskok 
sedmi bodů a po celou druhou 
půli bojoval s asi desetibodo-
vým mankem, které umazal 
až na rozdíl koše ke konci 34. 
minuty. Vzápětí inkasoval jede-
náct bodů v řadě a závěrečný 
pokus o korekci trestal kapitán 
Loun dvěma trojkami v rozmezí 
několika vteřin. Body Slovanu 
Buben 22 (6x3), Šišulák 13 
(1x3), Schilling 8 (1x3), Voráček 
8, Vakulenko 7 (1x3), Ježek 6, 
Unger 4 (1x3), Husár 2, Doležal 
T. 2, Lehroch 1. 

Výsledky basketbalové 
mládeže - starší minižáci:
BK Chomutov - Slovan 97:19,
82:29, Slovan - BK Kondoři Libe-
rec 46:59, 42:61, Slavoj BK Lito-
měřice - Slovan 112:34, 92:14.

Starší minižákyně: Slovan 
- TJ DDM Česká Lípa 19:79, 
30:71, Slovan - BK Teplice 
se neuskutečnilo, soupeř se 
odhlásil ze soutěže.

Žákyně: Slovan - TJ DDM 
Česká Lípa 41:83, 37:84.

Velká cena Litvínova se hrála 
na 7 kol se šachovým tempem 
2x25 minut na partii. Mezi více 
jak šedesáti hráči obsadil varns-
dorfský šachista Karel Wokurka 
hodnotné 4. místo se ziskem
5,5 bodu. Jeho koefi cient ELO 
činil 2116. Na 23. byl Martin 
Zapletal se 4 body a do druhé 
dvacítky se ještě prosadil Jaro-
slav Blažej se 3 body. Vítězství 
v turnaji si zajistil Jakub Tuma 
z Teplic, který uhrál 6 bodů
a jeho koefi cient ELO je 2321.   

V. V.

Nejmladší minižactvo hrálo 
1. turnaj OP v Ústí nad Labem: 
Slovan - BK Česká Lípa 18:54, 
Slovan - BK Ústí n. L. B 60:12. 
V prvním utkání naděje Slova-
nu sice prohrály, ale bojovaly 
až do posledních minut a oproti 
přípravnému turnaji zlepšily 
obranu i herní projev. Ve druhém 
vítězném převládla zkušenost
a výška hráčů hlavně v 1. polo-
čase (2:30) a v závěrečné čtvr-
tině (0:18). O body se v zápa-
sech zasloužili T. Hudeček 18,
O. Kodytek 16, Š. Ježková 14,
L. Vlk 13, D. Strnad 9, T. Kollár 
6 a O. Mlynář 2. Další informace 
na www.basketvarnsdorf.cz.

Text Z. S., foto archiv oddílu

Šachové 
střípky

Ještě v minulé sezoně byla 
pouze v okresním přeboru dvě 
družstva TJ Slovan Varnsdorf A 
a B. Do nižší okresní soutěže se 
pro další ročník přihlásila další 
dvě z názvem TJ Slovan C, D
a všechna vstoupila do nové se-
zony 2010-2011 výborně, když 
ve svých zápasech zvítězila.
V okresním přeboru „áčko“ pora-
zilo na domácích stolech SKST 
Děčín E 10:8 poté, co body zís-
kali Strnad 3,5, Miško a Somič 
po 2,5 a Fuchsig 1,5 bodu. Ve 
stejné soutěži „béčko“ zvítě-
zilo u soupeře SKST Děčín C
4:14. Bodově stoprocentní byl 
Šimek se 4,5 bodu, po 3,5 zís-
kali L. Žítek a V. Chlan, P. Žítek 
dosáhl 2,5 bodu.  

Družstvo C jako nováček 
okresní soutěže zdolalo doma 
TJ Malá Veleň B 14:4. Všichni 
hráči-Kroužek, Novotný, Mi-
chálek, Svratecký-přispěli k vý-

hře shodně 3,5 bodu. Rovněž 
družstvo D coby novic soutěže 
porazilo v Děčíně místní Slavoj 
B vysoko 3:15. O vítězství se 
nejvíce zasloužil hráč Vejl, který 
dosáhl 4,5 bodu, dále Exnar, 
Gola a Ondráček zabodovali 
stejně se 2,5 a nejmladší hráč, 
teprve 18letý talentovaný Bürger 
získal 3 body. Slovan C v dalším 
kole porazil SKST Děčín G 14:4
a Slovan D dominoval v Malé 
Veleni výhrou 1:17. Lepší začá-
tek jsme si nemohli přát. Tento 
úspěch je podložen pravidelným 
tréninkem a také účastí všech 
hráčů ve Varnsdorfské lize. Ta 
zahájila již 39. ročník za účasti 
16 družstev a 40 hráčů v herně 
stolního tenisu Technických slu-
žeb města Varnsdorf a odehráno 
bylo zatím 7 kol. O jejich výsled-
cích  budeme čtenáře informovat
v dalších číslech  Hlasu severu.  

                      Miroslav Exnar 

Na úvod samé výhry
stolních tenistů

Nedávný velký úspěch basketbalistek ČR na domácím MS mohli 
sledovat přímo v karlovarské hale při fi nále s USA i varnsdorfští 
basketbaloví příznivci, pro něž pořádal zájezd TJ Slovan Varnsdorf, 
oddíl basketbalu.


