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INZERCE

ZMĚNY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH OD 12. PROSINCE

JAK SE CHTĚJÍ ZASTUPITELÉ ANGAŽOVAT?

KDO JE VÍTĚZEM KOMUNÁLNÍCH VOLEB?

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ 19. a 21. PROSINCE

Vlci Trchové
vyli
v knihovně.
Sálek byl
plný.

Čtěte na str. 6

Kruhová
křižovatka

 Mýto
je v provozu.

Pokračování na str. 2

Čtěte na str. 2

Martin Louka se narodil v ro-
ce 1949 v rumburské nemoc-
nici jako třetí syn rodičů Věry 
a Františka. Od prvních dnů 
žije ve Varnsdorfu. Zde také 
navštěvoval základní školu
a střední všeobecně vzdělávací 
školu, kde maturoval v převrat-
ném roce 1968. 

Politický vývoj těch let dost 
zásadně směroval jeho život 
a další kroky. Negativní závěr 
pracovně pol i t ického hod-
nocení předznamenal konec 
jeho první profesní činnosti 
v domě dětí a mládeže, po-
zastavení dalšího pracovního 
postupu a zároveň pouť 
krátkodobými zaměstnáními 
v prodejně nábytku, v n. p. TOS, 
v nemocnici a ve výr. družstvu 
Nisatex. Další seberealizaci 
našel až na pracovišti v n. p. Vel-
veta, kde pracoval 13 let v pod-
nikové propagaci. Na podzim 
v roce 1990 nastoupi l  na 
místo ředitele varnsdorfského 
divadla, kde pracoval až do 
současnosti. 

Je ženatý, manželka Liana je 
lékařka s ortopedickou specia-
lizací. Spolu vychovali tři děti, 
které uplatňují své vysokoškol-
ské vzdělání ve Varnsdorfu. 
Martin Louka - jako rodák - si 
zamiloval kraj, ve kterém žije, 
a naše město se mu v součas-
nosti stává nejenom koníčkem, 
ale i profesí. 

KNÍŽKY S VŮNÍ VÁNOC
Letošní již 8. regionální 

knižní minitrh pořádaný 
Městskou knihovnou Varns-
dorf poskytl zájemcům na-
bídku 32 vystavujících firem 
i jednotlivců. A opravdu 
bylo z čeho vybírat. Jak už 
se stalo tradicí – ke koupi 
nebyly jen knihy, mapy, ka-
lendáře a pohlednice z regi-
onu. Ve vyšších patrech bu-
dovy bylo možno obdivovat 
i zakoupit drobné dárkové 

zboží od keramiky přes proutěné zboží, náušnice, perníky, 
čaj až po květiny nebo vánoční dekorace, paličkované kraj-
ky, košíky, plstěné výrobky, malované hedvábí, skleněné 
šperky a dřevěné ozdoby. Celý dům byl provoněný čajem 
z improvizovaného novoborského čajového pokojíku 
a teplou medovinou nabízenou u stánku českých turistů. 
A všude bylo dost lidí s dobrou předvánoční náladou.

Velkému zájmu se těšil také doprovodný program. 
Dopoledne byli diváci přítomni „křtinám“ nových knih, 
které proběhly za aktivní účasti autorů nebo vydavatelů. 
Z množství titulů alespoň ty varnsdorfské. Nakladatelství 
HL (Horáčková Libuše) se prezentovalo hned třemi tituly -
- Milan Kopecký: Varnsdorfští tkalci, Johann Münzberg: 
Zřícenina hradu Tolštýna (knihu představil jeho pravnuk 
Martin Sekyra) a kalendář Varnsdorfu na rok 2011. Kruh 
přátel muzea Varnsdorf nabídl vlastivědný sborník Man-
dava 2010, pořadatelská organizace Městská knihovna 
Varnsdorf představila literární sborník prací ze soutěže 
Literární Varnsdorf 2010 nazvaný Zpověď. Asi největší zá-
jem vzbudil tajuplný Templarius Bohemicus, v plné zbroji 
rytířů templářského řádu - občan Varnsdorfu, který se tu 
a tam otevíranou bránou času vrací ze svého 13. století do 
současnosti. Představil svoji knihu Templáři v zemích čes-
kých králů a nabídl publiku k ochutnání templářské víno -
- červené a rosé. V odpolední části programu proběhly dvě 
cykloturistické přednášky. Varnsdorfský učitel Jan Novota 
se svou přítelkyní Kateřinou Loubkovou projeli na kolech 
Nový Zéland, Martin Stiller vyprávěl o podobném zážitku 
z cesty Austrálií. V obou případech byl sálek knihovny 
plný zájemců.

Letošní minitrh proběhl tentokrát poprvé v součinnosti 
s předvánočním prodejem pořádaným Domem dětí a mlá-
deže Varnsdorf. 

mhra

PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO STAROSTU MĚSTA

Věřím ve schopnost lidí 
komunikovat

Martin Louka odpovídá na 
otázky Hlasu severu

Hlas severu vám blahopře-
je ke zvolení do čela města. 
Jaké jsou hlavní cíle nového 
starosty?

Děkuji za blahopřání i za zá-
jem. Mám-li několika slovy shr-
nout hlavní cíle, s nimiž vstupuji 
na místní politickou scénu, pak 
docela jistě mám zájem navá-
zat na věci dobré a uznávané 
a zároveň hledat cesty k reali-
zaci změn v záležitostech, kte-
ré byly předmětem širší kritiky 
a připomínek. Myslím, že i slo-
gan o 5 P, se kterým jsem šel do 
voleb, by měl napovědět: PRA-
COVITOST – PRŮHLEDNOST -
- POCTIVOST – PŘÍMOČA-
ROST – POSPOLITOST.

Jakých změn byste rád 
dosáhl v řízení městských 
záležitostí a jak pro jejich pro-
sazení využijete pravomocí 
starosty? 

Představy o pravomocech 
starosty jsou možná trošku za-
vádějící. Starosta má při zásad-
ním rozhodování orgánů města 
jeden hlas v radě města a jeden 
hlas v zastupitelstvu. Uměním 
komunálního politika není jen 
přesvědčivá síla většiny, ale 
i umění zaujmout a zapálit pro 
dobrou a prospěšnou myš-
lenku a správným způsobem 
tříbit názory při obecné zastu-
pitelské diskuzi ve prospěch 
projednávané věci. Předchozí 
dvě volební období jsem za-
sedal v zastupitelstvu a někdy 
se mi vtíraly neodbytné pocity, 
že jsem na vedlejší koleji, že 
o názor zastupitelů není až tak 
velký zájem. Chci napomoci 
zásadnímu uvědomění, že 
všichni zastupitelé jsou členy 
nejdůležitějšího voleného orgá-
nu města. Mám zájem, aby toto 
uvědomění přicházelo spolu 
s pocitem zodpovědnosti za při-
jímaná rozhodnutí. Zastupitelům 
také nabídnu zatím nevyužíva-
né cesty k získávání informací, 
které budou potřebné pro celé 
čtyřleté volební období. Jedním 
z dalších cílů je zlepšení spolu-
práce s komisemi rady a lepší 
vnímání závěrů jejich práce. 
V celém systému řízení považuji 
i tyto komise za důležitý převo-
dový mechanismus názorů, při-
pomínek a potřeb. Shrnu-li to, 
pak chci prostřednictvím místních 
médií, prostřednictvím systému 
zdravého města, prostřednictvím 
volených i jmenovaných orgánů, 
ale i při setkávání s občany 
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

• Společná akce bezpečnostních složek 
V pátek 5. 11. 2010 v nočních hodinách byla provedena 

společná akce městské policie, cizinecké policie , OHS PČR 
a OSVaZ se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým 
v restauracích našeho města. V průběhu tříhodinové akce 
byla provedena kontrola sedmi restaurací a parku, při níž 
bylo provedeno celkem 32 orientačních dechových zkoušek. 
Z tohoto celkového počtu byly tři dechové zkoušky pozi-
tivní na alkohol a mladíci byli proto převezeni na služebnu 
cizinecké policie a poté za účasti sociální pracovnice MěÚ  
předáni rodičům.

• Před nástupem do výkonu trestu kradl
Na základě oznámení na linku 156, že po ulici Tiskařská 

jde muž a nese nějaké zábradlí,  byla vyslána hlídka MP. Po 
kratším pátrání v okolí udané lokality byl zjištěn muž, který 
nesl dva kusy hliníkového lešení a dle jeho vyjádření ho nesl 
do sběru. Celá věc byla bez zbytečného odkladu předána 
Obvodnímu oddělení Policie ČR, kde bylo následně zjištěno, 
že na muže byl vydán příkaz k zatčení a předání do výkonu 
trestu.                                           Martin Špička, velitel MP

• Krádež ve sklepích objasněna
Místní muži zákona kápli na mladého výtečníka, jenž se 

v polovině letošního října násilím vloupal do dvou sklep-
ních kójí varnsdorfských městských domů. S sebou si 
odnesl pracovní nářadí a alkohol v hodnotě tří a půl tisíce 
korun. V současné chvíli již viník čelí obvinění z trestných   
činů krádeže a porušování domovní svobody. Pokud ho 
soudce přece jen odsoudí, může přijít až za dva roky. 

Jedenáctiletý chlapec, který utrpěl 20. listopadu popá-
leniny v obličeji, si za zranění nejspíš mohl alespoň zčásti 
sám. Původně vypověděl, že na něj starší chlapec hodil 
plechovku s neznámou tekutinou. Případ se ale odehrál 
jinak. Oba chlapci se znali, plechovku našli společně. Bylo 
v ní ředidlo. Je nenapadlo nic lepšího, než do něj hodit 
sirku. Popálený chlapec byl letecky transportován do 
nemocnice na pražských Vinohradech.

Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR

Dokončení ze str. 1
poslouchat a cítit problematiku 
místního života, problematiku, 
která si zasluhuje pozornosti 
a řešení. 

Do kterých oblastí života 
města chcete nejvíce zasa-
hovat?

Je to, jako byste se zeptal 
maminky nad kočárkem,
o kterou část těla svého potomka 
bude nejvíc dbát - a to Varnsdorf 
vůbec nepovažuji za město
v plenkách… Ale teď vážně. 
Chci práci pro město a život 
v něm pojmout jako práci pro 
celek. I když se obecně ví, ze 
které profesní oblasti přicházím, 
neměl by to být signál pro spe-
kulace o prioritní podpoře kte-
rékoliv sféry. A nejvíc se budu 
snažit zasahovat tam, kde to 
nejvíc bude potřeba. 

Funkci přebíráte od Ing.  Jo-
sefa Poláčka, který nyní bude 
zastávat pozici druhého mís-
tostarosty. Místostarosta 
Karel Dubský bude ve funkci 
i nadále. Jak si představujete 
spolupráci s oběma místosta-
rosty? 

Věřím, že se budu moct opřít 
o zkušenost obou místostaros-
tů, o zkušenosti z práce před-
cházejících let. Vím, že oba jsou 
zárukou plynulé návaznosti na 
práci v kladně přijímaných ob-
lastech života našeho města. 
Na mně pak bude prosazovat 
novinky v oblastech dalších. 
Jsem přesvědčen, že i v případě 
rozdílných názorů najdeme vždy 
společný postup při rozuzlování 
pracovní problematiky. 

Jaké priority budete pro-
sazovat do programového 
prohlášení zastupitelstva 
a kdy bude předloženo zastu-
pitelstvu? 

Volební programy jednot-
livých stran, které jsem dost 
pečlivě prostudoval, se po-
tkávají v mnoha cílech. Zcela 
jednoznačně tak vyplouvají 
na povrch záležitosti, které 
naše lidi opravdu trápí a které 
vyžadují potřebu hledat postupy 
k jejich řešení. Tyto problémy, po 
jejichž odstranění je voláno z více 
stran, se tak jistě stávají prioritami 
nástinu programu a pracovních 
plánů pro příští období. Priorita-
mi nejen mými, ale všech, kteří 
chtějí městu prospět. Návrh 
programového prohlášení je
v současné době dán k diskuzi
v jednotlivých stranách koalice. 

Na přelomu let 1989-1990 

jste byl jedním z lidí, kteří 
pod hlavičkou Občanského 
fóra prosazovali demokra-
tické změny v komunální 
politice. Zůstaly z té doby 
nějaké ideály, se kterými teď, 
s odstupem 20 let, vstupujete 
do čela radnice? 

Asi to tak má být – na závěr 
nejtěžší otázka. Tak se vraťme 
obrazem do toho mého bývalého 
světa divadla. Ano – občas mám 
chuť vyskočit ze židle a zavolat, 
že generálka končí a teď znova 
a lépe… To je však ve smyslu 
politických a hospodářských 
principů celostátních. Na ma-
lém městě pořád věřím v člověka 
a jeho schopnost komunikovat. 

Princip demokratické diskuze 
a její podpora v různých rovi-
nách může přinášet očekáva-
né ovoce. 

Co byste ještě vzkázal 
občanům? 

Občanům bych chtěl podě-
kovat za podporu ve volbách 
a současně vzkázat, že jedním 
z mých osobních úkolů, který 
není nikde písemně formu-
lováno, ale který intenzivně 
vnímám, je to, aby měli mož-
nost se přesvědčit, že jejich 
hlas pro dobrou věc není nikdy 
zbytečný. A to nejenom při 
volbách, ale i při komunikaci 
o každodenních záležitostech 
života města.         Připravil ham

KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA MÝTO
Koncem měsíce října byla předána do užívání kruhová křižo-

vatka na Mýtě. Jedná se o křižovatku nacházející se na katastru 
Jiřetína pod Jedlovou a Dolního Podluží, kde se kříží komunikace 
I/9 s II/264.

Všichni, kdo jsme po mnoho let usilovali o realizaci tohoto projek-
tu, věříme, že se podaří na křižovatce dořešit některé problémy (ve-
řejné osvětlení, autobusové zálivy-zastávky, protihluková opatření) 
a poté okružní křižovatku na jaře příštího roku i zkolaudovat. Již nyní 
je však patrné, jak se provoz na tomto nebezpečném úseku křížení 
zklidnil. Věříme též, že se v brzké době podaří našim obcím přivést 
ke křižovatce své plánované chodníky, čímž se zmiňovaný dopravní 
úsek stane místem bezpečným jak pro řidiče motorových vozidel, 
tak i chodce. Doufejme, že do té míry, aby úsek silnice I/9 mezi 
Jiřetínem pod Jedlovou a Rumburkem zmizel z mapy znázorňující 
(dle nedávného průzkumu MF Dnes) jeden z 30 úseků „komunikací 
smrti“ v České republice.

Josef Zoser, starosta Jiřetína pod Jedlovou
Josef Pecinovský, starosta Dolního Podluží

Dlouhodobá koncepce autobusové dopravy na Šluknovsku se Od-
boru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého 
kraje osvědčila. Drobné změny nastanou na základě vyhodnocení 
dat autobusových linek a v souvislosti se změnou vlakového spojení 
z Varnsdorfu do Liberce.

Od 12. prosince nastanou pouze provozní úpravy na páteřním 
spojení s Děčínem. Na lince 402 (401) mezi Děčínem a Varnsdorfem 
budou nastaveny posuny z Děčína o 5 minut později a z Varnsdorfu 
o 8 minut dříve. Zlepší se tak přestupní rezervy na vlaky v Děčíně 
a večerní návaznost na rychlík z Prahy a Ústí nad Labem. Vyloučí 
se řetězení případných zpoždění při přestupech v Chřibské na 
linku 401. Zároveň bude rozšířen provoz linky 402 o sobotách, 
nedělích a svátcích do Děčína zavedením dvouhodinového taktu 
přímých spojů.

Na lince 403 Chřibská - Dolní a Horní Podluží – Varnsdorf byla 
s výjimkou návozových a školních spojů slabá vytíženost. Vybrané 
spoje byly přesměrovány z trasy od sportovní haly a Severní dráhy 
nově přes Karlovu a Horskou ulici.

Na lince 404 Rumburk – Rybniště – Horní Podluží byl zachován 
účelový provoz posilové linky.

Na lince 407 Varnsdorf – Krásná Lípa – Brtníky byla na území 
Varnsdorfu schválena nová trasa okolo Elite a polikliniky z důvo-
du zlepšení dostupnosti k vlaku do Liberce, na který bude linka 
navazovat. Nastaveny také byly mírné časové posuny na základě 
požadavků k zlepšení návozů do podniků.

Linka 408 Varnsdorf (LDN, Studánka) – Rumburk byla velmi málo 
vytížena. Proto jsou omezeny posilové a školní spoje, změněna je 
trasa v Rumburku z Horního Jindřichova do Krásnolipské a pro mini-
mální vytíženost by zastaven provoz v sobotu, neděli a ve svátek.

Na lince 409 Varnsdorf – Rumburk – Jiříkov – Ebersbach je 
změna trasy v Jiříkově a části Filipova s prodloužením většiny 
spojů do Ebersbachu. Nastaveno bylo omezení ve Varnsdorfu na 
posilové spoje v úseku žel. stanice – TOS a omezen byl provoz 
v sobotu, neděli a ve svátky na návazové spoje z Rumburku k vlakům 
v Ebersbachu. Naopak zaveden byl noční spoj mezi Varnsdorfem 
a Rumburkem v pátek a sobotu. 

Na lince 410 Varnsdorf – Seifhennersdorf – Rumburk – Jiříkov -
- Šluknov – Velký Šenov byla nastavena změna trasy přes Seifhen-
nersdorf s rozšířením provozu v sobotu, neděli a ve svátek. Zároveň 
byl zaveden noční spoj z Rumburku do Šluknova. 

I když na autobusových linkách došlo ve Varnsdorfu k několika 
omezením, nebude narušena dopravní obslužnost města. Omezení 
se týká spojů s minimálním využitím a nebo u spojů, kde jede v po-
dobný čas autobus jiné linky. Doprava bude naopak nově rozšířena 
do oblasti kolem ulice 5. května.

rm

PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO STAROSTU MĚSTA

Změny v jízdních řádech 
od 12. prosince 2010



KDO JE VÍTĚZEM VOLEB?
Od 11. listopadu máme nové zastupitelstvo, nového starostu, nové 

nebo staronové místostarosty a radu města. Sluší se jim popřát v jejich 
funkcích mnoho úspěchů v práci pro občany našeho města.

Na druhou stranu je však nutné zamyslet se nad tím, zda složení 
vedení města respektuje skutečně vůli voličů. O tomto lze s úspě-
chem pochybovat. Rád bych připomenul, že volby vyhrála se značným 
náskokem ČSSD a lídr kandidátky Ing. František Hricz získal díky 
svým kvalitám nejvíce preferenčních hlasů ze všech zastupitelů za 
posledních 15 let.

Zároveň se řada stran po volbách zásadně odchýlila od předvo-
lebních slibů. Např. uskupení nastávajícího pana starosty slibovalo 

jako ústřední heslo své kampaně 
„změnu“, ale se současným slo-
žením vedení města může v jeho 
naplnění věřit jenom nenapravitel-
ný optimista.

Občan města zajímající se 
o komunální politiku se určitě ze-
ptá, proč k tomu došlo? Můžeme 

hledat různé příčiny nebo vymýšlet různé teorie, ale od vyhlášení 
výsledku voleb vše směřovalo k naplnění předem domluveného spo-
jení pravicových stran po vzoru parlamentních voleb bez ohledu na 
přání občanů města vyjádřených výsledky voleb. Proto si myslíme, že 
v žádném případě nezvítězili občané města Varnsdorfu, ale zákulisní 
politika, která preferuje udržení si osobních pozic bez ohledu na přání 
občanů a zabraňuje prosazení nových schopných tváří. Tato politika 
znamená, že člověku, který získá bezkonkurenčně nejvíce hlasů, není 
umožněno zasedat ani v radě města. Možná je to proto, že ČSSD 
primárně hledala průnik programů jednotlivých stran pro rozvoj města 
bez ohledu na uspokojení osobních zájmů.

I přes skutečnost, že vítězná ČSSD byla zákulisními intrikami 
odsunuta do role opozice, slibujeme všem našim voličům i ostatním 
občanům, že jejich zájmy budeme hájit za všech okolností. Zároveň 
věříme, že v dalších komunálních volbách přijde k volebním urnám 
více voličů a naši kandidáti získají ještě více hlasů, abychom mohli 
účinně prosazovat oprávněné zájmy občanů našeho města.

Ing. Bc. Petr Jakubec
za MO ČSSD Varnsdorf
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Na „zimáku” začala nová sezona
V souvislosti se zahájením zimní sezony a bruslení pro veřejnost 

se otevřela zase řada otázek kolem zimního stadionu. První se týká 
současného stavu, vybavení a vzhledu stadionu a jeho zázemí, 
případně bruslení na malé ploše. Druhá část otázek se točí kolem 
jeho plánované rekonstrukce. Tím je zapotřebí vlastně začít. Zimní 
stadion je již asi od roku 2002 určen k celkové rekonstrukci, během 
které by mělo dojít nejen k jeho zastřešení, ale i k celkové rekonstruk-
ci strojního zařízení, zejména odstranění rizikové čpavkové náplně 
a její náhrady za ekologické chladivo. Zimní stadion tak zatím zůstává 
posledním místem ve městě, kde se tato stará technologie používá. 
Za posledních 10 let jsme se sice mohli přesvědčit, že městu není 
zimní stadion lhostejný (vznikly minimálně dvě studie řešení), vše 
však vždy skončilo na nemožnosti získat pro rekonstrukci stadionu 
vhodný dotační titul. Jelikož je však rekonstrukce zimního stadionu 
nutností, jsou zastaveny veškeré investice a objekt a technologie 
se jen udržují v bezpečném a provozuschopném stavu.

Co se týká malé ledové plochy, ta je pro letošní sezonu připravena, 
a pokud to počasí dovolí, byla by otevřena na měsíce prosinec
a leden. Bohužel je však zájem veřejnosti o bruslení velmi malý,
a tak malá plocha (a nejen ta) v posledních letech zela prázdnotou 
a náklady na energie a úpravy ledu narůstaly. Provoz stadionu 
tak doslova drží nad vodou hlavně pronájem hokejového klubu
HC Varnsdorf. Ze zkušeností je zřejmé, že minimálně zastřešení 
ledové plochy je pro další provoz nezbytné.

Stadion je v letošní sezoně pro veřejnost otevřen každý den 
v týdnu od 13.00 do 21.30 hod. s výjimkou pondělí a čtvrtka, kdy je 
od 18.00 do 20.00 hod. pronajímán. V sobotu a neděli je otevřeno 
od 9.00 do 21.00 hodin. Vstupné pro tuto sezonu je pro dospělé
30 Kč, pro děti do 15 let 20 Kč vždy na 2 hod. Oblíbená školička 
bruslení je otevřena každý týden ve středu a v pátek od 17.30 hod. 
Pokud bude větší zájem, uvažuje se i o zavedení nedělní školičky 
bruslení od 10.30 hod.                                                         JS

Říjnové volby rozhodly o tom, 
kdo usedne do městského zastu-
pitelstva. Některé tváře zůstaly, 
jiné odešly a na místa zastupitelů 
usedli i naprostí nováčci. O tom, 
co zvolené strany slibovaly 
ve volebních programech, už 
bylo psáno mnoho. Na to, jaké 
představy o svém působení 
v zastupitelstvu mají, jsme se 
zeptali všech členů. Pořadí je 
dáno tak, jak jednotlivé odpovědi 
došly. Ne všichni možnost využili. 
Pokračování dalších odpovědí 
najdete v následujícím čísle HS. 

Otázky byly pro všechny 
stejné. 

• V jakých oblastech ve-
řejného života se chcete 
jako zastupitel dlouhodobě 
angažovat? 

• Máte nějaké konkrétní 
záležitosti, jejichž řešení 
chcete co nejdříve iniciovat? 

Vladislav László by se 
rád  angažoval v řešení bytové 
problematiky: „Jsem ochoten 
vyslechnout každého, kdo má 
nějaký problém, při osobním 
jednání podle předchozí dohody 
o místě a čase. Jsem ochoten 
pomoci radou i skutkem všem 
funkcionářům v privatizovaných 
bytových domech,  jak zvoleným 
orgánům SVJ, tak i jednotlivým 
vlastníkům, mají-li nějaký prob-
lém.“ V. László preferuje předem 
dohodnuté osobní setkání ve 
zvoleném čase a místě, proto 
by rád uveřejnil své telefonní 
číslo. „Jsem pro navázání kon-
taktu s kýmkoliv, kdo má nějaký 
problém. Mám však výhrady: 
na hrubosti a napadání nebudu 
odpovídat.“

Přáním a snem Jindřicha 
Šmída  je docílit stavu, kdy 
bude Varnsdorf městem, kam 
se budou varnsdorfští rodáci 
po ukončení studia jako občané  
rádi vracet. „Varnsdorf by měl být  
na prvním místě ve Šluknovském 
výběžku, kam by měli přicházet 
noví graduovaní spoluobčané. 
Úkolem nás všech je vytvořit 
jim co nejlepší podmínky pro 
splnění jejich pracovních i osob-
ních plánů. Iniciovat budu 
zabezpečení dostupné zdra-
votnické péče,“ dodal Jindřich 
Šmíd. 

Bohdanu Křížovou jako ženu 
a matku dvou dětí zajímá, jaké 
možnosti trávení volného času 
mají děti a mládež, ale i celé 
rodiny ve Varnsdorfu (sport, kul-
tura, ZUŠ, zájmová činnost DDM 
aj.). „Ráda bych se zapojila do 
rozšíření těchto aktivit a hledala 
možnosti pro jejich financování. 
Dále mě zajímá i rozvoj města po 
stránce investiční (takové inves-

JAK SE CHTĚJÍ ZASTUPITELÉ ANGAŽOVAT?
tice, které nebudou zbytečně 
zatěžovat rozpočet města, 
popřípadě přinesou městu 
užitek). Budu prosazovat vybu-
dování sportovních a dětských 
hřišť u všech základních škol 
tak, aby k nim měly přístup 
děti i po výuce. V současnosti 
je většina sportovních hřišť 
u škol v žalostném stavu, a tak 
musí učitelé s dětmi zejména 
z okrajových škol docházet na 
sportoviště až ke sportovní hale. 
Přístup na hřiště i po vyučování 
by dětem umožnil aktivně trávit 
volný čas s kamarády.“

Michal Dlask se s ohledem na 
volební program Věcí veřejných 
hodlá zaměřit na otevřenost
a přístupnost veřejných zakázek 
a výběrových řízení Varnsdorfu 
s cílem získat pro město co 
nejvýhodnější podmínky. „Rád 
bych se podílel na rozvoji 
spolupráce s okolními obcemi 
a NP České Švýcarsko a oživil 
úsloví - Varnsdorf město zeleně 
a zahrad. K tomu chci dopomoci 
získáváním peněz z fondů EU 
a ministerstva pro místní rozvoj. 
Dále bych rád pracoval na kon-
cepci otevřeného a přátelského 
úřadu, kdy občan bude brán za 
klienta města a také mu bude 
věnována náležitá péče. Úkol 
nejbližších týdnů a měsíců je 
nesnadný - bude třeba šetřit. 
Přestože je dluh Varnsdorfu 
s ohledem na jeho rozpočet 
malý, další zadlužování není 
možné. Chceme-li udržet rozvoj 
města a jeho služeb občanům na 
stávající a lepší úrovni, nezbude 
než začít hledat možnosti úspor. 
Cíl je jasný - otevřené a jasné 
zakázky společně s rozumnými 
úsporami mohou přinést našemu 
městu více peněz, které budou 
moci být použity na jeho rozvoj 
(chodníky, silnice, parky).“

Strana Zdraví Sportu Pros-
perity, za kterou v komunálních 
volbách kandidoval Miroslav 
Novotný, měla ve svém voleb-
ním programu řadu úkolů, které 
voličům slíbila během nového 
volebního období splnit. Některé 
z nich se také podařilo prosadit 
i do koaličního programového 
prohlášení, které bude brzy 
zveřejněno. „Osobně se v tomto 
volebním období opět budu 
zajímat zejména o problema-
tiku mládeže a sportu, o prob-
lematiku financování sportující 
mládeže, o výstavbu a provoz 
sportovních zařízení a vše, co
s touto problematikou souvisí. 
Jako každého občana mě bude 
zajímat i vzhled města a opravy 
některých významných budov 
jako např. muzea, Červeného 
kostela nebo dokončení areálu 

bývalých kasáren. Jsem rád, že 
byly zahájeny některé přípravné 
práce v souvislosti se záměrem 
zahájit dostavbu našeho náměstí. 
Kromě toho bych si přál, abychom 
během tohoto volebního období 
nalezli způsob jak opravit např. 
areál bývalých jatek, ubytovnu 
u kina Panorama a některé 
další objekty na území města.  
Je třeba urychleně řešit otázku 
zdravotní péče o naše občany. 
Tímto problémem se zabývala 
již rada města v minulém ob-
dobí, ale řešení špatné situace 
nalezeno nebylo,“ doplnil Miro-
slav Novotný.

Kurt Posselt uvedl: „Vzhle-
dem k tomu, že  jsem v zastu-
pitelstvu nováčkem, budu se 
prozatím snažit blíže pochopit 
problematiku chodu města. 
Žádné návrhy momentálně 
iniciovat nehodlám.“

Upřímnou radost neskrývala 
Martina Jeníková: „Ráda bych 
tímto poděkovala za projeve-
nou důvěru, které se mi od vás, 
občané Varnsdorfu, dostalo. 
Vím, že nestačí říci, že si jí vážím, 
že ode mne právem očekáváte, 
co s ní udělám. Nechci kopíro-
vat obecně vnímanou politiku 
velkých slibů. To nebyl důvod, 
proč jsem se rozhodla vzít na 
sebe díl odpovědnosti za město, 
ve kterém žiji, pracuji a chci žít 
i nadále. Mohu vám slíbit, že si 
s sebou na radnici přináším po-
hled ženy, odpovědnost lékařky 
a odhodlanost podnikatele, který 
se musí postarat sám o sebe, 
a vůli člověka, který se nezlomí 
pod nepřízní osudu. To vše 
bych ráda uplatnila ve prospěch 
tohoto města. Pokud jde
o konkrétní plány, mám dva. Tím 
prvním je pomoci tomu, aby se 
Varnsdorf stal městem, které 
znají lidé v Čechách i zahraničí 
a k němuž najdou cestu. Je 
jasné, že průmysl v rozsahu 
před rokem 1989 tady neob-
novíme a čekat na zázrak nám 
nepomůže. Tím druhým jsou 
pak reálné pobídky pro lékaře, 
aby měli důvod sem přijet, bydlet
a pracovat, a tím zajistit nám 
všem kvalitní zdravotní péči, kter-
ou si my i naše děti zasloužíme.“

Jako zastupitel postavený do 
role opozice bude František 
Hricz prosazovat a podporovat 
všechny konstruktivní návrhy ve-
dení či rady vedoucí ke zlepšení 
podmínek života v našem městě 
ve všech oblastech. „Chtěl bych 
se zaměřit na transparentní
a efektivní vynakládání finanč-
ních prostředků z rozpočtu 
města,“ odpověděl František 
Hricz.

rm
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Prodej rekonstruované 
chaloupky u NP České Švý-
carsko-Mikulášovice. Cena 
990.000 Kč - 739 384 902.

Exkluzivní prodej čás-
tečně zrekonstruovaného 
rodinného domu v Království -
- Šluknov. Cena 999.000 Kč -
- 739 384 904.

Prodej domu se čtyřmi 
bytovými jednotkami, Rum-
burk. Cena:  2.499.000 Kč 
- 739 384 901.

Prodej zděné chalupy 
v klidném prostředí obce 
Brtníky. Cena 999.000 Kč -
- 739 384 901.

Prodej RD po rekonstrukci se 
zařízeným barem, Dolní Pous-
tevna. Cena 1.750.000 Kč -
- 739 384 904.

Prodej velmi pěkného 
prostorného  RD, vhodný 
k rekreaci i trvalému byd-
lení, Staré Hraběcí. Cena 
1.422.000 Kč - 739 384 901.

Prodej zařízeného penzi-
onu s barem a ubytovacími 
prostorami v centru Šluk-
nova. Cena 1.399.000 Kč -
- 739 384 902. 

Prodej RD se dvěma 
byty a prodejnou v Horní 
Poustevně. Cena 999.000 Kč -
- 739 384 902.

Prodej domu se dvěma 
byty, po vnitřní rekonstruk-
ci, centrum Šluknova. Cena 
1.300.000 Kč - 739 384 904.

Prodej nadstandardního 
RD, 2x krb, terasa, balkon, 
garáž, Rumburk. Cena 
1.999.000 Kč - 739 384 902.

Prodej bývalého kulturní-
ho domu v Brtníkách, pozemek 
790 m2. Cena 250.000 Kč -
- 739 384 902. 

Pronájem byt 2+1 v Ji-
ráskově ulici nedaleko centra 
města Česká Lípa. Nájemné 
od  8.000 Kč - 739 384 901.

Prodej velkého domu se 
dvěma byty o velikosti 2+1, 
3+1, Mikulášovice. Cena 
670.000 Kč - 739 384 901.

Prodej rozparcelovaných 
stavebních pozemků, sítě 
na hranici,  Rumburk. Cena
199 Kč/m2 - 739 384 901.

Prodej stavebních po-
zemků na okraji Rumburka, 
u Zámečku. Cena 160 Kč/m2 
- 739 384 902.

Prodej oploceného po-
zemků k výstavbě, Dolní 
Křečany. Cena 199 Kč/m2 -
- 739 384 901.

Prodej pozemků v Českém 
Švýcarsku, 6.600 m2 obec 
Růžová. Cena 385.000 Kč -
- 739 384 902.

Prodej stavebních pozem-
ků na Vlčí hoře, Krásná Lípa, 
11 000 m2. Cena 35 Kč/m2 -
- 739 384 902.

Prodej velmi slunného
a prostorného bytu 3+1 
v družstevním vlastnictví, 
Rumburk. Cena 530.000 Kč -
- 739 384 904.

Prodej pěkného a pro-
storného bytu 3+1/L v Rum-
burku. Cena  599.000 Kč -
- 739 384 901.

Prodej slunného bytu 
2+kk v Krásné Lípě. Cena 
244.000 Kč - 739 384 904.

Prodej družstevního dvou-
generačního bytu  4+1 v Rum-
burku. Cena 649.000 Kč -
- 739 384 904.

Prodej pěkného družstev-
ního bytu o velikosti 3+1 ve 
Vilémově u Šluknova. Cena 
269.900 Kč - 739 384 902.

Pronájem garsonky v 
Jiráskově ulici Česká Lípa. 
Nájemné od 6.000 Kč -
- 739 384 901.

Pronájem bytů na sídlišti 
ve Šluknově 2+1/L, 3+1/L, 
4+1/L, nájemné od 2.700 Kč -
- 739 384 902.

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.

Pronajmu byt 2+1 ve
Varnsdorfu. Nájem + akonta-
ce. Tel. 602 354 388. 

Prodám byt 1+1 cihlová 
stavba v o.v. 45 m². Nízké 
prov. náklady. 345.000 Kč. Tel. 
606 680 795, 412 371 557. 

Řádková inzerce

Nemovitosti

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.

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.   

Různé
Koupím starožitnosti -

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

SKZ NORD, s. r. o., nabí-
zí k prodeji rodinný  dům  ve 
Varnsdorfu na velmi pěkném 
místě. Cena: 790.000 Kč. 
Více na www.skz.cz a na tel. 
603 536 548.

SKZ NORD, s. r. o., na-
bízí k pronájmu lukrativní 
pozemek v centru Varnsdorfu
u prodejen Albert a Billa. Více 
na www.skz.cz a na telefon
603 536 548. 
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Pražská písničkářka a zpěvačka Martina Trchová s kytaristou 
Patrikem Henelem potěšila příznivce folkové hudby svým koncer-
tem v Městské knihovně Varnsdorf. Přestože páteční podvečery 
nejsou v našich končinách nejvhodnějším časem pro kulturu, sálek 
knihovny byl plný. Kdo očekával výkon kvalitativně srovnatelný třeba 
s proslulou Zuzanou Navarovou, nebyl zklamán. Výrazné autorské 
texty, citlivě dynamický projev, krásně klenutý sytý hlas Trchové
a k tomu podmanivá, technicky náročná kytara Henelova – takový 
byl hudební projev dvojice. Osu repertoáru tvořily písně z letošního 
alba nazvaného Takhle ve mně vyjou vlci. Ovšemže název článku je 
nadsazen – pokud by vlci opravdu vyli, tak jedině z lítosti, že koncert 
musí skončit. Však také na přání publika musela Trchová nejméně 
třikrát přidávat!                                                                Text: mhra

Foto: I. Martinovská

PO SKONČENÍ KONCERTU 
SE VE VARNSDORFU TANČILO
V pátek dne 19. listopadu se ve varnsdorfské městské knihovně 

uskutečnily hned dvě zajímavé akce v rámci mezinárodního pro-
jektu Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice. Tou 
první byla vernisáž výstavy lužickosrbské malířky a ilustrátorky 
Isy Bryccyny. Největší pozornost vzbudily dva její cykly: akvarely 
z Namibie a ilustrace k novému překladu Máchova Máje do hor-
nolužické srbštiny.  

Po vernisáži se uskutečnilo pracovní jednání řídícího týmu 
projektu a po jeho skončení byla zahájena druhá akce – koncert 
lužickosrbské skupiny Wólbernosće. Název lze přeložit jako 
Nezbednosti. Lehkovážným tónem sice svůj repertoár zpěváci 
z Lužice také prezentovali, ale po umělecké stránce šlo o skvělý 
výkon, kterým si zcela získali obecenstvo. 

Obě akce proběhly za účasti starosty města Varnsdorf Martina 
Louky a Alfonse Wićaze za Zwjazk serbskich wuměłcow (Svaz 
srbských umělců).

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

Text Milan Hrabal, foto Zdeňka Vajsová

Druhou místní ulicí, která zůstala věrnou svým pojmenováním od 
samého začátku jedinému „patronovi“, je ulice Mozartova. Tato tvoří 
jednu z příčných ulic mezi ulicemi Národní a Poštovní. V roce 1870, 
kdy bylo zavedeno nové číslování domů již ve městě Varnsdorfu, 
stály v místě této ulice  pouze dva domy, a to na nárožích s dnešní 
ulicí Národní. Byly to dům č. p. 515 a 516 a oba tehdy patřily k části 
(obci) Neu-Franzentahl, později ke IV. okresu. Všechny ostatní domy, 
které vytvářejí Mozartovu ulici, byly postaveny po roce 1870 a byly 
to vesměs domy řemeslníků a živnostníků. Po muzikantech ani 
památky. Není mi proto zcela jasné proč právě Mozartova?

Kdo byl Wolfgang Amadeus Mozart? Já vím, já vím. Mnozí si teď 
významně ťukáte na čelo. Jak se může někdo na něco takového 
ptát, že? No, asi byste byli moc a moc překvapeni. Nedalo mi to 
a pár lidí jsem se jen tak mezi řečí zeptal. Míra znalostí o W. A. Mo-
Mozartovi byla přímo úměrná 
věku dotázaných. Čím mladší, 
tím také menší vědomosti. 
Proto si myslím, že nebude od 
věci si připomenout alespoň 
ta základní data. Ta, která by 
měla patřit k určitému povin-
nému minimu znalostí každého 
kulturního člověka. Tak tedy:

Wolfgang Amadeus Mozart, 
jeden z velikánů vážné hudby 
všech dob, se narodil 27. 1. 1756
v rakouském Salzburgu jako 
nejmladší ze sedmi dětí Leopolda a Anny Marie Mozartových. 
Již v útlém věku se u Wolfganga projevilo mimořádné hudební 
nadání. Od svého dětství udivoval bezmála celou Evropu svou 
virtuózní hrou na klavír. S celou rodinou cestoval na hudebních 
turné po evropských metropolích. Jeho turné po západní Evropě 
trvalo tři roky! Měl fenomenální hudební paměť! Většinu tehdejších 
hudebních skladeb si dokázal zapamatovat hned na první poslech, 
a nejen že je uměl vzápětí bezchybně interpretovat, ale i zaznamenat 
do not. Uměl také plynně mluvit několika světovými jazyky. Málokdo 
ví, že ve svých 11 letech strávil kratší čas víceméně nedobrovolně 
i na Moravě. Roku 1767 totiž vypukla ve Vídni epidemie černých 
neštovic a všichni, kdo mohli, město opustili. Tak i rodina Mozartova 
odcestovala koncem října tohoto roku nejprve do Brna a o pár dnů 
později dále do Olomouce. Ale ani tak nakonec malý Wolfgang ne-
moci neunikl. Teprve po dvou měsících se uzdravil a zotavil natolik, 
že se mohla celá rodina vrátit do Vídně. Za necelý rok (1777) však 
opět odjíždí na turné po Evropě. Následovalo jeho krátké působení 
na místě varhaníka v Salzburgu. Odtud odchází do Vídně, kde se 
roku 1782 oženil s Konstancí Weberovou, se kterou měl čtyři děti. 
Pouze jedno dítě – Carl Thomas – se však dožilo dospělosti.

Jeho obdivuhodné nadání z něj ale také učinilo vynikajícího 
a velice plodného hudebního skladatele! Za svůj poměrně krátký 
život složil  (dle Köchleova seznamu) na 626 skladeb. V letech 1786 -
- 90 vznikla nejslavnější Mozartova operní díla - Figarova svatba 
a Don Giovanni. Figarovu svatbu poté, co ji Vídeň nepřijala s velkým 
nadšením, dokonce sám uvedl a dirigoval 20. 1. 1787 na představení 
ve Stavovském divadle v Praze. Zde sklidil tak obrovské ovace, že 
ještě v témže roce zkomponoval následující, neméně slavnou operu 
Don Giovanni, kterou též věnoval Pražanům. V září roku 1790 pak 
uvedl další, později velice známou operu, Cosi fan tutte (Takové jsou 
všechny). Zajímavé však je, že jeho pravděpodobně nejpopulárněj-
šími skladbami se staly Turecký pochod a  Malá noční hudba.

Wolfgang Amadeus Mozart byl spolu s Josephem Haydnem 
a Ludwigem van Beethovenem nejznámějším a nejproslulejším skla-
datelem klasicistní hudby. Jeho českými vrstevníky byli například 
Jan Václav Stamic, Antonín Rejcha nebo Josef Mysliveček. Zemřel 
ve Vídni dne 5. 12. 1791 ve věku 35 let. Jeho poslední dílo Reqiem 
tak dokončil jeho žák Franz Xaver Süssmayr.

Zbývá jen dodat, že Mozart nikdy neměl nic společného přímo 
s naším městem. Světový věhlas jeho umění je však natolik veliký, 
že jeho jménem jsou pojmenovány nejen tisíce ulic, náměstí, parků, 
nábřeží, domů zasvěcených múzám (tím mám na mysli budovy operní, 
divadelní a koncertní), ale jeho životu a dílu jsou věnovány desítky, 
možná i stovky muzeí a pamětních síní po celém světě.            -mk-

VLCI TRCHOVÉ VYLI V KNIHOVNĚ Po kom má své jméno?
aneb

Mozartova ulice - 4. část

Řádková inzerce

Nemovitosti

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

Provádím relaxačně 
- zdravotní masáže. Přijedu 
k vám. Tel. 777 841 133.

Nabízím zpracování účet-
nictví pro podnikatele, daň. 
přiznání, mzdy. H. Hložková, 
tel. 728 322 345.

Prodej bytu 2+1 v osob-
ním vlastnictví ve Varnsdorfu. 
Výměra: 58 m2. Snížená pro-
dejní cena: 440.000 Kč. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

Prodej bytu 4+1 v osob-
ním vlastnictví v bytovém 
domě ve Varnsdorfu. Velmi 
dobrý stav. Prodejní cena: 
790.000 Kč. Vlastní ústřední 
plynové topení. Info Lužická 
R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

Prodej zrekonstruované-
ho bytu 3+1+L v Jiříkově. Vý-
měra: 82 m2. Prodejní cena: 
390.000 Kč. Info Lužická 
R. K. Telefon: 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej zděné klasické 
vilky se zahradou ve Velkém 
Šenově. Dvě bytové jednotky. 
Velmi dobrý stav. Prodejní 
cena: 1.950.000 Kč. Info Lu-
žická R. K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Prodám družstevní byt 
1+0 (27,5 m2) v 1. patře ve 
Varnsdorfu. Byt je po kom-
pletní rekonstrukci (obložená 
koupelna, nová kuchyňská 
linka, plastová okna se žaluzi-
emi), nízké náklady na bydlení. 
Tel. 603 536 548. 

Prodám byt v o.v. 2+1, při 
rychlém jednání sleva. Tel. 
777 758 763.

Pronájem bytů 3+1, 4+1 
v centru Rumburku. Nájemné 
od 4.500 Kč. Tel. 739 384 901.

Prodej celoročně obyva-
telné chatky u rybníka Racek, 
Rumburk. Cena 349.000 Kč. 
Tel. 739 384 904.
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Vzpomínka

INZERCE

Dne 11. listopadu uplynulo smutných
5 let od úmrtí mého manžela, tatínka a dědeč-
ka Jana Josefa Liďáka.

S láskou stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 7. prosince oslaví paní Anna Pytlíková
80. narozeniny.

Všechno nejlepší přejí
dcera a synové s rodinami.

Poděkování

Svozy pytlového
tříděného odpadu

9. 12. 2010

4.-5. 12. 2010
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343
11.-12. 12. 2010
MUDr. Vladimír Vojtěch
U Plovárny 1190/14, Děčín I
tel. 412 502 216

Zubní
pohotovost

Dne 15. října uplynulo 9 let od úmrtí pana Zdeňka Badina.
Dne 5. prosince tomu bude již 25 let, co nás navždy opustila 

paní Libuše Badinová.
Stále vzpomínají synové Jan a Zdeněk s rodinami.

Jsou věci, které člověk v životě očekává, a přesto je jimi zas-
kočen. Ne vždy máme to štěstí, že najdeme v této chvíli někoho, kdo 
nám pomůže. A my bychom chtěly poděkovat strážníkům městské 
policie za citlivé a velmi vstřícné chování v souvislosti s nepříjemnou 
situací, která potkala naši matku paní Miluši Budínovou.

Dcery Lenka Tomíšková a Květa Rosinová.

V prvním listopadovém zá-
pase podlehli muži TJ Slovan 
Varnsdorf na vlastní palubovce 
družstvu VSK Slavia TU Libe-
rec 56:83 (7:19, 15:18, 20:23, 
14:23). Hosté se zprvu příliš 
neprosazovali, ale postupem 
času se ukázali jako kompakt-
ní, sehraný tým.  Měli navíc ve 
svém středu 207 cm vysokého 
Smetáka, který byl pod košem 
domácích prakticky vždy ús-
pěšný. Slovanu opět chyběla 
herní jistota, individuální odvaha
a nevalná byla i úspěšnost 
střelby. Body domácích: Buben 
18 (2x3), Voráček 12 (2x3), 
Husár 10, Lehroch 6, Šišulák 4, 
Smrčka 4 a Ježek 2.

V Mostu vypadalo utkání 
rozhodně na vítězství za před-
pokladu, že přístup ke hře bude 
u všech hráčů zodpovědný 
a vyvarujeme se ztrát a letos 
opakujících se střeleckých vý-
padků v průběhu zápasu. Ve 
druhé čtvrtině se po dvou zby-
tečných faulech nechal vyloučit 
ústřední hráč Slovanu Buben
a znovu jsme během sedmi mi-
nut této části hry vstřelili pouhé 
dva body. BK Baník Most -
- TJ Slovan Varnsdorf 73:60

Basketbaloví muži čekají
na úvodní výhru dále

Varnsdorfská pokerová tour 
měla po uzávěrce tohoto čísla 
HS závěrečný turnaj, ve kterém 
si prvních deset nejlepších 
hráčů zahrálo o celkem slušný 
obnos. Druhá desítka v pořadí 
nezůstala stranou a rozdala si 
to také, ale o menší finanční 
částku. Vítěz základní části před 
finálovým vyvrcholením obdržel 
cenu v podobě televizoru, který 
byl věnován varnsdorfské LDN. 
Konečné pořadí po základní 
části: 1. Liberečák 431 bodů,
2. M. Burda 422, 3. F. Švejda 
398, 4. R. Brůna 381, 5. Dejdar 
377, 6. Kubánec 368, 7. R. Vít 
344, 8. Krtek 333, 9. Jéža 257, 
10. Ozy 228. Informace o závě-
rečném turnaji přineseme v HS 
číslo 23.                              ZdS

VARNSDORFSKÁ 
POKEROVÁ TOUR 

VYVRCHOLILA

Ukončení aktivní sportovní činnosti v letošním roce uspořádali na 
svém cvičišti v sobotu 20. listopadu kynologové se svými čtyřnohými 
miláčky. 

Soutěž probíhala ve třech kategoriích v poslušnosti. Společně pak 
ve speciálních disciplínách (střelba ze vzduchovky, slalom se psem 
mezi uvázanými vuřty na tyčkách, určení původu psa z fotografií, 
hod míčkem na cíl, odložení psa před talířem s vuřty, kdy páníček 
obíhal dvě makety na revír a v závěru třikrát zaštěkal).

V klubovně proběhlo vyhodnocení „Veselé soutěže“ a v návaznosti 
také příjemná beseda s občerstvením a písničkami. To vše uspořádali 
pánové Koudelka, Polák a Seidl.

Text Adolf Heroš, foto Ing. Benedeková

VESELÁ SOUTĚŽ KYNOLOGŮ

ODBOR STÁTNÍ
SOCIÁLNÍ PODPORY

Předtisky žádostí o dávky 
státní sociální podpory (soci-
ální příplatek, příspěvek na 
bydlení, přídavek na dítě) 
se od 1. 1. 2011 nebudou 
rozesílat poštou.

UPOZORNĚNÍ
Úřad práce v Děčíně 

Předvánoční prodej kaprů je 
zajištěn na 19. 12. v rámci vá-
nočních trhů 8-14 hod. na par-
kovišti u bývalého hotelu Praha. 
Prodej se bude opakovat ještě 
v úterý 21. 12., a to ve stejnou 
dobu na stejném místě. 

PŘEDVÁNOČNÍ
PRODEJ KAPRŮ 

(16:16, 26:8, 8:17, 23:19).  Body 
Slovanu Husár 17, Vakulenko 
15, Činka 11, Smrčka 7 (1x3), 
Šišulák 4, Ježek 2, Buben
2 a Lehroch 2.

K sehrání duelu 7. kola Seve-
ročeské ligy přijel do varnsdorf-
ské haly tým BK Děčín-juniorka, 
na který domácí ztráceli pouhé 
dva body a byla tedy šance ko-
nečné prolomit nepříznivou bi-
lanci. Poločasové vedení 43:39
dávalo naději, ale druhá část 
zápasu již hraná bez některých 
zkušených hráčů Slovanu vy-
zněla pro hosty (čtvrtiny 17:19,
9:24). Celkově pak 69:82.

Žákyně TJ Slovan prohrály 
s  BK Ústí nad Labem až v pro-
dlouženém čase 62:63 (26:25, 
55:55) a poté 54:70 (24:43). 
Z prostředí TJ ASPV Zákupy 
odešly v dalších zápasech 
poraženy 59:46 (24:26) a 85:52
(45:28). Tabulce vévodila bez 
prohry TJ DDM Česká Lípa
(12 bodů) před Zákupy (10), Ús-
tím n. L. (8) a Varnsdorfem (6).

Starší minižáci byli dvakrát 
úspěšní s BK Baník Most 63:42 
(26:26) a 102:56 (38:20) a BK 
Ústí n. L. podlehli 55:32 (25:26) 
a 71:35 (35:23). Bez ztráty vedly 

Litoměřice (16 bodů) před Ústím 
n. L. (12) a Varnsdorfem (12), 
který však měl odehrány zápa-
sy navíc. Následoval Chomutov 
(10), Liberec (10) a Most (6).

Starší minižákyně si také 
připsaly dvě výhry, a to doma 
s Lovosicemi. Nejdříve však 
prohrály s BK Baník Most
47:27 (19:10) a 40:28 (20:13), 
pak porazily TJ Lovochemie 
Lovosice 70:45 (34:26) a 56:41
(30:14). Proti TJ Slovan Lito-
měřice neuspěly 73:20 (32:11)
a 60:37 (26:15). Po těchto zápa-
sech vedly Litoměřice (14 bodů), 
druhá byla Česká Lípa (12), třetí 
Most (10) a  na dalších místech 
Varnsdorf (9) a Lovosice (8). 

Ing. Strolený,  ZdS

Úřad práce zve zaměst-
nance a zaměstnavatele 
se znalostí německého 
jazyka na poradenské dny.
Termín a čas konání:
9. 12. 2010 ; 9.00-12.00 hod. 
Místo konání:
Úřad práce
pobočka Rumburk
Zájemci se předem musí hlá-
sit Bc. Vlastislavu Hlaváčovi 
na tel. 950 111 325.
E-mail:
vlastislav.hlavac@dc.mpsv.cz 
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Bilance: spokojenost s druholigovým podzimem
Dobré výkony až na dva tři 

zápasové výpadky hlavně ven-
ku, slušný zisk bodů i postavení 
v tabulce po polovině soutěže, 
to vše zavdává k určité spoko-
jenosti jak ve vedení SK Slovan, 
tak dle ohlasů i v širokém spek-
tru příznivců varnsdorfského 
fotbalu. Podpořila ji i zhruba 
třikrát vyšší návštěvnost oproti 
utkáním v ČFL, při všech do-
mácích duelech slosovatelné 
vstupenky o zajímavé ceny 
štědrých sponzorů, sázení na 
výsledek a v neposlední řadě
i rozmanitá nabídka občerstvení. 
Z  posledního zápasu podzimu 
si pak odnesl jeden z pravidel-
ných a věrných příznivců hlavní 
cenu soutěže „Choď na fotbal 
a vyhraj“, kterou byl barevný 
televizor věnovaný fi rmou Ergo 
Elektra Rumburk.

Nejvíce branek na podzim 
vstřelili David Procházka (5) 
a Jiří Procházka (4), brankař 
Radek Porcal patřil s pěti vy-
chytanými nulami na kontě mezi 
čtyři nejlepší gólmany soutěže. 
Již zmíněnou návštěvností se 
řadí Slovan na přední místo 
za takové fotbalové bašty jako 
Zlín, Karviná, Žižkov nebo Jih-
lava. Doma a venku vidělo tým 
v zápasech 17 000 diváků. 

Na závěr podzimní sezony 
2010-2011 navštívili fotbalisté 
Slovanu spolu s trenéry Alešem 
Křečkem a Pavlem Hradiským 
Dětský domov v Krásné Lípě, 
kde po uvítání následoval mi-
nizápas, ve kterém děti vyhrály
4:2. Následovalo posezení s ve-
dením DD, zápisy do pamětní 
knihy i kroniky a poté beseda 
s dětmi, které se dozvěděly 
zajímavostí z oblasti profesio-
nálního fotbalu. Návštěva zase 
vyslechla problémy a přání 
dětí. Hráči také mezi sebou 
vybrali finanční obnos, který 
věnovali dětskému domovu, 
jakož i dres týmu, fotbalový míč
s podpisy a další dárky. Ředitelka
J. Dykastová potom podě-
kovala a konstatovala, že 
podobnou vstřícnou, záslužnou 
činnost od sportovního oddílu 
nepamatuje, a vyjádřila naději 
v další podobná setkání. Ze 
strany fotbalového klubu byla 
nabídnuta možnost návštěvy 
dětí na některém druholigovém 
zápase ve Varnsdorfu. Po této 
akci měl A-tým zasloužené de-
setidenní volno a odpočinek, po 
kterém se sešel k předpříprav-

nému období, které potrvá do
10. prosince. Náplní jsou 
tréninky v hale, tělocvičnách
a na umělé trávě, notně si užije 
posilovny, aerobiku, spinningu 
a dalších „radovánek“, chybět 
nebude sauna. V závěrečném 
týdnu se uskuteční hráčské 
testy.

Muži a dorostenci varnsdorfského HC hrají v letošní sezoně pouze 
soutěž neregistrovaných  hokejistů v rámci nejsevernějšího regionu 
v Rumburku. Nejmenší hokejisté reprezentují klub v krajských soutě-
žích turnajovým systémem. Žáci 1. a 3. tříd bojují s týmy Libereckého 
kraje, žáci 2. tříd s družstvy Ústeckého kraje. Odehrány jsou zatím 
tři turnaje a naděje HC vždy obsadily druhé místo v šestičlenných 
skupinách.                                                                                 J. H.

INFORMACE Z HC VARNSDORF

Na varnsdorfském  zimním stadionu probíhá Škola brusle-
ní pro děti ve věku od 4 do 9 let vždy ve středu a pátek od
17.30 hod. a v neděli od 10.30 hod. Škola je zcela zdarma a jsou 
zváni všichni zájemci o bruslení (hokej) z řad dívek i chlapců.    

NÁBOR DO ŠKOLY BRUSLENÍ

Seriál závodů ROHAS CHALLENGE CUP 2010 zahrnul do cel-
kového pořadí jedenáct cyklistických akcí a na předních místech se 
velmi dobře prosadili jezdci CYCLO CLUBU Varnsdorf - muži bez 
rozdílu věku: 1. Jiří Fabry, 3. Pavel Retych, 4. Václav Šimonek st., 
7. Aleš Vohanka, 8. Tomáš Čiháček. Muži 19 až 29 let: 4. Michal 
Kozlok, 9. Václav Šimonek ml. Muži 40 až 49 let: 6. Milan Spurný,
12. Miroslav Vohnout. Muži 50 až 59 let: 7. Jaromír Macan,
8. Miroslav Macan.                                                    J. Vlasák, ZdS 

Skvělá umístění cyklistů CC Varnsdorf 

JV Judo Rumburk pořádal spolu s varnsdorfským  oddílem juda 
3. ročník Poháru severu pro kategorie mláďat, mladšího a staršího 
žactva. Ve velké konkurenci 190 závodníků z 18 oddílů se neztratili 
ani varnsdorfští judisté. V kategorii starších žáků ve váze do 46 kg 
zvítězil Vlasta Miler a ve stejné kategorii a váhy do 50 kg vybojoval 
3. místo Ondra Černý. Mezi mláďaty byl Váša Špička 3. ve váze 
42,1 - 45,7 kg. O týden později se konal v Děčíně Podzimní turnaj 
pro kategorie mláďat a žáků. Zde se opět dařilo Vášovi, který získal 
stříbrnou medaili, z kategorie mláďat si ještě odvezl bronzovou náš 
závodník Adam Haufert. Ve starších žácích ve váze do 46 kg se 
podařilo získat Marku Jirsovi zlato. Všem závodníkům gratulujeme 
a přejeme mnoho úspěchů do dalších závodů.

Petra Martincová, oddíl juda

Mladí judisté na rumburském
a děčínském turnaji s medailemi

DDM Varnsdorf pořádal  bow-
lingový turnaj pro žáky 6.-9. tříd 
varnsdorfských ZŠ a Gymnázia 
Varnsdorf, který se uskutečnil
v bowlingové hale v Rumburku. 
O prvenství se hrálo ve dvou ka-
tegoriích družstev a o nejlepšího 
hráče turnaje. Vítězové obdrželi 
poháry a drobné odměny.

Výsledky - I. kategorie:
1. ZŠ Edisonova 486 bodů,
2. ZŠ náměstí E. Beneše 460,

BOWLINGOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE

3. Gymnázium Varnsdorf 424,
4. ZŠ Seifertova 399 bodů.

II. kategorie: 1. ZŠ náměstí 
E. Beneše 532, 2. ZŠ Ediso-
nova 478, 3. ZŠ Seifertova 452,
4. Gymnázium Varnsdorf 312 
bodů. Nejlepším hráčem se 
stal Radek Pasovský válející
v I. kategorii ze ZŠ náměstí 
s nastřádanými 117 body.

Ivana Jägrová,
ředitelka DDM

Znám je také lednový pro-
gram zimní přípravy. Ta za-
hájí ve středu 5. ledna 2011 
dvoufázovými tréninky a již 
nadcházející neděli se Slovan 
utká v zimní Tipsport lize s Tep-
licemi. V děčínské skupině B
bude mít varnsdorfský Slovan 
dále za soupeře SK Kladno,
FK Ústí nad Labem a FC Slo-
van Liberec. Krom toho jsou na 
leden plánována ještě další tři 
přípravná střetnutí. 

Dorost SK Slovan odehrál 
poslední utkání podzimu v KP 
doma s Kadaní, kterou zdolal 
5:0. Branky dali Stankovič 2, 
Kuba, Zadina a Knížek. Po neli-
chotivých výsledcích, kdy v osmi 
úvodních kolech jen jednou vy-
hrál, se svěřencům Zbyňka Při-
byla podařilo v posledních třech 
domácích utkáních vyhrát, a to 

i proti po podzimu druhé Bílině 
a čtvrtému Štětí. To pomohlo 
odpoutat se ode dna tabulky
a přezimovat na 10. místě. 
Po společném a málo nároč-
ném udržování kondice ve 
zbytku roku bude tým v lednu 
pokračovat nepříliš oblíbenou 
zimní přípravou, ze které bude 

krystalizovat kádr pro jaro. „Byl 
bych velice rád, kdybychom jaro 
začali stejně úspěšně, jako jsme 
zakončili podzim,“ uvedl trenér 
Přibyl. 

Mladší dorost s Kadaní remi-
zoval 2:2 (góly Kučera, Mikula 
z PK), a ztratil tak první body 
podzimu v domácím prostředí. 
Na podzim prohrál jen dvakrát 
těsně na úvod v Roudnici
3:2 a v Litoměřicích 1:0. To mu 
po první polovině KP zaručilo
5. příčku se ztrátou pouhých 
tří bodů na vedoucí Litoměřice. 
Trenér Libor Bartůněk může 
být spokojen s výkony týmu 
ve většině podzimních zápasů 
(s tím posledním jistě ne) a je si 
vědom, že má se svými svěřenci 
o zimní pauze na čem pracovat. 
Více o fotbale na www.skslovan-
-varnsdorf.cz.    Text a foto ZdS

Fotbalisté SK Slovan s dětmi Dětského domova v Krásné Lípě.


