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ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO DALŠÍ DVĚ
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Na zářijovém zastupitelstvu
města Varnsdorf byla schválena
dvě důležitá opatření k zajištění
bezpečnosti ve městě.
Prvním krokem k zajištění
pořádku a čistoty ve městě je
nová Obecně závazná vyhláška
č. 3/2011 (o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města). Vyhláška omezuje požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, umisťování
předmětů sloužících k odpočinku na veřejných prostranstvích,
rekreaci a stravování, sezení na
stavebních částech a zařízeních,
která k takovému účelu nejsou
určena. Tato omezení platí na
těchto veřejných prostranstvích:
a) na sportovištích přístupných
bez omezení;
b) na dětských hřištích, pískovištích a dalších zařízeních
určených pro hry dětí a v okruhu
50 m od nich;
c) v okruhu 50 m od zdravotnických zařízení;

d) v prostoru zastávek a nástupních ostrůvků městské hromadné dopravy a v okruhu 5 m
od nich;
e) v okruhu 50 m od nákupních středisek a obchodů;
f) na dalších veřejných prostranstvích, která znázorňuje mapa uvedená na www.varnsdorf.cz.

Špička Martin, velitel MP
popsal činnost strážníků ode
dne platnosti nové vyhlášky:
„Od pátku do pondělí bylo upozorněno asi 36 osob na novou
vyhlášku města, 12 osobám bylo
domluveno, což je první možnost
před uložením blokové pokuty.

INZERCE

na řešení problému. Odejděte ze
ZM! Občané jsou unavení sliby
města, které nečiní. Žádáme
odstoupení Martina Louky, Karla
Dubského, a Josefa Poláčka.“
V této neklidné době přijel
promluvit k občanům i k zastupitelům senátor Jiří Čunek se
slovy: „Neexistuje město ani
žádná země v Evropě, která
by uměla problém s nepřizpůsobivými obyvateli dlouhodobě
vyřešit. Nás 36 bytů stálo
40 mil. Kč včetně hřiště. Napětí
se zmenšilo odstěhováním do
mimoměstské lokality. Ale
problém graduje tím, že se ve
velkém rodí děti. Neexistuje
město, které bez vlády umí problém vyřešit. Problém musí řešit
stát, neboť může nastat všude
po republice. Města by se měla
spojit, koupit budovu u Úřadu
vlády, pak by se určitě něco
dělo. Vláda schválila strategii,
a tím říká: nedáváme na to
nic, ale řešíme. Město se musí
postavit do čela demonstrace
obcí, aby vláda dala prostředky.
Pendreky to nevyřeší!“
Pokračování na str. 2

Starostovi
podřízli židli,
proromské
aktivisty
vypískali
Čtěte na str. 3

PREMIÉR PŘEKVAPIL
VARNSDORF I RUMBURK

Pokračování na str. 2

Senátor Jiří Čunek
a poslankyně Ivana Řápková
hosty jednání zastupitelstva
Ačkoliv si přítomní mohli na
jednání ZM z úst starosty Martina Louky vyslechnout rekapitulaci zrealizovaných opatření
v rámci zajištění bezpečnosti
ve městě, strhla se bouřlivá diskuze, v níž si zastupitelé hned
v úvodu diskuze obyvatel vyslechli kritiku i výzvy typu: „Na
problém ubytovny upozorňuji
8 let a vy jste neměli žádný návrh

www.varnsdorf.cz

Premiér Petr Nečas se 19. září vydal do Šluknovského
výběžku. O návštěvě se starostové dozvěděli ráno. Tým premiéra upravoval program předsedy vlády do poslední chvíle.
Jak upřesnil vládní mluvčí Jan Osúch, jednalo se o pracovní
cestu a zcela záměrně ji neohlašovali několik dní dopředu,
aby se kolem ní nevytvářel zbytečně velký humbuk.
Součástí programu ve Varnsdorfu byla návštěva varnsdorfské základní školy a ubytovny.
Premiér zahájil svou cestu návštěvou Nového Boru,
a odtud se přesunul do Rumburku, kde diskutoval se starosty měst Šluknovského výběžku. Ty ujistil, že prioritou
je zajistit veřejný pořádek a bezpečnost a že diskriminace
možná není, všichni ale musí mít nejen stejná práva, ale
i stejné povinnosti. Premiér zopakoval, že trvá na vládních
návrzích řešení sociálních problémů na severu Čech. Výplata
sociálních dávek musí být vázána na řádnou školní docházku
dětí a na veřejnou službu nezaměstnaných.
Po 14. hodině se potom Nečas vydal do Varnsdorfu, kde
navštívil Základní školu náměstí E. Beneše. Ředitel školy
Václav Zemler provedl premiéra školou. Premiér poté usedl
k přítomným pedagogům, ke kterým směřoval dotazy, zda se
oni a děti, které učí, cítí bezpečně. Právě poznatky a pocity
pedagogů byly důležitými kamínky do premiérovy mozaiky.
Zaznělo i vysvětlení, že řada romských dětí, které chodí na
speciální školu, se ani nepokusí navštěvovat běžné základní
školy. Jejich rodiče a ani ony samy to nechtějí, chtějí za
svými kamarády do speciální školy.
Dále premiér pokračoval do městské ubytovny v ulici
T. G. Masaryka, kde si povídal s dětmi v nízkoprahovém
centru a prohlédl si i celou ubytovnu včetně pokojů.
Před ubytovnou krátce promluvil i s občany, kteří si na
soužití v okolí ubytoven postěžovali.
rm

MINISTR DRÁBEK NABÍDL 100 MÍST VPP
SOUHRNNÉ VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH DISKUZÍ
ŠKOLKA V ZŠ BRATISLAVSKÁ PŘED DOKONČENÍM
BUDE VE VARNSDORFU DOSTATEK LÉKAŘŮ?

Festival
pro radost
chce zlepšit
náladu
ve městě
Čtěte na str. 5
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ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO DALŠÍ
DVĚ DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ

Dokončení ze str. 1

Dalších 8 osob bylo vykázáno
z místa. Po dohodě vedení MP
budou strážníci do 15. 10. pouze
upozorňovat a domlouvat, aby
občané města měli možnost
zvyknout si na novou vyhlášku.
Poté bude přistoupeno k razantnějším postihům, jako je bloková pokuta a bloková pokuta na
místě nezaplacená (složenka) či
projednání před přestupkovou
komisí.“
Nově také zastupitelé schválili zvýšení počtu městských
strážníků z původních 14 na
21. Směna tak bude posílena
na pravidelné 2 hlídky v terénu.

Toto bezpečnostní opatření
uzme z rozpočtu města 2,8 mil.
korun. Výběrové řízení na nové
strážníky najdete na str. 3.
Ke zkvalitnění práce obou
složek policie byl městem podán
projekt na zvýšení počtu kamerových bodů ve Varnsdorfu,
jehož zafinancování přislíbila
ředitelka Odboru prevence
kriminality Jitka Gjuričová přímo
na setkání s vedením města.
Z 11 stávajících kamer bude
systém rozšířen o 5 nových
a další tři mobilní. Hodnota toho to
projektu činí 1,5 mil. korun, podíl
měst pak činí 160 tisíc korun.
Dalším krokem pro zajištění

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR
Statistika PČR od 21. srpna do 21. září - Varnsdorf

Celkový nápad trestné činnosti: zjištěno 73 tč, objasněno 35
Z toho násilná trestná činnost: zjištěno 10, objasněno 5
Z toho krádeže vloupáním: zjištěno 18, objasněny 3
Z toho krádeže: zjištěno 18, objasněno 10
Čtyři trestné činy z tohoto období, nahlášené vesměs jako
loupež, byly odhaleny jako výmysl.
Přítomnost posil má jednoznačně pozitivní vliv na situaci ve
Varnsdorfu, a to zejména v počtu objasněných trestných činů.
Nápad trestné činnosti se snížil oproti průměru z minulých měsíců v oblasti prostých krádeží.

• V restauraci děsil hosty

Do jedné restaurace vešel 19. 9. před osmou hodinou večerní
čtyřiatřicetiletý muž. Ihned po vstupu začal přítomným hostům
vyhrožovat fyzickou likvidací a posekáním, přičemž se oháněl
mačetou, kterou třímal v ruce. Pak, aniž by došlo k jakémukoli
střetu, se sebral a podnik opustil. Cestou zbraň zahodil do křoví.
Záhy padl do rukou policistům, kteří na místo vyrazili. Co se mu
honilo hlavou, je nyní těžké říci, neboť mu strážci zákona naměřili
téměř tři promile alkoholu. Muž se dočkal obvinění. Vyslechl jej
z úst rumburských kriminalistů, a to z trestných činů výtržnictví
a nebezpečného vyhrožování se zbraní. Za to mu hrozí až tříletý
pobyt ve vězení. V současné době je ve vazbě.

• Několik dní bude mimo domov

Na policisty z obvodního oddělení ve Varnsdorfu se obrátila
místní žena s tím, že byla opětovně napadena svým druhem, se
kterým žije ve společné domácnosti. Nejedná se o první případ
tohoto druhu, nýbrž opakovaný. Policisté provedli šetření a po
vyhodnocení situace jednatřicetiletého muže vykázali z obydlí.

• Lukáš Kohout čelí obvinění

Trestnímu stíhání pro podvod a poškození cizích práv
čelí v těchto dnech organizátor demonstrací ve Varnsdorfu
Lukáš Kohout. Ten začátkem dubna letošního roku sjednal
s jistou finanční společností úvěrovou smlouvu na notebook,
přičemž uvedl osobní údaje jiné osoby, za kterou se bez
jejího souhlasu vydával. Získaný úvěr pak nesplácel, čímž
společnosti způsobil škodu ve výši přes pětatřicet tisíc korun.
Obviněný byl zadržen podle par. 75 trestního řádu a byl umístěn do policejní cely. Rumburští kriminalisté podali podnět na
návrh na vzetí do vazby podle par. 67 písm. c) trestního řádu.
Obviněný byl propuštěn a dále bude trestně stíhán na svobodě.
por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

bezpečnosti v problémové lokalitě u Sportu je avizovaná
služebna, jejíž prostor v pátek
23. září převzal od firmy Velveta,
a. s., místostarosta Karel Dubský
spolu s velitelem městské policie
Martinem Špičkou. Služebna
bude v součinnosti Policie ČR
a MP Varnsdorf dalším místech
pro častější hlídkování v dané
lokalitě. O jejím definitivním
zprovoznění bude rozhodnuto na základě koordinační
dohody mezi městem a PČR
v nejbližších dnech.
Zastupitelstvo města dále
rozhodlo poskytnout Nadačnímu
fondu Hrádek-Burgsberg Varnsdorf finanční příspěvek na
činnost ve výši 60.000 Kč
a schválilo také finanční příspěvek na činnost FK Varnsdorf, a. s.,
pro rok 2011 ve výši 800.000 Kč.
Zastupitelé v závěru pověřili
Kontrolní a Finanční výbor ZM
provést kontrolu hospodaření
v ubytovnách Lounská a T. G. M.
za období 2009-2011.
rm

K. Peake reagovala
I Mgr. Karolína Peake přijela
na sever Čech, aby si vyslechla
hlasy starostů Šluknovského výběžku a jejich prosby o změny
v legislativě. Převzala si nejen
DESATERO Šluknovského
výběžku, ale i osobní zkušenosti z jednotlivých radnic. Na
poznatky následně reagovala
v dopise, kterým o svých aktivitách starosty informovala:
Požádala premiéra Petra
Nečase o pravidelné zařazení
problematiky Šluknovska na
program Bezpečností rady státu, a to včetně otázky drogové
problematiky. Na výslovný dotaz
na zasedání vlády ministr vnitra
Karolíně Peake potvrdil, že ve
své rozpočtové kapitole má na
rok 2012 dost prostředků na
dlouhodobou přítomnost posílených jednotek Policie ČR.
Dále prosazuje zdanění hazardu v rámci zákona o jednotném
inkasním místu od 1. 1. 2012.
Ministra životního prostředí
požádala o přípravu takové
právní úpravy, která znesnadní
výkup železa a barevných kovů
od fyzických osob. Dále podporuje zavedení centrálního
registru přestupků v souladu
s protikorupční strategií. Ministra zdravotnictví požádala
o přípravu záměru zpřísnění hygienických norem na počet osob
v bytě.
rm

strana 2

Senátor Jiří Čunek
a poslankyně Ivana Řápková
hosty jednání zastupitelstva
Dokončení ze str. 1

O svých zkušenost pohovořil i další host, poslankyně Ivana Řápková:
„Zastupitelům nikdo nepomůže. I v Chomutově jsme si museli pomoci
sami. Štědrý sociální systém je bohužel realita. Přistoupili jsme k restrikci. Vymáhali jsme pokuty, což bylo razantní řešení. Je třeba dělat
kontroly OSVZ ve spolupráci s MP a PČR. Ovšem k tvrdým postupům
nám chyběly nástroje. Nepřizpůsobiví se mají lépe na dávkách, umí
se orientovat v systému. Vědí, že se jim nic nestane. Kradou, ničí a dostanou jen pokutu.“ Dále poslankyně pohovořila o svém návrhu ZÁKAZU pobytu s několika přestupky, který je kritizován, že
odporuje Listině lidských práv a svobod. „Ovšem vláda musí chránit
naše slušné občany! Problematika se neřeší jen na severu! Občané
budou migrovat a nakonec se odstěhujeme my, pokud toto naše
vláda nezmění“, dodala Řápková.
rm

Závady odhalil především
stavební úřad a hasiči

Kontroly romských ubytoven ve Varnsdorfu, které proběhly 15. září
ve spolupráci s Policií ČR, prováděli pracovníci místního stavebního
úřadu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, Krajské
hygienické stanice Děčín a Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Závady odhalil především stavební úřad a hasiči. Zjištěné
nedostatky budou řešeny v kompetenci jednotlivých subjektů, které
kontrolu prováděly. Pro úplnost uvádíme přehled zjištěných nedostatků
jednotlivými subjekty:
Policie ČR: Nezjištěny žádné přestupky ani trestné činy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Varnsdorf: Nezjištěny žádné nedostatky
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje zjistil např. neoznačení
hlavního vypínače elektrického proudu, hlavního uzávěru vody
a východu; přenosné hasicí přístroje bez platné kontroly; soustředěny
pouze na jednom místě.
Stavební úřad Varnsdorf:
Nedostatky spočívaly v nepovolených stavebních úpravách a užívání
částí stavby v rozporu s kolaudací. Dalším postupem podle stavebního zákona je aplikace § 129 odst.1 písm.b) - nařízení odstranění
stavby provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu
s návazností na § 129 odst.2 o možnosti jejího dodatečného povolení
při splnění zákonných podmínek (soulad s územně plánovací dokumentací, předložení podkladů jako k žádosti o stavební povolení).
V případě bezprostředního ohrožení životů osob lze podle
stavebního zákona nařídit vyklizení stavby. Při kontrole nebylo
bezprostřední ohrožení životů stavebním úřadem zjištěno. Výsledky
kontroly od hasičů a hygieny nemá SÚ zatím k dispozici. Sankce dle
§ 180 - § 181 (správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob) může činit až 500.000 Kč podle závažnosti spáchaného
deliktu a okolností, za kterých k němu došlo.
Krajská hygienická stanice, pracoviště Děčín:
V případě, že by byl objekt Sport posuzován jako hotel, chybí zde
provozní řád. Pokud je posuzován jako ubytovna, podmínky splňuje.
Jiné nedostatky nezjištěny.
Z tiskové zprávy čerpala rm

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Přijmout návrhy na zajištění
a opatření k provozu Centra sociálních služeb: 1. zajištění
24hodinové služby kontroly vstupu a kontroly ubyt. řádu
2. odstranění satelitů a antén 3. snížení kapacity ubytovny
4. změna financování sociálních služeb a provozu CSS.
• Schválit „Pravidla pro vymáhání, prominutí (snížení) a povolování
splátek nezaplaceného nájemného z bytů, nebytových prostor
a ubytoven“ pro mandátní smlouvy s REGIÍ, a. s. • O přidělení
veřejné zakázky „Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy
propustků po povodni“ uchazeči: INSKY, s. r. o. • Stanovit cenu
pro průjezd autobusovým nádražím ve Varnsdorfu ve výši 20 Kč
bez DPH/1 průjezd. • Ukončit smlouvu o přechodném ubytování
pro sociálně potřebné občany se společností JR Vdf, s. r. o.
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Ministr Jaromír Drábek starostům nabídl
100 míst veřejně prospěšných prací
Ve stínu náhlé cesty premiéra Petra Nečase proběhla návštěva
ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, který se 19. září
v Rumburku setkal se starosty Šluknovského výběžku.
Starostům sdělil, že nepřijel předložit řešení, ta jsou na mnoha
různých iniciativách. Velmi kladně hodnotil Desatero Šluknovského
výběžku, na základě kterého lze jít dopředu v řešení, a dotkl se
posledních dvou bodů:
9. Rozdělování sociálních dávek musí být motivační a spravedlivé
pro všechny občany ČR.
10. Důrazně žádáme o rychlé a efektivní řešení zaměstnanosti,
zejména v oblasti Veřejně prospěšných prací a Veřejné služby.
Ministr Drábek zmínil, že poskytování dávek v hmotné nouzi bude
od příštího roku záviset i na tom, zda rodiče posílají svoje děti do
školy. Pro příjemce budou povinné také veřejně prospěšné práce,
a to v úzké spolupráci se samosprávou. Řada lidí se tedy bude
muset rozhodnout, zda se chce začlenit. „Čeká nás obtížný úkol
zvrátit trend, že dostane někdo něco zadarmo“! dodal Drábek.
Oznámil, že vyplácení pomoci těm, kteří jsou bez trvalého pobytu
v obci, bude pouze ve výjimečných případech. Dále pak, že počet
poboček se nebude rozhodně snižovat, ve Šluknově bude záběr
agendy ÚP rozšířen.
Ministr Drábek předložil starostům nabídku zřízení stovky nových
míst určených zájemcům o veřejně prospěšné práce. Nabídku uvítali,
zejména pak starosta Varnsdorfu Martin Louka.
rm

Další body z Desatera splněny
Po návštěvě ministra Drábka, který do Šluknovského výběžku
přijel oznámit realizaci posledních dvou bodů Desatera Šluknovského
výběžku (viz text výše), jsou splněny další body.
Ministr Kubice přislíbil hejtmance Vaňhové, že počty policistů na
Šluknovsku zůstanou zachovány. Bod číslo jedna, nesnižování počtu
policistů, je tedy splněn. Parlament schválil novelu loterijního zákona,
a města se tak do tří let budou moci zbavit hazardu na svých územích.
Bod číslo tři z Desatera tedy také splněn.
rm

Živé vysílání Radiožurnálu z Varnsdorfu
Do varnsdorfského kina Panorama dorazil 27. září také Radiožurnál s pořadem Speciál Martina Veselovského - Otázky, které vás pálí.
Hosty živě vysílaného pořadu byli poslankyně Ivana Řápková, ředitel
Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček, starostka Obrnic Drahomíra Miklošová, majitel ubytovny Sport
ve Varnsdorfu Jan Ruszó a starosta Varnsdorfu Martin Louka.
V první části pořadu vedl moderátor diskuzi, v níž se pokoušel
najít odpověď na otázky, proč se Šluknovsko stalo místem eskalace
sociálního napětí, zda ho lze zmírnit, a případně jak obdobné problémy řešili a řeší jinde.
Ve druhé části se k místní situaci vyjadřovali občané města, kteří
hostům pořadu kladli řadu otázek. Upozorňovali na dlouhodobé
podceňování problémů, nevhodné konání radnice či nečinnost
policie.
Text a foto IŠ
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Jak vnímají Šluknovský výběžek
„neextrémisti“, kteří v něm žijí
Do oblasti Šluknovského
výběžku se přistěhovalo v poměrně krátkém období více
nepřizpůsobivých sociálních skupin, které narušily určitou stabilitu
a pocit bezpečí mezi občany, kteří
zde pracují a žijí. Proč se tak stalo,
na to by nám mohli odpovědět
snad političtí představitelé, kteří
naši společnost a nastavený systém svými rozhodnutími ovlivňují,
spravují, řídí, a nesou tak velký díl
zodpovědnosti.
Začaly se zde objevovat
v neúnosné míře negativní
psychopatologické jevy. Například někdy i veřejně se
jasně zviditelňovaly nevhodné
nepřijatelné vzorce chování
a naučené protizákonné strategie,
které narušovaly běžný chod
a relativně klidné fungování.
Celkově se začalo zvyšovat
emoční napětí. „Lidé z výběžku“
nedokázali přijmout to, že by se
měli učit respektovat a tolerovat
veřejně prezentované vulgarismy,
nadávky a výhružky, lži, dále
krádeže, loupežná přepadení,
distribuci drog aj., a stále na to
poukazovali a vytvářeli oprávněný
protitlak. Nová vznikající situace
jim nebyla určitě lhostejná.
Funkční rodiny začaly mít
oprávněné obavy o zdravý vývoj

Starostovi podřízli
židli, proromské
aktivisty vypískali
Proti nečinnosti radnice byla
namířena další sobotní (24. 9.)
demonstrace ve Varnsdorfu. Akce
nebyla svolaná jako protest proti
kriminalitě zdejších Romů, ale jako
výzva k odstoupení vedení města.
Lidem byla nabídnuta k podpisu
i petice, která to požaduje. Starostovi symbolicky podřízli židli.
Na náměstí se sešlo asi 350 lidí.
Na pochod městem, který vedl
i kolem domu místostarosty J. Poláčka a kolem romské ubytovny
Sport, se poté vydalo kolem 200
z nich. Z pódia zazněla kritika lidí
z iniciativy Nenávist není řešení,
která s myšlenkou protiromských
akcí nesouhlasí a která v dopoledních hodinách pořádala pro
děti z varnsdorfských ubytoven
jakýsi dětský den. „Jezdím sem
a vidím, že vaše situace je zoufalá. Dokonce tak, že se necháte
vést usvědčeným podvodníkem a
absolventem zvláštní školy,“ řekl
na adresu L. Kohouta Miroslav
Brož z iniciativy, za což si vysloužil
bouřlivou kritiku davu.
rm

svých dětí ve vnějším závadovém klimatu, které vytvářelo
dojem, že nepřizpůsobiví občané
mají právo popírat anebo hrubě
překračovat zákony.
Žádná konstruktivní anebo
kreativní řešení nepřicházela.
O „neřešitelných“ problémech
se jen diskutovalo a ty pouze
narůstaly až do aktuálního tvaru,
se kterým si neví rady vláda ani
pan prezident V. Klaus. Dovolím
si nesouhlasit s názorem pana
prezidenta, že by se zde mělo
praktikovat „nemilosrdné násilí“.
Připomíná mi to dětskou hru
„Král vysílá do boje“. Je nutné
si uvědomit, že některé politické
názory, rozhodnutí a názor
„hlavy státu“ ovlivňují negativním
způsobem myšlení a hlavně
emoce našich občanů. Média
problémy neřeší, spíše podávají
kusé, nepřesné informace,
nepravdivá tvrzení. Snaží se
cíleně ovlivnit a navést účinnými
psychologickými prostředky
lidské myšlení do „zajetých
kolejí“. Je to druh manipulace,
která nepřináší řešení, spíše to
v samotném člověku vyvolává
přirozený hněv, zlost, extrémně
vztek a agresi.
Jednoduše řečeno, ve Šluknovském výběžku chybí jasná
koncepce, která by pomohla řešit
přistěhovalecké skupiny sociálně
nepřizpůsobivých. Nejsou zde
nastavená důležitá pravidla pro
kvalitní a především bezpečné

lidské soužití bez výjimek.
Otázkou je, zda jsou všichni
bez rozdílu „potenciální pravidla kvalitního soužití“ ochotni
naplňovat. Na vyhrocené situaci
se zřetelně ukazuje neznalost
věcí, neochota, značné zkreslení, řešení represemi namísto
včasné prevence atd. Nejvíce
je poukazováno na rasismus
a extremismus, ale to jsou až
sekundární jevy. Vždy je nutno
rozlišovat, co je prvotní, a co
druhotné a snažit se řešit jádro
problému a ne pouzdro, ve kterém se problém z nějakých důvodů (zřejmě finančních) před
zraky ostatních „schovává“ a dále zahaluje do jiného hávu. Měli
bychom se ptát, proč to došlo až
takhle daleko a kdo za to nese
zodpovědnost.
Navrhujeme vytvořit bezpečné místo pro vedení dlouhodobého dialogu s politickými
autoritami, občany různých sociálních skupin a zaměřit se na
přesné pojmenování stávajícího
stavu a problémů a především
veškerou pozornost upřít na
alternativní způsoby řešení vytvořit „zdravý režim“ pro
nepřizpůsobivé občany a nastavit si společně jasná smysluplná
pravidla tak, aby vyhovovala
a platila pro všechny bez
rozdílu…
Zdeněk Staněk

VEŘEJNÁ VÝZVA

pro obsazení pracovního místa
strážníka Městské policie Varnsdorf
Předpoklady pro výkon funkce strážníka:
- státní občan ČR
- starší 21 let
- bezúhonný a spolehlivý dle § 4a a § 4b, zákona
- tělesně a duševně způsobilý dle § 4c
- vzdělání SŠ (maturitní zk.), § 4 odst.1f
Požadavky:
- zbrojní průkaz (výhodou),
- trvalé bydliště ve Varnsdorfu, Studánce,
Dolním a Horním Podluží, Jiřetíně, Rybništi nebo Rumburku
- znalost práce na PC (uživatelská)
- řidičské oprávnění sk. „B“

Lhůta pro podání přihlášky: 12. 10. 2011
Způsob podání přihlášky a seznam potřebných dokladů najdete na www.varnsdorf.cz
Kontakt pro případné dotazy:
Špička Martin
Žák Václav
Velitel MP ve Varnsdorfu
Zástupce velitele MP
Mob. 724 842 074
Mob. 775 865 986
E-mail: martin.spicka@varnsdorf.cz
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60. výročí založení školy
Dne 30. 9. 2011 jsme si připomněli 60. výročí založení Speciální
základní školy a Mateřské školy ve Varnsdorfu. Rozhodnutím okresní
odborové komise z 13. září 1951 nastoupilo 1. října 1951 27 žáků
do dvou tříd zvláštní školy, umístěných v budově 1. střední školy ve
Střelecké ulici. Po třech letech se škola stěhovala do nových prostor
školy na náměstí, o rok později vznikla další třída, která se nacházela
v budově tehdejší 3. národní školy. Ta se spolu s již čtvrtou třídou
stěhovala ve školním roce 1957/58 do budovy Státních pracovních
záloh v Havlíčkově ulici.
Vlastní prostory získala 9. prosince 1958 v budově bývalé banky ve
Fučíkově ulici 1804. V ní působí dodnes, jen ulice byla přejmenována
na T. G. Masaryka. K 1. září 1962 byla pod její vedení přiřazena třída
zřízená při dětském oddělení varnsdorfské nemocnice. Od 1. ledna
1998 se škola stala příspěvkovou organizací s právní subjektivitou
a nesla název „Speciální škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804“.
Sdružovala zvláštní školu, pomocnou školu, školní družinu, speciální
mateřskou školu při nemocnici a speciální základní školu při nemocnici. Současný název „Speciální základní škola a Mateřská škola“
nese od 28. června 2006.
Naše škola se nachází na území města a navštěvují ji děti nejen
z Varnsdorfu, ale i ze spádových obcí. Možná proto, že zřizovatelem je kraj, není považována za rovnocennou vzdělávací instituci
ve městě.
V současnosti jsme speciálně pedagogickým zařízením, které vzdělává v sedmi třídách praktické školy žáky s lehkým mentálním postižením
a ve třech třídách speciální školy pak žáky se středně těžkým a těžkým
mentálním postižením, smyslovými vadami i autismem. Součástí školy
je také přípravná třída a odloučené pracoviště základní a mateřské školy
při Lužické nemocnici v Rumburku, které poskytuje dětem vzdělávání po
dobu hospitalizace. Jako jediná základní škola ve Varnsdorfu má bezbariérový přístup, a zpřístupňuje tak vzdělávání tělesně postižených žáků.
Nyní školu navštěvuje 80 žáků.
Pro vzdělávací a výchovnou činnost využíváme i školní kuchyňku, kreativní dílnu, počítačovou učebnu, kovo a truhlářskou dílnu,
zelinářskou zahradu, relaxační koutky, relaxační místnost, zahradu,
tělocvičnu a školní hřiště. Využíváme také veřejná sportoviště při sezonních činnostech a kolektivních sportech. Žáci pravidelně navštěvují
divadelní představení a účastní se aktivit pořádaných domem dětí
a městskou knihovnou.
Škola je zapojena do projektů souvisejících s primární prevencí.
Vytvářet postoje k životnímu prostředí pomáhají projekty související
s recyklací odpadů. Jsme tradičním pořadatelem okresního kola
Sportovních her mládeže. Pravidelně se účastníme okresního kola
v malé kopané, florbalu, sálové kopané, branném závodě speciálních
škol a příležitostně i dalších sportovních soutěží. Chlapci tradičně
reprezentují školu v soutěži Zlaté kladívko a dívky ve Zlaté nitce. Byli
jsme zapojeni v projektu „Celé Česko čte dětem“. Dovednosti děti
prezentují při školních i veřejných vystoupeních, tradičně pak při vernisážích výtvarné soutěže pořádané za účasti škol a sociálních zařízení
Ústeckého kraje a žitavských speciálních škol. Pravidelně se setkávají
pedagogové i žáci naší a speciální školy v Žitavě při pracovních a kulturních příležitostech.
Mgr. Jaroslav Červinka,
ředitel školy

KONCERT PRO GYMNÁZIUM

Čtvrteční odpoledne 15. září 2011 bylo v prostorách a okolí
školní budovy ve Střelecké ulici velmi rušné a hlučné. Biskupské
Gymnázium Varnsdorf slavilo kulaté výročí 15 let své existence,
1. narozeniny školního klubu Akademie příslibu a otevření rodinného
centra „Jonáše“. Škola připravila pro své hosty, pedagogy, studenty
a rodiče netradiční oslavu, během níž bylo možné nahlédnout do všech
učeben, „ochutnat“ hudební, taneční, bikerské, cukrářské a uzenářské
lahůdky nejen z vlastních zásob, ale i od profesionálů firem Vohnout
a Kocour a popovídat si s pedagogy či studenty. Na otevřeném venkovním pódiu se vystřídali sboristé školy Grupa BGV, hudební kapely
Tony Ducháček, Garage a Wrata vot stodoli, pod pódiem tanečnice
skupiny Stars, Dramaťák, biker Lukáš Jirkovský a mnoho dalších spontánních tanečníků a zpěváků. Oslava to byla vskutku velkolepá a nám
nezbývá než gymnáziu popřát do budoucna mnoho dalších úspěchů
a netradičních akcí.
OŠKT
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CO NOVÉHO VE ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH
BĚHEM PRÁZDNIN?
Tak jako každý rok, nastává
během letních prázdnin ve
většině školských zařízení čilý
stavební ruch. V prázdných budovách se provádějí plánované
opravy a dochází k odstraňování
škod, běžných závad a havárií
vzniklých v průběhu školního
roku. V IZŠ Karlova byla v třídě
5. A položena nová dřevěná třívrstvá podlaha a na chodbách
byly provedeny malířské práce.
Zároveň se zpracovává projekt
na kompletní výměnu oken
a dveří a opravu fasády. V ZŠ
Bratislavská je zřizována nová
mateřská škola (viz samostatný
článek), bylo provedeno malování tříd a šaten a byly provedeny terénní úpravy odvodnění
objektu pomocí odvodňovacích
žlabů. V budově školy v ul. Seiferotova byla zpracována kompletní dokumentace úpravy
a oprav, která zahrnuje celkovou
plánovanou rekonstrukci školy.
V samotné budově ZŠ Východní
byla odstraněna havárie komína
a ventilačních nástavců. V ZŠ náměstí byly ve třídách 8. A, 5. A,
6. B a 9. B položeny nové podlahy a byla provedena výměna
stojánkových baterií. Zároveň
došlo k opravám omítek a následnému malování chodeb

OTEVŘENÍ
JONÁŠE

V pátek 16. září 2011 v dopoledních hodinách proběhlo ve
Varnsdorfu na starokatolické faře
slavnostní otevření „Jonáše“.
Jedná se o alternativu
předškolního vzdělávání, která
je součástí Akademie příslibu
biskupského Gymnázia Varnsdorf. Způsob přístupu k dětem,
maminkám i tatínkům bude
netradiční a nadstandardní - děti
budou mít v „Jonášovi“ možnost
se zapojit do pohybových, výtvarných, hudebních a vědomostních
aktivit pod odborným vedením.
Odborný program připravuje
Bc. Jana Butalová. Text a foto IŠ

a schodišť. V naší největší škole
ZŠ Edisonova byly provedeny rekonstrukce sociálních zařízení,
byla vybudována nová PC učebna včetně položení zátěžového
koberce, zrekonstruována byla
podlaha v centrálních šatnách
a tělocvična se dočkala montáže
dálkových pákových ovládačů
oken. Budova A (první stupeň)
se dočkala zateplení z barevného řešení fasády a na ostatní
budovy byl zpracován projekt
kompletního zateplení fasád
areálu školy. Tento projekt byl
financován z dotace Oprava
a zateplení fasády ZŠ Edisonova Varnsdorf - implementace
forem úspory energií v budově
ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf aktivita projektu EMIX 3. V MŠ
Nezvalova byl zahájen provoz
nájezdové rampy pro vozíčkáře
a byla položena nová podlaha.
Bohužel neustále přetrvávají
problémy s devastací zahrady
a rozbíjenými zahradními prvky.
V MŠ Poštovní byla položena
nová podlaha a provedena
oprava podezdívky plotu včetně natření brány. V současné
době je dokončován nátěr stávajícího ocelového plotu a je
zpracovávána projektová dokumentace na opravu fasády

a výměnu oken. V MŠ Národní
proběhlo celkové vymalování
vnitřních prostor budovy. V MŠ
Křižíkova byly opraveny venkovní
schody, chodník a střešní plášť
a nátěru se dočkaly sokly ve
třídách. V MŠ Pražská byly zrekonstruovány rozvody vnitřního
vodovodu a byla odstraněna
havárie střechy hospodářského
pavilonu. V MŠ Seifertova bylo
vymalováno sociální zařízení.
Zde také během prázdnin došlo
ke krádeži zahradního domečku
a byly poškozeny (odstřihnuty)
kabely pro zabezpečení budovy. Na závěr ještě opravy ve
školních jídelnách - ve ŠJ Edisonova byla vymalována jídelna, zatímco ve ŠJ Náměstí byla
provedena rekonstrukce střechy
jídelny poškozené krupobitím
(tato oprava byla hrazena z pojištění města). Možná jsem ještě
na něco zapomněl, ale i tak je
vidět, že se město snaží rovnoměrně investovat mezi svých
5 základních škol, 7 (od ledna
2012 osm) mateřských školek
a 2 školní jídelny. Na závěr bych
chtěl poděkovat referentovi OSMI
p. Josefu Rydvalovi, který se
dlouhá léta staral o opravy školských zařízení a nyní odchází na
zasloužený odpočinek.
JS

Nová školka v ZŠ Bratislavská
Zastupitelstvo města svým rozhodnutím zahájilo přestavbu ve
volných prostorách učeben v ZŠ Bratislavská na mateřskou školku.
Podobné spojení MŠ a ZŠ není ničím neobvyklým a využívá se především v malých obcích nebo na okrajích měst, např. Rybniště. Ve
Varnsdorfu jde o první úpravu „malé“, tedy prvostupňové školy. Při
přestavbě na MŠ se využily 3 původní učebny ZŠ, ve kterých proběhla kompletní rekonstrukce. Zřízení nové MŠ není legislativně snadným krokem a nové prostory musí splňovat nejpřísnější technické
a hygienické normy. Z důvodů požárně bezpečnostních došlo např.
k úpravě nosných konstrukcí (třech průvlaků) a následně ke snížení
a zateplení stropů pomocí akustických podhledů. Asi nejsložitější
problém museli projektanti stavby řešit při úpravách vstupu a řešení
tzv. únikových cest. Únikové východy musí být vybaveny požárně
dělícími příčkami a požárními dveřmi. Ve všech využitých prostorách byla provedena výměna elektroinstalace včetně osvětlení, bylo
vytvořeno zcela nové sociální zařízení. Kompletní opravou prošly
všechny stěny, zrekonstruovány a natřeny byly veškeré parketové
podlahy a po dokončení stavebních prací následovalo vymalování.
Ve stávající šatně ZŠ došlo k oddělení části i pro MŠ. Poslední
stavební úpravou bylo oddělení části školní zahrady a její oplocení
pro provoz MŠ. Celkové náklady na přestavbu činí 950 tis. Kč bez
DPH. Kapacita vytvořené školky je 25 dětí a dvě učitelky.
Přestavba školky končí 15. října, kdy po odstranění drobných
vad a nedodělků bude stavba předána investorovi (městu) a bude
zahájeno kolaudační řízení tak, aby školka mohla od 1. ledna 2012
začít fungovat. Výhodou podobných školek je nejen využití stávajících prostor ZŠ, ale i lehčí přechod dětí z MŠ do ZŠ, kdy jsou
v podstatě již na budovu školy a její provoz zvyklé.
JS
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Pivní slavnosti a Farmářské trhy
Šluknovska se opravdu povedly
Sluníčko, pohoda, stovky návštěvníků, dostatečný výběr zboží,
výborné pivo a skvělá muzika. Tak to byla sobota 24. září 2011, kdy
se v areálu varnsdorfského pivovaru Kocour konaly další farmářské
trhy, které v odpoledních hodinách doplnil Svatováclavský pivní
festival, zaměřený na český ležák.
Zatímco na květnových trzích jsme soupeřili o návštěvníky s hokejem, tuto sobotu jsme soupeřili s protesty na varnsdorfském náměstí. Návštěvníci trhů a pivních slavností ale nezklamali
a dorazili v hojném počtu.
Dopoledne byla hala doslova
plná nakupujících, a když
začaly po 13. hodině Svatováclavské pivní slavnosti, na
nádvoří pivovaru se pomalu
nedalo ani hnout. Někteří si
přišli ochutnat české ležáky,
jiní přišli koupit pstruhy nebo
se „léčit“ pravým burčákem
z jižní Moravy.
Úplně nově se nám představila Agrární komora Ústeckého kraje. Její zástupkyně
přivezly ukázat, ale i prodávat
potraviny, které vyhrály soutěž „Regionální potravina“. Ve všech krajích už jsou známi letošní vítězové. Z našeho města získali toto ocenění dva výrobci. Varnsdorfské uzeniny se svojí „Apetito klobáskou“
a Cukrárna Sluníčko za svůj neodolatelný „Brusinkový řez“. Všechny
oceněné výrobky z celé republiky budete moci ochutnat a nakoupit
například na druhém ročníku ve dnech 21.- 22. října v Praze.
A děti? Tak ty opět nezklamaly a byly v pohybu díky soutěžím
po celý den. No a dospělým po celé odpoledne hrál CL Band Pavla
Zelenky a celý den byl zakončen koncertem skupiny Semeno.
Farmáři a návštěvníci si přijdou na své opět 15. října na Havelském
posvícení. V tento den ukončíme sezonu trhů. Nebude chybět ukázka
zemědělské techniky a různého zahradního náčiní, živých zvířat a
ukázka řemesel. A mimochodem - pro zájemce jsou na webových
stránkách trhů připraveny dvě soutěže o hodnotné ceny. Plánujeme
také „Festival pro radost“. Více o festivalu v dalším textu.
Petr Heinrich,
foto Ivo Šafus

„Festival BUDE VE VARNSDORFU
pro radost“ DOSTATEK LÉKAŘŮ?

Na varnsdorfském náměstí
a přilehlém okolí začne 15. října
2011 od 13.00 hod. multižánrový mezinárodní festival „Festival
pro radost“. Můžete potkat muzikanty, tanečníky, divadelníky
a mnoho dalšího v ulicích kolem
náměstí a radovat se společně
s nimi ze svobody a krásného
umění. Můžete se naučit tančit
cikánský čardáš, africký tradiční
tanec, argentinské tango, latinskoamerickou sambu. Můžete
kreslit, malovat, vyrábět masky.
Můžete číst, psát a reagovat na
situaci ve městě spolu s námi
s cílem udělat město radostné
a svobodné od veškeré agrese
a nenávisti.
Akci na náměstí ukončíme
společným průvodem „Za lepší
náladu ve městě“ směr pivovar
Kocour. Vezměte hudební nástroje, kostýmy, lampiony a hlavně otevřenou a jasnou mysl, která
touží po míru a radosti. Podpořte
festival tím, že na něm budete
účinkovat spolu s námi. Hledáme
muzikanty, tanečníky, zpěváky,
divadelníky, malíře, kreslíře, lidi,
kteří pracují s dětmi a udělají
hry pro děti, i další dobrovolníky.
Můžete navařit, napéct
a rozdávat…i díky vám se stane
myšlenka na radost a svobodu
skutečností!
Více informací se dozvíte na
webu městského divadla a na
Facebooku.
Petr Heinrich,
MAS Šluknovsko

Zcela proměněná
DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ SILNICE
Panorama
GROßSCHÖNAU - VARNSDORF
Výstavba silnice na hlavní ulici v Großschönau bude v září pokračovat. V plánu je výstavba ještě opravovaného úseku hlavní silnice
do Varnsdorfu. Přitom se na Spitzkunnersdorfské ulici bude budovat
nový kruhový objezd.
Je naplánováno nechat ulici sjízdnou stále v jednom pruhu. To
nebude jednoduché. Nutnou objížďku nelze vyloučit.
S výstavbou silnice budou spojeny následující práce:
- oprava chodníku na levé straně,
- kompletní oprava silničního odvodnění,
- kompletní oprava veřejného osvětlení,
- pokládka potrubí na pitnou vodu a plyn s připojením na domácnosti včetně telekom. sítě a elektr. sítě.
Výstavba má být započata na Goethově ulici ve směru Spitzkunnersdorfské ulice. Tímto by byla pravá strana tohoto úseku (směr
Varnsdorf) v tomto roce hotova. Podle počasí by byly v tomto roce
zahájeny práce na protilehlé straně.
Výstavba je stanovena do 31. 5. 2013. Náklady jsou cca
1.900.000 EUR. V důsledku výstavby se nedají vyloučit překážky,
proto věříme ve vaše porozumění.
Frank Peuker,
Starosta Großschönau
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Zcela proměněná Panorama,
tak asi by šlo nejsnáze charakterizovat kontrast mezi vzrušenou diskuzní sobotou a nedělí
18. září. Varnsdorfské kino totiž
na konci víkendu již poněkolikáté (a letos naposledy) poskytlo
prostor Apoštolské církvi pro
konání mimořádné bohoslužby
pod názvem Boží jednání v dnešním světě. Pastor Martin Penc
moderoval pásmo, v němž střídavě zněly křesťanské písně
improvizované česko-americké
kapely a zaznívala slova těch,
kteří se díky své víře dokázali
vypořádat s drogovou závislostí,
napravili rozbité rodinné vztahy,
uspořádali svůj vlastní život či
přijali tíhu odpovědnosti při péči
o adoptované děti.
IŠ

Tuto otázku městští radní přenesli na svůj poradní orgán - zdravotní komisi - a pověřili ji projednat dostupnost zdravotní péče ve
Varnsdorfu s krajským úřadem, s výhledem do roku 2015.
Intervence směřovala jak k odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ, tak ke krajské pobočce Všeobecné zdravotní pojišťovny.
O výsledku nás informoval předseda komise PharmDr. Jindřich
Šmíd. VZP je pro zajištění lékařské péče klíčovou institucí, protože
vedle několika dalších, ale méně významných zdravotních pojišťoven uzavírá s lékaři smlouvy o úhradách za lékařské úkony.
Měli bychom připomenout, že sama obec může zdravotní péči
ovlivnit jen nepřímo - tím, že zajistí odpovídající podmínky pro
výkon lékařské praxe, například poskytnutím nebytových prostor
pro ordinace, případně slevou z nájmu apod.
Z krajského úřadu došla velmi obecná odpověď odkazující na
kompetence pojišťoven, nestojí za to se k ní vracet.
VZP v odpovědi poskytla aktuální přehled zdravotnických
zařízení ve Varnsdorfu s tím, že s uvedenými zařízeními bude ve
smluvním vztahu po celé období, které bylo předmětem dotazu.
Ředitel krajské pobočky VZP MUDr. Petr Veselský nepovažuje
stav zdravotní péče ve Varnsdorfu za nijak výjimečný či mimořádný, obdobné prý je to i v jiných místech na Děčínsku i v celém
Ústeckém kraji.
Z jím zaslané tabulky se dá shrnout, že ve městě působí
7 praktických lékařů pro dospělé a 5 pro děti, 11 stomatologů,
2 gynekologové, 2 ortopedové, dále jsou zde zajištěny odbornosti interní lékařství, diabetologie, ORL (ušní, nosní, krční),
oftalmologie (oční), neurologie a dětská neurologie, psychiatrie,
pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí, rehabilitace, domácí
ošetřovatelská péče. K tomu nutno připočíst služby poskytované
v nemocnici - mj. ortopedickou, chirurgickou a gynekologickou
ambulanci. (Přehled zcela opominul lékárny, ale těch máme ve
městě určitě dost.)
MUDr. Veselský uvádí, že na VZP obecně evidují nedostatek
praktických lékařů, stomatologů a gynekologů. „Průběžně hledáme
do problematických lokalit nové smluvní partnery - aktivně sami
iniciujeme vypisování výběrových řízení na Krajském úřadě Ústeckého kraje právě pro uvedené odbornosti, přímo oslovujeme
lékaře, o kterých se dozvíme, že by mohli mít zájem zde pracovat,
komunikujeme s lékařskými fakultami. Situace není prozatím vyhrocena, leč příchod nových lékařů na sever republiky obecně není
na takové úrovni, jak bychom si představovali.“ A dodává k tomu,
že VZP nemá k dispozici žádnou stížnost od občanů Varnsdorfu
na lékaře či zdravotnická zařízení.
V tom se s ním shoduje i PharmDr. Šmíd: Ani zdravotní komise
Rady města zatím neřešila žádnou stížnost občanů na zdravotní
péči. Přitom se jistě nedá říci, že jsme všichni s dostupností
zdravotní péče ve Varnsdorfu spokojeni. Stížnostmi či podněty,
které občané podají prostřednictvím radnice, je komise připravena
se zabývat. Nejkompetentnějším orgánem pro řešení stížností
je ovšem Česká lékařská komora, v případě lékáren pak Česká
lékárnická komora.
Zdravotní komise v posledních měsících projednávala i jiné
záležitosti. Odmítavě se vyjádřila k záměru zrušit rentgenologické
pracoviště na poliklinice. V nemocnici je sice modernější přístroj,
ale vzdálenost od centra města je pro řadu lidí velkou nevýhodou.
Stejný postoj pak zaujala i Rada města Varnsdorf.
Komise také doporučila radě města jednat s lékaři ordinujícími
na dětské poliklinice a v budově na sídlišti v Lesní ulici. Obě budovy jsou totiž navrženy k prodeji a lékaři se netajili obavami, co bude
dál. Jak sdělili místostarosta Karel Dubský a starosta Martin Louka,
výsledkem posledního jednání s lékaři je ujištění, že město nemá
zájem objekty prodat za každou cenu. Buď je odkoupí lékaři (jako
jednotlivci nebo za tím účelem založené sdružení), nebo zůstanou
v majetku města; peníze z přiměřeně zvýšeného nájmu by se
v tom případě přes speciální účet vracely do údržby budov.
ham
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SOUHRNNÉ VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH DISKUZÍ S OBČANY
Město Varnsdorf pořádalo dvě veřejné diskuze s občany na téma bezpečnostní situace ve městě.Výstupy z obou těchto setkání jsou shrnuty ze záznamu a z flipchartu.
Přinášíme přepis těchto výtek občanů spolu s návrhy řešení, které rovněž zazněly od obyvatel města.
V přepisu je zaznamenána řada konstruktivních návrhů na řešení, jak krátkodobých, tak i dlouhodobých. S návrhy pracuje skupina složená ze zástupců města, PČR, MP,
vedení městského úřadu, sociálního odboru, Centra sociálních služeb, školského odboru, REGIE, komise prevence kriminality, Úřadu práce, Agentury SZ
POZOR! Výtky a návrhy na jednotlivých řádcích spolu nekorespondují. Byly zapsány tak, jak byly občany předneseny k daným tématům
Další návrhy můžete zasílat na varnsdorf@varnsdorf.cz

Výtky občanů

Kdo dostává Romy do takové situace? Za ubytovnu platí 8.000 a to je jako za byt
v paneláku
Dospěla mladá generace
Šluknovsko získává špatnou pověst, klesají ceny nemovitostí, mladí utečou,
vzdělaní lékaři, učitelé nepřijdou
Vzhled města je ostudou, ať se přijede z jakékoli strany
Programy o začleňování mají téměř nulové výsledky
Kde se ve městě vzali?
Kdy bude odpověď na petici na Žitavské?
Jak co nejlépe dosáhnout na peníze z dotací
Co může udělat samospráva v mezích zákona?
Ubytovny
V pátek/sobotu je klid, od neděle nepořádek
Rušení nočního klidu
Nepořádek u ubytoven
Nevíme, kolik nepřizpůsobivých ve Varnsdorfu bydlí, kolik je tu nepřihlášených osob
Majitel Sportu pere peníze
Co mají dělat v malé místnosti?
Kdo za ně platí platby za odpady?
Sport je hotel, režim hotelu a ubytovny je jiný
Garáže a půda jsou obydlené, co na to hasiči?
Dávky na bydlení nedostanou Romové, dostane je majitel (na žádost nájemníka)
Ubytovna města chátrá
Neplatiči byli sestěhování na jedno místo
CSS chybí finance
Jaké jsou výsledky kontrol? Jak je možné, že je všechno v pořádku?
Majitel SPORTU řeší s projektantem změny stavby, které již udělal
Špatná správa ubytoven
Platí si satelity z dávek 260 Kč
Chlastání na ubytovně TGM, nosí si basy
Nepořádek u TGM, hází nepořádek do zahrady sousedů
Jaká je kapacita ubytoven a zda je dodržena (166 o dva víc)?
Nelegální stavba garáže u Sportu
Satelity a auta na ubytovnách, nákupy si vozí taxíkem
Bydlení
Pronajímatel nenese rizika neplatičství, doplatí to stát
Někdo sem řízeně přestěhovává
Zvýšil se nájem (Regie) – další neplatící rodiny přibudou
Dost zničených domů - bytů
Herny
Jsou závislí na bednách, peníze nejdou do rodin, ničí životy lidí
Herny jsou u škol
Kriminalita
Kriminalita mládeže, mládežnické gangy
Prostituce, Němci obtěžují slušné lidi, hledají prostitutky
Fungování policie
V parku na dětském hřišti jsou napadány děti
Vysoká kriminalita
Policie má zájem činy evidovat jako přestupky, ocenění škody požaduje pod
5.000 Kč
Problém jsou drogy, nakradou si na ně
Rozkrádají majetek, domy, které majitel nezajistil
Krádeže kovů, museli projít pod kamerami, nikdo to neřeší
Policie zůstane 14 dní, co pak?

Návrhy občanů k diskutovaným tématům

Založit skupinu občanů, která bude kontrolovat práci městského úřadu
Nechceme tu extrémisty
Vyhláška zákazu pití alkoholu na veřejnosti, bydlení chodníku

Ubytovna má mít centrální rozvod a kanály zdarma
Ubytovny mají mít pravidla (hygiena, pořádek)
Zajistit sociální programy provázané na dávky
Redukce míst v ubytovnách
Postavit holobyty
Kontroly na ubytovnách i v nočních hodinách, v neohlášených časech
Zázemí sociálních služeb mimo ubytovnu
Sport - odstranění nepovolené stavby, řízení, sankce
Urychlit opatření u Sportu
Snížení kapacity TGM
Odsun Romů tam, odkud přišli
Ochranka na ubytovnu
Vytěsnit soukromé osoby z ubytování osob, které pobírají dávky
Zrušit ubytovny
Zpřísnit provozní řád, zákaz vycházení po 22. hod.

Herny a nonstop omezit / zavřít
Všechny herny zavřít, ty příjmy za to nestojí
Více policistů
Regulace prostituce
Zajistit pořádkovou policii na stálo
Režim u dětského hřiště
Policejní hlídky musí být vidět, hlavně v parku
Jednat s německými obcemi ohledně prostituce, aby varovaly přijatelnou formou
své sexuchtivé německé turisty (pedofily)
Více policistů, pěší pochůzky, kvalitnější výkony, koukat pod deky na kárkách
Zákaz stání vozidel před Sportem, špatný výhled
Intenzivní hlídkování policie v problémových lokalitách, min. ráno a odpoledne
Služebna policie v místech problémů a velkého počtu nepřizpůsobivých
Pokračování na str. 7
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Dokončení ze str. 6
Co udělala policie s fotkami ozbrojených Romů na ubytovně?
Proč policie nekontroluje NON-stop bary, drogy a zbraně?
Policie neřeší drobné přestupky, nechají si nadávat
Zaměstnanost
Špatná spolupráce města a technických služeb
Jsou tu nízké mzdy, často lidé pracují za minimální mzdu - 60 %
z celorepublikového průměru
Veřejná služba - pracují méně a hodiny jsou jim dopisovány
Dávky
Kolik jsou celkem dávky pro rodinu?
Pastelkovné má jít přímo do školy, utratí ho za jiné věci
Nerovné výplaty dávek, Romové dostávají větší
Jezdí nelegálními auty, která nejsou pojištěná a berou dávky
Dost neoprávněných výplat sociálních dávek
Vzdělávání
Doprovody do škol nefungují, vodí do školy jen své děti
Nízké vzdělání Romů, byli roky rozmazlováni dávkami

Média
Je cenzura tisku a televize
Média nepíší o tom, co občané cítí, zkreslují to, co se děje
Politici
Stát nedělá dobrou sociální politiku
Chybí zákony
Chybí vyjádření politiků
Co dělá kraj, zaspal?

Rozšířit kamerový systém města
Okamžité tresty

Podpora pracujících Romů
Zajistit práci pro Romy
Získat peníze na veřejně prospěšné práce
Založit firmu pro nízkokvalifikované Romy, pak nejsou dávky nutné
Dávky formou práce
Kontrola, zda osoby pobírající dávky nevlastní majetky, auto
Zajistit plnění povinností pro Romy
V Hlasu severu zveřejnit přibližně dávky např. rodina
Vyplácet dávky hmotné nouze přímo potřebným
Vzdělávání Romů - děti musí chodit do školy
Zájmová činnost pro děti - učení, vaření, hospodaření
Pokud děti nechodí do školy, nahlásit je policii, ta zjistí proč, odebrat dávky
Zařídit pro děti alespoň krátkodobě školní autobus

Kraj navrhuje změnu zákonů
Snížení hranice tr. odpovědnosti o 2 roky
Snížit hranici pro přestupky na 2.000 Kč
Slíbeno 170 pořádkových policistů do kraje
Počet policistů nebude snižován
Interpelace na poslance, jak jsou zneužívány dávky
Snížení hranice trestného činu o 5.000 Kč
Posílit pravomoci policistů jako v Německu

Tabulku zpracovala členka varnsdorfské pracovní skupiny pro řešení problematiky bezpečnosti Hana Volfová, lokální konzultant pro Šluknovsko
Foto Ivo Šafus
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Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:
8.00-12.00

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Max. a přehledné uspořádání vašich věcí
Barevná skla LACOBEL, zrcadla, dýhy, lamina
MYKISA - Vdf
VYUŽIJTE JEŠTĚ 10 % DPH.
tel. 412 372 942
mykisa.past @ seznam.cz
Dále montujeme - žaluzie, rolety, sítě do oken.

Chcete inzerovat v Hlasu severu?
Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz
volejte 412 372 241.
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodej udržovaného bytu
2+1+L v osobním vlastnictví ve
Varnsdorfu. Výměra: 67 m2.
Možno přikoupit i garáž. Prodejní cena: 590.000 Kč. Info
Lužická R. K. Tel. 412 333
281, 602 108 404.
Prodej zrekonstruované
samostatné části zděného
dvojdomku s pěknou zahradou,
situované ve vyhledávané, klidné lokalitě ve Varnsdorfu. Pozemek: 741 m2. Prodejní cena:
1.500.000 Kč. Info Lužická
R. K. Telefon 412 333 281,
723 327 523.
Pronájem bytu 2+1+L ve
druhém patře bytového domu
v centru Varnsdorfu. Výměra:
67 m2. Nájem: 4.500 Kč/měs.
+ služby. Možno pronajmout
i garáž. Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.

Prodej výrobního a skladovacího areálu v Rybništi.
Možný i pronájem. Výměra:
cca 32 000 m 2 . Snížená
prodejní cena: 5,5 mil. Kč.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.
Prodej restaurace ve
Varnsdorfu. Prodej včetně
zařízení. Snížená prodejní
cena: 2.750.000 Kč. Možnost
pronájmu: 15.000 Kč/měs. +
služby. Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 723 327 523.
Prodám družstevní byt
1+3+L ve Varnsdorfu. Výměra: 81 m2, ulice Pražská.
Hezký prostorný byt se
nachází v přízemí. Prodejní
cena: 670.000 Kč. Kontakt
777 232 038.
Pronájem nebytových prostor, schválených pro služby.
Tel. 606 904 899.
Prodám zděnou garáž
v centru Varnsdorfu. Nová
střecha. Snížená prodejní
cena: 70.000 Kč. Kontakt
777 232 038.

SKZ NORD, s.r.o., nabízí
k prodeji dr. byt 3+1+L v Rumburku za dobrou cenu. Více
info na telefonu 800 611 111,
www.skz.cz.
Nabízíme volné prostory k
pronájmu na ulici Národní 518
(Tipsport). Tel. 777 212 447.
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Uvolňující masáže pro ženy a relaxační terapie pro těhotné - při příjemné hudbě a vůni
aroma olejů. Tel. 604 163 757,
e-mail: d.marsalova@seznam.cz

Různé
Hledám pojízdný Jawa
Pérák. Kontakt: Německo 035771/60472 nebo 01511
2992080.

Služby
Kadeřnictví u Kapustičky si vás dovoluje pozvat ke
zkrášlení za velmi příznivé
ceny. Tel. 728 510 962.
MÁTE POCIT AKUTNÍHO
OHROŽENÍ? KLUB BIATLONU VARNSDORF a firma
B TRADE SECURITY, s. r. o.,
nabízí: - kvalifikovanou jednodenní přípravu k úspěšnému
složení zkoušky k získání
zbroj. průkazu - výuku a výcvik se zbraní na střelnici ve
Varnsdorfu - prodej zbraní,
střeliva, ochranných prostředků (plynovky, spreje atd.)
Informace a objednávky na
tel. č. 608 332 885.

Firma PLASTON CR, s.r.o. se sídlem ve Šluknově je součástí švýcarského holdingu, který je tradičním výrobcem
plastové obalové techniky i technických plastových výlisků. Druhou výrobní a obchodní komoditou jsou zařízení
pro zvlhčování a úpravu vzduchu do obytných prostor.
V souvislosti s rozšiřováním týmu spolupracovníků
hledá firma PLASTON CR kandidáta na pozici

TECHNICKÝ NÁKUPČÍ.
Tato pozice zahrnuje zodpovědnost:

- za efektivní nakupování technického zboží vstupujícího
do výrobního programu firmy,
- za týmovou spolupráci na tvorbě nových výrobních
programů,
- za optimalizaci skladových úložek,
- za průzkum nákupního trhu.

Úspěšný kandidát by měl splňovat tyto požadavky:
• praxe v nakupování technického zboží,
• technické nebo technicko-ekonomické vzdělání,
• dobrá znalost AJ slovem i písmem (NJ výhodou),
• časová flexibilita včetně služebních cest,
• ochota k sebevzdělávání.

Nabízíme:

• práci v mladém a perspektivním kolektivu,
• zázemí nadnárodní firmy,
• profesní i jazykové vzdělávání,
• relevantní platové ohodnocení.

Přihlášky do výběrového řízení a CV v AJ nebo NJ
zasílejte na e-mail adresu:
lenka.farkasova@plaston.com
do 31. 10. 2011.
Případná telefonická konzultace je možná:
+420 775 760 760 (Jan Kučera)
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Vzpomínka
Dne 2. října jsme vzpomněli první výročí
úmrtí paní Ludmily Veselé.
Dcera Ivana s rodinou

Blahopřání
Dne 27. září oslavila naše maminka, babička a prababička Vlasta
Šnoblová své 85. narozeniny.
Mnoho zdraví a lásky přejí syn Karel s manželkou, vnuci a pravnuci.

P oděkování
Děkujeme tímto firmě Velveta, a. s., Varnsdorf za pronájem
prostor pro služebnu PČR a MP.
Za město děkuji ing. Václavu Kalbáčovi, ing. Miloši Pavlů
a ing. Zdeňku Mayerovi.
Karel Dubský, 1. místostarosta města

Sňatky
Lucie Kliková
Václav Baček
Anna Regulová
Roman Král
Andrea Stárková
Jan Šeps

Narození
Vlasta Koberová
David Blahník
(Davídek)

Varnsdorfské
prodejní trhy

18. 10. 2011
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR
se bude konat

v úterý 11. 10.

od 15 hodin
v Seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

SENÁTORSKÉ
DNY

17. 10. 2011

15-17 hodin
v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf

Z ubní

pohotovost
8.-9. 10. 2011
MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 624
15.-16. 10. 2011
MUDr. Vladislav Šetek
Weberova 1537/7, Děčín VI
tel. 412 539 310

Pozvánka
v sobotu 22. října
v 17.00 hod.
se koná sezení
zaměstnanců (i bývalých)
závodu Velveta 1.

Pozor změna!

U Fousaté Matyldy
Svozy pytlového
tříděného odpadu

13. 10. 2011
Svoz zákazníků

ZDARMA
12. 10. 2011

Odjezd: Varnsdorf, AN
ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum
Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.
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15. mezinárodní Svátek lužickosrbské poezie
Budova městské knihovny
ve Varnsdorfu se stala v pátek
23. září 2011 večer místem již
15. mezinárodního setkání s básníky a poezií u příležitosti Svátku
lužickosrbské poezie.
Jak konstatoval přítomný
zástupce Zwjazku serbskich
wuměłcow Alfons Wićaz, za
tu dobu se Varnsdorf stal lužickosrbským ostrovem jistoty
v České republice. Letošní ročník byl věnován Janu Kilianovi,
faráři a hudebníkovi, který zvolil
vycestování z vlasti do Spojených
států v čele cca 600 krajanů jako
řešení, když mu vrchnost nedovolovala vést svůj život a život
jeho farníků v souladu se svědomím, vírou a národním cítěním.
V úvodu pořadu tradičně
zazněla báseň oslavovaného

Jana Kiliana v několika jazycích.
Čtenými ukázkami byly třem desítkám přítomných představeny
knižní novinky a zbrusu nové
překlady básníků a básnířek Měrany Cušcyny, Jitky N. Srbové, Beaty Nastickec, Milana

Hrabala či Tomasze Nawky.
Posledně jmenovaný celé pásmo také doprovodil hrou na
lužickosrbské dudy. Pořad byl
doplněn obrazovým doprovodem
z power-pointové prezentace.
text a foto Ivo Šafus

Setkání pěstounských rodin

Setkání pěstounských rodin
Ve dnech 23. 9. až 25. 9. 2011
organizoval Krajský úřad Ústeckého kraje ve spolupráci
s odbory sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města
Děčín a Městských úřadů
Varnsdorf a Rumburk setkání
pěstounských rodin v hotelu JEF
v Doubici. Setkání se zúčastnilo
celkem 16 pěstounských rodin,
které pečují o 32 dětí. Z obvodu
působnosti Městského úřadu
Varnsdorf se zúčastnily 4 rodiny s 9 dětmi. Přínos pěstounské
péče pro děti a celou společnost
je značný, neboť dítě potřebuje
ke svému zdravému vývoji
především pocit bezpečí, jistoty a životní perspektivy, což
hledá především v rodině, byť
i náhradní. Setkání pěstounských rodin nabízí jednotlivým
pěstounům možnost vzájemného předávání zkušeností
s výchovou svěřených dětí,
možnost rozšíření vědomostí
a získání odborných rad, příležitost účastnit se skupinové
práce, ale také aktivní zábavu,
rukodělné činnosti, herní aktivity
a soutěže, společně strávený
čas a navázání nových kontaktů. Cílem setkání pěstounských
rodin je podpora těchto rodin,
ocenění náročné výchovné práce pěstounů, posílení rodinných
vazeb a vztahů. Po celou dobu

Zasedání zastupitelstva
města se koná
20. 10. v 15 hodin

setkání byla pěstounům k dispozici psycholožka pro náhradní
rodinnou péči krajského úřadu,
se kterou mohli individuálně
konzultovat své problémy vzniklé při výchově dětí. Především
mladší děti zaujalo vystoupení
oddílu mládeže dobrovolných
hasičů z Varnsdorfu pod vedením pracovnice zdejšího odboru
sociálních a věcí a zdravotnictví
paní Lenky Holubové, DiS. Kro-

mě pracovnic odborů sociálních
věcí a zdravotnictví se na organizaci jednoho z večerů jako
animátor podílel také pan Miloš
Kostlán, který svým skvělým
výstupem přispěl k příjemnému
prožití karnevalového večera.
Celkově se jednalo o zdařilou
akci, kterou chválili všichni zúčastnění. Bc. Lenka Dlasková,
Renata Riedelová, DiS
Pracovnice OSVaZ

INZERCE
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DÍVČÍ ATLETICKÉ NADĚJE DRUHÉ

Veteránská tenisová
soutěž dohrána

Letošní 15. ročník této soutěže družstev ukončila závěrečná utkání.
Sokol Jalůvčí porazil Quick Stop Děčín 4:2, duel Jiskra Velké Březno se Slovanem Jiřetín A se nehrál z důvodu nedostavení se hostů
k zápasu (kontumace 6:0 pro Velké Březno) a Mžik Varnsdorf
přehrál Canabu Děčín 4:2. Vítězná utkání hráčů Mžiku: M. Hájek S. Müller 6:3, 6:1, M. Žižlavský - J. Kalenda 6:2, 6:1, M. Klusoň,
M. Žižlavský - S. Müller, A. Starý 6:1, 6:2, M. Hájek, R. Mládek J. Kalenda, S. Bareš 6:1, 6:2. Vítězem soutěže se stala Jiskra Velké
Březno, která vyhrála ve všech zápasech. Slovan Jiřetín B sehrál
pouze dva zápasy, výsledky se mu nepočítaly a družstvo bylo
ze soutěže vyloučeno. Konečné pořadí: 1. Jiskra Velké Březno
600 28:8 18 bodů, 2. Sokol Jalůvčí 411 22:14 15, 3. Mžik Varnsdorf
213 16:20 11, 4. Slovan Jiřetín A 303 19:17 11, 5. Quick Stop Děčín 123 20:16 10, 6. LTC Děčín 123 14:22 10, 7. Canaba Děčín
105 11:25 8 bodu.
M. Klusoň

Hrál se další nohejbalový turnaj
Na nových kurtech za „keramičkou“, tedy v areálu pivovaru Kocour,
pořádala firma NOPROSU turnaj Pivovarský nohejbálek. Zapojilo
se do něj sedm tříčlenných družstev a hrálo se systémem každý
s každým. Po velkých bojích se vykrystalizovalo toto konečné pořadí:
1. Pekaři Kyjov (D. Jeřábek, T. Ticháček, O. Lehocký), 2. Schäfer a Sýkora, s.r.o., (Pavel Kocůrek, Petr Kocůrek, A. Hradecký), 3. Pivovar Šusta
(B. Kubálek, J. Machač, M. Kučera), 4. Hitec (J. Skramužský, V. Pražan, M. Skořepa), 5. Noprosu II - dílna (M. Jirsák, M. Pospíšil, J. Kos),
6. Noprosu I (R. Křtěn, M. Scholze, M. Štěbra), 7. Dlouhý Důl Krásná
Lípa (E. Princ, J. Holman, J. Churáček). Počasí všem přálo, grilovala
se kýta a k tomu pochopitelně nechybělo příslušné další občerstvení
a dobrá nálada po celý průběh akce.
Mírulín/ZdS

Ukončena sezona fichtlů

V areálu pivovaru Kocour byla ukončena motoristická sezona
Fichtlcupu - seriálu Fichtlmazec 2011 severočeského regionu pátým
závodem fichtlů. Pořadí v závodu kategorie speciál: 1. Elektropol
team Varnsdorf - Rudolf Plíhal, Marek Plíhal, Václav Holub, 2. Freelanka Čistá u Horek, 3. Jawa team Varnsdorf - Petr Lorenc, Tomáš
Lorenc. Pořadí v kategorii klasik: 1. Jenda team Česká Kamenice,
2. Špejchar racing team Semily, 3. Sousedi Varnsdorf - Tomáš Těšitel,
Jaromír Ivan.
Celkové pořadí seriálu Fichtlmazec 2011 - kategorie speciál:
1. Elektropol team Varnsdorf, 2. Plasteko team Čistá u Horek, 3. ČS2tS
Čistá u Horek. Kategorie klasik: 1. Jenda team Česká Kamenice,
2. Blusk faktory Hrádek n. Nis., 3. Špejchar racing team Semily. Letošní
sezony se ve dvou kategoriích zúčastnilo celkem 54 týmů, z toho
15 varnsdorfských. Většina z nich reprezentuje naše město pod hlavičkou Motosportklubu Varnsdorf, www.mskvdf.cz.
Rudolf Plíhal

Soutěže stolních tenistů rozehrány

Stolní tenisté TJ Slovan Varnsdorf zahájili tak jako každý rok
i sezonu 2011-2012 na dvou frontách. Nejdříve Varnsdorfskou
ligou družstev se sedmnácti týmy oproti minulým patnácti. Ta má
odehráno pět kol a bez výsledkových překvapení. Další soutěží je
Okresní přebor, ve kterém má nyní Slovan tři družstva (A, B, C)
a všechny čekají dvě utkání s dalšími 9 týmy soupeřů. Družstvo
D bude hrát okresní soutěž spolu s 11 dalšími účastníky. Okresní
boje vypukly 30. září a Slovan bude opět využívat herny TS Varnsdorf. Příznivce tohoto sportu zveme k fandění našich družstev při
náročných domácích zápasech.
M. Exnar

Školní stadionek v Jablonném v Podještědí byl dějištěm
3. kola Libereckého krajského
přeboru družstev mladšího
žactva skupiny B. Varnsdorfské
dívčí mládí eviduje v této věkové
kategorii pouze tři závodnice,
proto družstvo doplnila děvčata
z přípravky. V případě chlapců
to byla pouze přípravka a ještě
notně hubená. Pohodlnost je
po prázdninách silnější než
vůle soutěžit. Výkony varns-

Dětská zumba
ve Varnsdorfu
Základem zumby jsou latinsko-americké tance opepřené
aerobním, intervalovým a rezistenčním tréninkem. Každé
pondělí si vše lze vyzkoušet od
16.00 hod. v tělocvičně VASPED
za 30 Kč/hod. Cvičitelem je Julio
Toledo.
JT

dorfských včetně umístění dívky: 60 m: 3. Karolína Veselá
(ročník 1998) 9,3 s, 7. Valerie
Bušková (2001) 10,1, 9. Tereza
Košínová (2000) 10,4; 150 m:
2. Viktoria Babíková (2002)
24,9 s, 5. Michaela Bendová
(2000) 26,3, 6. Natálka Susová
(2002) 28,0; Výška: 6. Karolína
Veselá (1998) 1,05 m, 8. Tereza
Košínová (2000) 0,95 m. Štafeta 4x60 m: 3. Vítková, Kulíková,
Babíková, Bendová 40,8 s.
Tabulka soutěže po 3 kolech dívky: 1. AC Česká Lípa 1101
bodů, 2. TJ Slovan Varnsdorf
1038, 3. DDM Cvikováček
1007, 4. SK ZŠ Jablonné 430.
Chlapci: 150 m: 4. Jakub Zajíček (2004) 26,9 s, 5. Tomáš
Šťovíček (2003) 30,4 s. Družstvo chlapců nebylo pro malý
počet startujících bodováno.
S lítostí jako trenéři vnímáme obrovské přetížení dětí

nejrozmanitějšími aktivitami,
čímž dochází k povrchnímu
vnímání jednotlivých akcí. To
samozřejmě i my považujeme
za znevažování naší aktivity.
Máme devět vnoučat, která
jsou v pořadí naší pozornosti
až za atletickými nadějemi.
Jak úžasně atraktivní je naše
práce, to dokladuje marné hledání nástupců nebo alespoň
pomocníků. Na stadionu jsme
za každého počasí, byť třeba
jen kvůli jednomu děcku, jehož
rodiče usoudili, že je ve vodě
nerozpustné. Určitě nám do
budoucna udělá radost větší
hlouček omladiny, která na
závodech bude i co do počtu
vyrovnaným soupeřem ostatním oddílům. Naše tréninky
jsou v pondělí a ve čtvrtek
vždy od 16.00 hod. na stadionu v Kotlině. Můžete přivést své
ratolesti od 9 let věku.
Jaroslava a Stanislav Skalických

CYKLISTICKÉ SERIÁLY U KONCE
Český pohár XC MTB měl
poslední závod v Bedřichově,
kde v kategorii Expert vyhrál Michal Malík s náskokem čtyřiceti
sekund před celkovým vítězem
M. Kohoutkem. Jiří Kalivoda
dojel na osmém místě. V konečném pořadí po absolvování šesti
závodů seriálu patří M. Malíkovi
třetí místo a J. Kalivodovi čtvrté.
V této kategorii bylo v poháru klasifikováno sedmdesát pět bikerů.
Moravské závody Priessnitzova padesátka, Valtické Cyklobraní a Oderská mlýnice byly
letošními závěrečnými ze seriálu
Kolo pro život. Jan Strož si na
nich připsal v kategorii M19-29
šesté, páté a třetí pořadí, čímž
uhájil sedmé místo v celkové
klasifikaci. Zhruba třetinu závodů seriálu absolvoval také Michal
Malík, jehož nejlepšími výsledky
byla dvě pátá místa.
Poslední letošní akcí cykloseriálu Peklo severu byla Horská MTB časovka na Jedlovou.
První závodník vyrazil na trať
od hotelu Slovan v Jiřetíně pod
Jedlovou hodinu před polednem
a stotřicítku startujících pak čekala zhruba 2,5 km dlouhá trasa
s převýšením více jak dvě stě
padesát metrů. Nejrychleji se
na vrchol dostal Jan Matoušek
(MS Auto Česká Lípa), a to za
11:35 minut. Z varnsdorfských
bikerů nejvíce šlapali do pedálů
Jan Novota a Jiří Švorc, oba ve
shodném čase 12:51 min. Historicky nejlepší výkon 10:53 min.

Jiřího Podrazila z roku 2007
zůstal nadále nepřekonán. Po
dojezdu časovky následovaly
na vrcholu Jedlové závody cyklistických nadějí a následně pak
vyhlášení vítězů všech kategorií.
Kategorii Veteráni I celého seriálu „Pekla“ vyhrál J. Novota před
rumburským H. Schwarzem,
v kategorii Veteráni III skončil
M. Spurný (viz foto) druhý za
V. Holubem. Kompletní výsledky
lze najít na www.pekloseveru.bikebase.cz.
Text a foto ZdS

Futsalové turnaje startují

Dva premiérové turnaje na úvod sezony 2011-2012 mohou shlédnou příznivci futsalu, jinak také sálového fotbalu s líným míčem, ve
varnsdorfské sportovní hale. Okresní 1. Autocentrum Jílové liga má
první turnaj v sobotu 8. října od 8.00 hod. a béčko JK Trans bude
mít za soupeře Turbo Děčín od 13.00 hod., Jílové B od 14.00 a tým
Metalliga Teplice od 15.30 hod.
DeCe Computers Extraliga ÚK se rozehraje o týden později
15. října ve stejném čase. Áčko JK Trans se už od 8.30 hod. utká
s Arsenálem Děčín, od 10.30 s Loukou Košťany a od 12.00 s týmem
Tenis Proboštov.
ZdS

Volejbalistky zahájily skvěle

Po porážkách venku s TJ Vysoké nad Jizerou A 3:2, 3:2 si volejbalistky TJ Slovan Varnsdorf připsaly už jen výhry. VK Mnichovo
Hradiště A přehrály doma dvakrát hladce 3:0, 3:0, z prostředí RSCM
Český Dub A přivezly dvě vítězství 1:3, 0:3 a naposledy doma zdolaly
TJ Sokol Poniklá A 3:2, 3:1, což je vyneslo na 1. místo přeboru.
Volejbalistky se také zúčastnily prvního z řady podzimních turnajů
konaných v Teplicích, kde startovalo 18 družstev. Toto první kolo bylo
kvalifikační a naše ženy z pěti utkání ztratily pouze jeden set. Pro
příští kolo si tím zajistily postup mezi nejlepší družstva z každé skupiny (z nich postupovala první dvě). V nadstavbové části soutěže jim
přejeme hodně úspěchů.
Petr Damnitz

DOMÁCÍ TVRZE JSOU NEVÝHODOU?
Basketbalisté prověřili Slunetu

Sezonu 2011-2012 již také začala Severočeská liga mužů.
TJ Slovan Varnsdorf zajížděl k prvnímu střetnutí ven, kde mu byla
soupeřem Sluneta Ústí n. L. Dobrý začátek s pětibodovým vedením
hostů po první části měl obrat ve druhé desetiminutovce, kdy se
u Slovanu projevila absence tradičních hráčů na pozici rozehrávače,
a to zřejmě rozhodlo o výsledku. Zbývající průběh byl vyrovnaný,
když Sluneta byla téměř bezchybná při tříbodové střelbě, Slovan
zase dokázal lépe kombinovat a zakončovat zpod koše. Konečný
výsledek 75:65 (16:21, 27:14, 20:13, 12:17) není na úvod proti tomuto
tradičnímu a silnému soupeři špatný, snad bude dobrým povzbuzením do dalších utkání. Body: Šišulák 14 (1x3), Lehroch a Novotný po
13, Vakulenko 11 (1x3), Husár 9, Bureš 4 a Relich 1. Připomeňme, že
Slovan na jaře prohrál v Ústí se Slunetou (vítězem SL 2010-2011) po
špatném výkonu těžce 91:54.
Ing. Strolený

Liga Kovárna s mnoha Jokery

Pokerový turnaj 3. Kovárenské ligy 23. září byl prvním s vysokou
garancí a sedm Jokerů pak zamávalo pořadím v tabulce. Úspěšnými
hráči se po boji stáli Rýzi a Picifuk. Ti si dohodli deal, třetí skončil Fugas.
Průběžné pořadí po 23.9.: 1. Müller 177 bodů (v turnaji získal 14 bodů),
2. Knitl 169 (20), 3. Fugas 161 (22), 4. Picifuk 130 (60), 5. Šos 95 (6),
6. Míka 95 (12), 7. Sovič 68 (16), 8. Pavel F. 57 (0), 9. Rýzi 47 (26).
LM

Varnsdorfští fotbalisté měli po
čtyřech duelech bez obdržené
branky za soupeře kvalitní tým
Sokolova. Na lavičce domácích
už chyběl trenér Aleš Křeček,
který v týdnu přijal nabídku
prvoligového slovenského týmu
MFK Ružomberok. Ředitel
FK Varnsdorf Vlastimil Gabriel
pro média mj. sdělil, že každý
trenér má v klubu dohodu, že se
mu při nabídce z vyšší soutěže
nebude bránit. Sokolov inkasoval v Kotlině už ve 4. minutě, kdy
unikl Pavlo Rudnytskyy a z jeho
přihrávky se trefil Vlasta Chod.
Pak hostům před další pohromou pomohly dvakrát krátce
za sebou těla obránců. Hráči
Sokolova přesto hýřili pohybem,
rychlými přihrávkami a od začátku ohrožovali branku Radka
Porcala. Ten musel kapitulovat
v 19. min., když se prosadil
zkušený Mlika. Domácímu gólmanovi chybělo do mety čtyř set
minut bez lovení míče ze sítě už
jen osmnáct! Varnsdorfský tým

byl v dalším průběhu zaskočen,
po změně stran se snažil, byl
aktivní, ale góly dávali hosté v 71. po tečované střele Čada a
v nastavení při hře „vabank“ střídající Geňo na 1:3. Tým v utkání vedl Pavel Hradiský. Soupeř
si podle jeho vyjádření body
zasloužil, zatímco domácí působili nervózním dojmem, a to
k úspěchu nemohlo vést. V dalším kole čekal venku tým MFK
OKD Karviná. Domácí tvrze

nejsou až tak velkou výhodou,
a to se opět potvrdilo. Varnsdorf
dostal po rohovém kopu Vlasty
Choda do vedení ve 24. minutě
nekrytý Jirka Stehlík bombou
pod břevno. Šance ještě sice
byly na obou stranách, ale hosté
obětavým výkonem hubený, ale
cenný výsledek 0:1 ke své radosti uhlídali. Spokojený mohl být
i prozatimní trenér P. Hradiský.
Ten nový a hlavní je znám od
pondělí.
Text a foto ZdS
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