
INZERCE

V pátek 7. 10. 2011 se v re-
stauraci u rozhledny Tanečnice 
v Mikulášovicích konalo zasedání 
Sdružení pro rozvoj Šluknovska, 
na němž starostové měst a obcí 
hodnotili současnou situaci ve 
Šluknovském výběžku.

Starostové jsou znepokojeni 
tím, že i přes slib ministra vnitra 
Jana Kubice, že zůstanou počty 
policistů ve Šluknovském výběž-
ku zachovány, dochází i nadále 
k jejich snižování. Ve Velkém 
Šenově zbyli podle starosty Vla-
dimíra Vykoukala z osmi policistů 
pouze čtyři. Tři byli převeleni do 
Šluknova, další odešel do dů-
chodu a jeho tabulkové místo 
bylo zrušeno. 

Ministr také nesplnil slib, který 
dal starostům 25. srpna při své 
návštěvě regionu, a to, že nej-
později za měsíc se s nimi sejde 

Pokračování na str. 2

Pokračování na str. 2

KONTROLA VÝPLATY DÁVEK BEZ ZÁVAD
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DESET NEJPALČIVĚJŠÍCH PROBLÉMŮ (ANKETNÍ LÍSTEK) 

Novinářský
snímek  roku
je 
z Varnsdorfu.

Festival 
pro 

Varnsdorf.
Festival pro 

radost.

Čtěte na str. 8

CENA 6 Kč                                             ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY                                        www.varnsdorf.cz

ČÍSLO

19
21. ŘÍJNA 2011

ZDRAVÉ MĚSTO UMŘELO?
Diskutovat nepřišla ani desítka lidí 

Na Fóru Zdravého města Varnsdorf, které proběhlo 
4. října v sále studentského klubu Střelnice, měli občané 
další možnost společně se zástupci města pojmenovat  
deset hlavních problémů města. Ovšem zájem obyvatel byl 
alarmující, nepřišla ani desítka občanů. 

Hrstka Varnsdorfských si tak za zbylých 16 tisíc obyvatel 
určila nejpalčivější problémy města.

Deset problémů je součástí anketního lístku, který je 
vložen do HS a který můžete najít i na webových stránkách 
města.                                                                                   rm

Čtěte na str.  5

STAROSTY ŠLUKNOVSKA STÁLE 
ZNEPOKOJUJE SITUACE V REGIONU

Ačkoliv  tradiční svolavatel de-
monstrací ve Varnsdorfu oznámil 
od 8. 10. mnoho demonstrací na 
náměstí, u Panoramy nebo u di-
vadla, ani první oznámení na 
8. 10. od sedmé hodiny ráno 
s účelem shromáždění ZA 
TEPLÉ POČASÍ nemělo již své 
zástupce. V sedm ráno nebyl na 
náměstí jediný človíček. Ovšem 
toto oznámení znemožnilo shro-
máždění dalším občanům, které 
prostřednictvím sociální sítě vy-
zýval pan Vanáč a kteří tak byli 
nuceni se sejít na soukromém 
pozemku na hřišti. Shromáždění 
proběhlo v odpoledních hodinách 
a lidé si tam podiskutovali o šluk-
novském DESATERU. Zároveň 
si sami vytvořili šest bodů, které 
je pálí a které adresovali vládě. 
V bodech je požadavek na sníže-

ní hranice trestné odpovědnosti, 
požadavek na odpovědnost 
rodičů za nezletilé děti, neu-
přednostňování menšiny nebo 
snížení hranice přestupku. Další 
dva požadavky jsou shodné 
s požadavky starostů v DESATE-
RU, tedy nový zákon o sběrnách 

kovů a přijetí centrálního registru 
přestupků.

Starostovi města, který byl 
podle slov pana Vaňáče osobně 
přizván na shromáždění, a celé-
mu zastupitelstvu adresovali dal-
ší požadavky. Mnohé se ovšem

znovu, aby společně zhodnotili 
situaci na Šluknovsku a rozhodli 
o tom, zdali i nadále v regionu 
zůstanou Speciální pořádkové 
jednotky PČR, či nikoliv.

Starostové jsou zneklidněni 
tím, že policie byla posílena ve 
Varnsdorfu, Rumburku a Šluk-
nově na úkor menších měst 
a obcí, do nichž se nyní údajně 
stěhují nepřizpůsobiví obyvatelé 
a způsobují místním problémy.

Starosta Starých Křečan Fran-
tišek Moravec při této příležitosti 
připomněl, že v jeho obci došlo 
hned ke dvěma požárům opuš-
těných obytných budov poté, co 
se veřejnost doslechla o záměru 
majitele domů nastěhovat do nich 
lidi z jiných měst. Podle Morav-
ce mají místní lidé strach z nově 
příchozích a z nepřizpůsobivých 
a raději domy zapálí, než aby 

čelili problémům, které s těmito 
lidmi souvisí.

Starostové vyzdvihli práci 
místopředsedkyně vlády Karo-
liny Peake, která s nimi po své 
návštěvě Šluknovska nadále 
intenzivně spolupracuje a o pro-
blematiku Šluknovska se nejen 
zajímá, ale hledá i její řešení. 
Nyní jim zaslala již druhý dopis, 
ve kterém je informuje o svých 
krocích a jednáních s příslušný-
mi ministry, zejména s ministrem 
zdravotnictví Leošem Hegerem, 
a to k počtu osob v jednom bytě z 
hlediska hygienických norem. Mi-
nistr Karolinu Peake informoval 
o tom, že tyto hygienické normy 
jsou již dávno dány vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj 
a českou technickou normou 
pro obytné budovy, a že se jimi 

PETICE A VÝZVY VARSNDORSKÝCH MÍŘÍ NA VLÁDU
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Rada města rozhodla: • Neukončit nájem nemovitostí č. p. 476 
na st. p. č. 3124 (Střelnice) a st. p. č. 3124 (zastavěná plocha 
a nádvoří) dohodou ke dni 31. 12. 2011 s nájemcem VOŠ a SŠ, 
Varnsdorf, příspěvková organizace. • Zveřejnit záměr pronajmout 
nemovitosti č. p. 476 na st. p. č. 3124 (Střelnice) a st. p. č. 3124 
(zastavěná plocha a nádvoří). • Neukončit nájem nebytových 
prostor v č. p. 3063 dohodou ke dni 30. 9. 2011 s nájemkyní. 
• Zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č. p. 3063. 
• Pověřit starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo na 
akci „Rekonstrukce mostu v ul. Moravská“, kterým se prodlu-
žuje termín dokončení stavby do 9. 11. 2011. • Zrušit výběrové 
řízení na prodej bytové jednotky č. 23 v č. p. 2761,  ul. Kovářská. 
• Schválit finanční příspěvek 5.000 Kč v rámci Koncepce podpory 
sportu ve městě Varnsdorf žadateli J. Žďárskému - předsedovi 
TJ Slovan Varnsdorf, na nadstandardní reprezentaci města 
pro člena atletického oddílu Terezu Sladkovskou. • Odvolat 
Ing. Bc. J. Hodničáka z funkce člena komise pro výchovu 
a vzdělání a jmenovat L. Beranovou. • Odvolat Z. Becka 
z funkce člena dopravní komise a jmenovala P. Véleho. 
• Neuzavřít dohodu o spolupráci měst Varnsdorf, Rumburk 
a Kostka, p. o. Krásná Lípa. • Udělit výjimku ze zákazu dle 
čl. 3 odst. 1 OZV pro pořádání kulturní akce „Festival pro radost“ 
a prominout správní poplatek za zábor veřejného pro-
stranství. Bez hlasování rada města projednala informace 
o situaci na Základní škole Varnsdorf, Bratislavská 994. 

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Odcizené vozidlo
Občanem města bylo oznámeno, že v ulici Děčínská spatřil 

dva mladíky, kteří projížděli podivným způsobem této ulici 
s osobním vozidlem s německou poznávací značkou. Vyslaná 
hlídka městské policie provedla průzkum v uvedené lokalitě 
a v lese nalezla opuštěné vozidlo s vylomenou spínací skříňkou 
a odemčené. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR s tech-
nikem, která vozidlo zajistila. Následně bylo zjištěno, že vozidlo 
bylo odcizeno v ranních hodinách v SRN.

• Byl na útěku a opět kradl
Bezpečnostní agenturou jednoho z marketů byl při krádeži 

zboží zadržen mladík. Při sepisování protokolu tento uvedl své 
jméno, ale nebyl schopen toto doložit jakýmkoliv dokladem. Byl 
proto hlídkou MP předveden na služebnu Obvodního odděle-
ní Policie ČR k prokázání totožnosti. Zde bylo lustrací osoby 
zjištěno, že se jmenuje jinak a že je v pátrání Policie ČR jako 
osoba, která se nevrátila z vycházky diagnostického ústavu. 
Z důvodu nízkého věku zadrženého byla přivolána sociální pracovni-
ce, která dále zařídila převoz mladíka do výše jmenovaného zařízení.

Martin Špička, velitel MP

Dokončení ze str. 1

• Půlnoční přepadení
Do jednoho podniku ve Varnsdorfu vtrhli 3. 10. po půlnoci dva 

maskovaní muži v kuklách. Pomocí dřevěného hranolu, který třímal 
jeden z lupičů v ruce, ohrožovali barmana a donutili ho k vydání 
obsahu kasírtašky, což činilo zhruba dvaatřicet tisíc korun. Když 
dále požadovali otevření trezorku v naději, že svůj lup ještě o něco 
rozšíří, přistihl je majitel, který právě dorazil. Oba se dali na útěk 
a zmizeli neznámo kde. V současnosti po nich usilovně pátrají 
rumburští kriminalisté a uvítají jakékoli informace stran případných 
svědků, které by mohly k dopadení pomoci.  

• Napadl policistu a čelí obvinění
Policistu při služebním zákroku napadl v sobotu 10. 10. ve ve-

černích hodinách přímo na ulici dvacetiletý mladík. Začal slovními 
výhrůžkami a skončil i přes zákonné výzvy fyzickým napadením 
muže zákona, do kterého začal strkat vlastním tělem. Takže 
nezbývalo, než útočníka zklidnit a dopravit na služebnu. Zákrok 
zde policisté prováděli proto, že výtečník spolu s dalším mužem 
měli napadnout majitele místní trafiky údajně za to, že jim odmítl 
vzhledem k podnapilému stavu prodat alkohol. Druhý den zahájili 
kriminalisté proti výtečníkovi trestní stíhání pro výtržnictví a násilí 
proti úřední osobě. Obviněnému tak hrozí až čtyřleté vězení.

• Utratil sto tisíc
Na nečekaný úlovek natrefil koncem září šestadvacetiletý muž 

z Varnsdorfu, když prohledával místní odpadkové kontejnery. 
V jednom z nich totiž nalezl dámskou koženou bundu, v jejíchž 
kapsách se nacházelo zhruba sto tisíc korun. Asi málokdo po-
chybuje o tom, že se do smetí nemohla dostat jinak než omylem. 
Když toto pochybení majitelé zjistili, bylo pozdě - bunda byla pryč. 
Oznámili to policii a ta začala případ šetřit. Získala indicie v podobě 
svědectví lidí, což je dovedlo až k nálezci. Sám se na tom dost 
podepsal, protože se s nálezem chlubil. V rozporu se zákonem 
si situaci vyložil jako příležitost k obohacení a peníze v několika 
dnech utratil. Místní policisté mu ale jasně dali najevo, že to byla 
velká chyba, když sdělovali podezření z přečinu zatajení věci. Za  
ten může být potrestán až ročním vězením.

 por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

starostové a hygienici mohou ří-
dit a počty osob v bytech podle 
toho regulovat.

To však starostové odmítají. 
Vyhláška i technická norma 
kolidují se zákonem, podle 
něhož radnice musí přihlásit 
k trvalému pobytu osobu, která 
předloží dekret na byt. Tento 
zákon je nadřazen vyhlášce 
i stávajícím hygienickým nor-
mám, takže v tuto chvíli problém 
s neúnosným zabydlováním 
velkým počtem osob v bytech 
nelze řešit. Proto požadují, aby 
byly tyto hygienické normy dány 
zákonem a ne jen vyhláškou.

Dalším problémem, u něhož 
starostové nevidí žádné pozitivní 
a razantní řešení, je problém ne-
zaměstnanosti. Sto pracovních 
míst, která na tři měsíce zajistil 
ministr Drábek pro Šluknovsko, 
problematiku nezaměstnanosti 
ani v nejmenším neřeší. Kritéria 
pro zaměstnávání lidí jsou podle 

STAROSTY ŠLUKNOVSKA STÁLE 
ZNEPOKOJUJE SITUACE V REGIONU

starostů daleko přísnější, úřady 
práce nezaměstnají každého, 
koho si starostové vyberou. Na-
příklad jiříkovský starosta Michal 
Maják žádal o dvacet pracovních 
míst a dostal jich jen osm, ostatní 
uchazeče o VPP z různých důvo-
dů úřad práce odmítl zaměstnat 
i přes to, že starosta měl o tyto 
lidi velký zájem. 

Navíc ti, kteří se nechají na tři 
měsíce zaměstnat v režimu VPP, 
v něm nebudou moci od nového 
roku pracovat. A pokud neseženou 
jinou práci, ztrácejí automaticky 
i podporu v nezaměstnanosti, 
protože nemají odpracovaných 
povinných šest měsíců vcelku. 
V tuto chvíli vnímají starostové 
tento dar od ministra Drábka jako 
velmi neefektivní a demotivující, 
a to i pro nezaměstnané, ale i pro 
samotné starosty. 

Pro to, aby se v regionu snížila 
nezaměstnanost, přivítali by sta-
rostové více pracovních pobídek 
a investic. Z tohoto důvodů budou 

usilovat o to, aby bylo Šluknovsko 
prohlášeno za strukturálně posti-
žené území, což by pro celý re-
gion mohlo znamenat větší příliv 
pracovních i investičních pobí-
dek tak, jako tomu bylo například 
na Mostecku nebo Teplicku.

Jednu z možností, jak po-
moci městům zaměstnávat 
těžko přizpůsobivé občany a lidi 
s nízkou nebo žádnou kvalifika-
cí, nabídla Místní akční skupina 
(MAS) Šluknovsko, a to pomocí 
sociálních firem, v nichž by byli 
zaměstnáváni přednostně lidé 
evidovaní na úřadech práce. MAS 
Šluknovsko svůj návrh představila 
nejdříve starostům, později i Mi-
nisterstvu práce a sociálních věcí. 
Starostové tuto formu spolupráce 
vítají jako jednu z možností, jak 
začít v regionu snižovat více jak 
patnáctiprocentní nezaměst-
nanost.  Podobnou spolupráci 
navrhuje i Agentura pro sociální 
začleňování.

Gabriela Doušová

shodují s opatřeními města, jež 
jsou již splněna. Např. kontrola 
výplaty dávek včetně možnosti 
výplaty v poukázkách, dodržová-
ní řádu ubytoven, zvýšení počtu 
strážníků a zřízení strážnice 
PČR u Sportu. To vše je již ale 
skutečně plněno. Posledním 
požadavkem na zastupitelstvo 
je kontrola veřejně prospěšných 
prací. I tato kontrola je nasta-
vena u všech pracovníků, kteří 
jsou označeni vestami s čísly. 
Pokud tedy kdokoliv zahlédne 
člověka pracujícího na „oko“ 
(jak je uvedeno ve výzvě), pak 
je možné ihned volat na měst-
ský úřad a upozornit na místo 
a číslo zaměstnance. V silách 
jednoho člověka, jenž má na 
starost přidělování práce 180 li-
dem, není uhlídat práci všech po 
celém městě. Pomoc občanů je 
vítána!

Ve Varnsdorfu se občané 
podepsali i pod Petici občanů 
k situaci ve Varnsdorfu 2011, 
v níž odmítají spojování varns-
dorfských občanů s extremis-
mem. Základním požadavkem je 
bezpečnost všech obyvatel bez 
ohledu na barvu pleti. Navrhují 
regulaci nájemného, které je 
propláceno ze sociálních dá-
vek, vyzývají zákonodárce k 
přijetí zákona o zavedení trestní 
odpovědnosti zákonných zá-
stupců za přestupky a trestnou 

činnost dětí. Žádají přešetření 
adekvátnosti policejního zásahu 
dne 10. září 2011. Požadují též 
přijetí opatření, které zajistí, 
aby rodičovství bylo posláním, 
nikoliv výdělečnou činností, a zá-
roveň odsuzují neobjektivnost 

informací v médiích a porušení 
etického kodexu novináře. Peti-
ce byla zaslaná na Úřad vlády 
a osobně ji za petiční výbor pře-
dala Mgr. Eva Havlíčková i staros-
tovi města Martinu Loukovi. 

rm

PETICE A VÝZVY VARSNDORSKÝCH MÍŘÍ NA VLÁDU

Kontrola výplaty dávek 
neshledala žádné nedostatky

Ve dnech 3. - 4. 10. 2011 proběhla kontrola na odboru sociálních 
věcí při Městském úřadě Varnsdorf.

Kontrolu, která byla zaměřena na výplaty dávek pomoci 
v hmotné nouzi a na oprávněnost výplaty doplatku na bydlení, 
provedl Krajský úřad Ústeckého kraje. Zkontrolováno bylo všech 
100 vyplácených doplatků na bydlení. Z tohoto počtu je 74 pří-
padů hodných zvláštního zřetele. Neoprávněné vyplacení dávky 
- doplatku na bydlení zjištěno nebylo.                                        rm
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Město podalo projekty na Ministerstvo vnitra, 
asistenta však nepožaduje

Město Varnsdorf na základě příslibu a výzvy MV podalo  2 projekty. 
Žádost o dotaci na rozšíření propojení městského kamerového sys-
tému mezi MP a Policii ČR  (Lounská až Kovářská 2762 a Křižíkova 
2740 vč. ul. Západní, ZŠ Edisonova, sport. hala, bazén, parkoviště) 
s celkovými náklady 535 tisíc činí 480 tisíc, podíl města bude 
55 tisíc korun.

Druhým projektem se žádostí o dotaci na MV je vytvoření praco-
viště v sociálně vyloučené lokalitě, kterým by bylo zajištěno technické 
vybavení služeben MP a PČR. Projekt ve výši 506 tisíc by MV doto-
valo částkou 455 tisíc korun. Na vybavení služebny přislíbila sto tisíc 
i hejtmanka Vaňhová ze svého fondu. 

Využití  projektu Úsvit, který nabízí financování asistenta preven-
ce kriminality,  zatím město realizovat nebude. V jednání jsou další 
projekty pro pracovníky sociálních služeb-MENTOR.                    rm

Prioritní opatření:
1. Zvýšení bezpečnosti v uli-

cích neustálým tlakem na 
koordinovanou spolupráci 
Policie ČR a městské policie. 

• V současnosti je v našem 
městě každý den o 20 policistů 
více. S Policií ČR je město 
v každodenním kontaktu. Sleduje 
se vývoj kriminality za současného 
stavu policistů a připravují se tato 
data na druhé kolo jednání s minis-
trem vnitra, kde bude řeč o dalším 
zajištění bezpečnosti v našem 
městě. V platnosti je Koordinační 
dohoda o vzájemné spolupráci 
za účelem stanovení společného 
postupu při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného 
pořádku mezi Policií ČR a Městem 
Varnsdorf.

2. Zajištění bezpečné docház-
ky školáků v ranních hodinách 
v problematických lokalitách. 

 • Institut Veřejné služby 
Městského úřadu Varnsdorf 
vytvořil hlídky označené Do-
zor dětí do doby zprovoznění 
rozšířené městské linky.

• Rozšířena autobusová linka 
o další zastávky od 1. 10.

3. Zřízení stanoviště ostrahy 
v bývalém klubu Velveta. 

• Radnice přijala návrh spon-
zorského vybavení pracoviště 
ostrahy v lokalitě Sport včetně 
bezplatného pronájmu prostor 
od firmy Velveta, a. s. Pracoviště 
jen čeká na podpis smluvních 
stran PČR a města.

4. Vydání městské vyhlášky 
omezující nežádoucí jevy na 
veřejném prostranství.

• Schválena vyhláška o zajištění 
veřejného pořádku a estetického 
vzhledu (22. 9.)

6. Zajištění aktuální in-
formovanosti obyvatel pro-
střednictvím veřejných diskuzí 
i místních médií.

• Pro zajištění aktuální infor-
movanosti proběhly další veřejné 
diskuze s občany. Dále starosta 
města bude odpovídat v on-line 
diskuzi na webových stránkách 
města v daný den a hodinu.

7. Zajištění kampaně varo-
vání občanů a především škol-
ních dětí a mládeže před 
nebezpečím účasti na shro-
mážděních a pochodech skupin 
radikálů.

• Provedeno prostřednictvím 
rozhlasu, webu města, spoluprací 
se školami.

8. Stabilizace poměrů a ne-
gativních projevů života v uby-

PLNĚNÍ OPATŘENÍ RADY MĚSTA VARNSDORF V KOSTCE
Přinášíme vám přehledné zpracování prioritních a průběžných opatření včetně plnění Desatera Šluknovského výběžku.

tovnách a bytech v dotče-
ných lokalitách a důsledné 
dodržování stanovených pra-
videl.

• Rada města rozhodla při-
jmout návrhy na zajištění a opa-
tření k provozu Centra sociálních 
služeb:

1. zajištění 24hodinové služby 
kontroly vstupu a kontrola ubyto-
vacího řádu,

2. odstranění satelitů a antén 
do konce října 2011,

3. snížení kapacity ubytovny,
4. změna financování sociál-

ních služeb a provozu CSS.
• 15. září proběhla kontrola 

ubytoven v součinnosti Policie 
ČR, stavebního úřadu, odboru 
sociálních věcí, krajské hygie-
nické stanice, a hasičů - mimo 
nepovolené stavební úpravy ve 
Sportu nebyly zjištěny závažnější 
nedostatky. 

9. Zvýšení kvality a akce-
schopnosti městské policie 
v preventivní, dokumentační 
i represivní činnosti, včetně 
zajištění finančních prostředků 
s využitím dotačních titulů 
a příspěvků z fondů pro získání 
vyššího počtu strážníků.

• Zastupitelstvo schválilo 
okamžité zvýšení počtu strážníků 
MP (22. 9.), aby bylo zajištěno 
preventivní i represivní působení 
dvou hlídek zároveň. Díky 
dotačnímu titulu bude ještě letos 
rozšířen kamerový systém do 
problémových lokalit.

Průběžná opatření:
1. Spolupráce s vládní Agen-

turou pro sociální začleňování 
směrovaná k průniku do prob-
lémových komunit, k vytvoření 
systému pracovních příležitostí, 
k zajištění finančních prostřed-
ků pro preventivní činnost. 

• Starosta města Varnsdorf 
ustanovil pracovní štáb, který 
v pravidelných intervalech moni-
toruje bezpečnostní situaci, dále 
pak řeší možnosti začleňování ve 
spolupráci s Agenturou.

2. Zefektivnění systému kon-
trol oprávněnosti vyplácených 
sociálních dávek s jasně 
deklarovanou spoluprací od-
boru sociálních věcí, terénních 
pracovníků, škol, podnikatel-
ských subjektů (heren, sběren) 
městské policie a Policie ČR. 

• Díky výraznému systému 
kontrol a na základě předchozích 
zákonných opatření byl nezletilý, 
který se významně podílel na 
trestné činnosti v souvislosti 
s přepadením ve Varnsdorfu, 

převezen do diagnostického 
ústavu. S ostatními se intenzivně 
pracuje.

• Dle seznamu osob v hmotné 
nouzi se provádějí kontroly vlast-
nictví automobilů, kontroly částek 
za sběr šrotu. V průběhu měsíce 
října budou připraveny poukázky 
na potraviny, které budou 
používány místo vyplácení ho-
tovosti. Kontroly zneužití dávek 
v hernách budou probíhat.

• Dne 10. 10. byla provedena 
kontrola pracovníky OSVZ, ŽÚ za 
přítomnosti MP a PČR. Kontrola 
proběhla ve 28 provozovnách 
města. Zkontrolovalo se 103 
osob, z toho 4 osoby pobírající 
dávky pomoci v hmotné nouzi. 
Osoby pobírající DHN však ne-
hrály na automatech ani nepo-
žívaly alkoholické nápoje. Zjištěno 
bylo jedno porušení živnosten-
ského zákona, které bylo na mí-
stě vyřešeno blokovou pokutou.

• Možnosti výplaty dávek hmot-
né nouze formou poukázek budou 
dořešeny, jakmile rada města 
schválí jednu z nabídek firem 
TICKET SERVICE a SODEXO.

3. Zajištění cíleného kontaktu 
s problémovými komunitami.

• Starosta města společně 
s Kumarem Vishwanathan vyzval 
romskou komunitu, aby zvolila 
svého zástupce k jednání s rad-
nicí. Proběhla jednání s obyvateli 
ubytovny ul. TGM, jednání s ma-
jitelem ubytovny Sport, jednání se 
zástupci ubytovaných, majitelem 
Sportu za účasti terénních 
pracovníků, preventistů Policie 
ČR a správy ubytoven.

4. Prioritní zajištění programů 
prevence kriminality s využitím 
práce asistentů městské policie 
a stanovením programu nulové 
tolerance se zapojením orgánů 
státní správy.

5. Ve spolupráci s dalšími 
městy a obcemi regionu vytvá-
řet cílený tlak na rozhodující 
orgány a prosazovat požadavky 
stanovené vydaným „Desate-
rem Šluknovského výběžku“.

• Jednání s rozhodujícími vlád-
ními a politickými činiteli přinášejí 
výsledky: Návrh legislativních 
opatření Ústeckého kraje se 
týká sociálního bydlení, provo-
zování hazardu, pracovní povin-
nosti příjemce sociálních dávek, 
úpravy zákona při narušování 
veřejného pořádku. Dle vyjádření 
ministra Drábka bude dávka 
v hmotné nouzi od příštího roku 
poskytována v návaznosti na 
školní docházku a na povinné 

přijetí veřejně prospěšných 
prací. Místopředsedkyně vlády 
požádala ministra zdravotnic-
tví o vytvoření zákonné normy 

1. Požadujeme posílení nebo přinejmenším zachování 
stávajícího počtu policistů ve Šluknovském výběžku, a to 
především ve výkonu hlídkové služby.

• Ministr Kubice přislíbil hejtmance Vaňhové, že počty policistů 
na Šluknovsku zůstanou zachovány. Bod číslo jedna, nesnižování 
počtu policistů, přislíben.

2. Požadujeme změnu rozpočtového určení daní ve prospěch 
všech měst a obcí České republiky na úkor čtyř největších měst 
(Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), která v současné době pohltí 
cca 50 procent všech daňových příjmů z rozpočtového určení. 
Deklarujeme, že část navýšených příjmů mandatorně použijeme 
na zvýšení zaměstnanosti v našich obcích.

3. Požadujeme rychlé schválení novely loterijního zákona 
v té podobě, jak je navrhována Senátem ČR.

• Parlament schválil novelu loterijního zákona, a města se tak do 
tří let budou moci zbavit hazardu na svých územích. Bod číslo tři tedy 
také výhledově splněn.

4. Požadujeme rychlé vydání prováděcí vyhlášky k Zákonu 
o odpadech, která by měla zpřísnit režim výkupu železa 
a barevných kovů.

5. Požadujeme zavedení Centrálního rejstříku přestupků.
6. Žádáme o důrazné řešení v současné době již nezvladatelné 

drogové kriminality na Šluknovsku a současně požadujeme 
aktivní řešení obtěžující pouliční kriminality ve Šluknovském 
výběžku.

7. Žádáme o jasné nastavení hygienických norem stanovu-
jících počet m2 na jednu osobu v bytové jednotce, které zajistí 
důstojné bydlení všech občanů a zamezí jejich nekontrolovatel-
nému sestěhovávání.

8. Klademe důraz na vymahatelnost práva v ČR, na rychlejší 
a důslednější postižitelnost trestných činů a přestupků. Ry-
chlé vynesení trestu má výchovný a výstražný účinek na celou 
společnost.

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.

• 9. 10. 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. Oznámil, že vyplácení 
pomoci těm, kteří jsou bez trvalého pobytu v obci, bude pouze ve 
výjimečných případech.

Ministr Drábek předložil starostům nabídku zřízení stovky nových 
míst určených zájemcům o veřejně prospěšné práce.

počtu obyvatel na metry obytné 
plochy a ministra ŽP o úpravu 
zákona, který se zabývá sběrem 
železného šrotu.

Desatero Šluknovského výběžku 
a jeho postupné plnění
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Střípky z okolí

Pravidelní návštěvníci měst-
ských stránek (www.varnsdorf.cz) 
často využívají možnosti vyjádřit 
svůj názor k jednotlivým článkům 
a tématům ve veřejných interneto-
vých diskusích.

Pokud si projdete obecní 
a městské weby nejen okolních 
měst, zjistíte, že tyto diskuse ne-
jsou zcela standardním komuni-
kačním nástrojem a možnost 
tímto způsobem prezentovat 
své názory není na obecních 
webech zdaleka běžná.

Vedení města Varnsdor f 
webové diskuse vždy pova-
žovalo a považuje za užitečný 
a prospěšný atribut demokracie, 
díky kterému je možné získávat 
aktuální názor občanů, zjišťovat 
jejich problémy a přání.

S demokracií a svobodou 
je ale potřeba umět zacházet 
a diskutující by si měli uvědomit, 
že pokud chtějí své názory pre-
zentovat veřejně prostřednictvím 
městského webu, musejí v první 
řadě respektovat nastavená 
pravidla diskusí a uvědomit si, 
že za své výroky jsou právně 
odpovědní.

Bohužel velmi často (např. 
v období komunálních voleb nebo 
v poslední době) se setkáváme 
s opakovaným porušováním 
kodexu diskutujících. Některé, 
v naprosté většině anonymní 
příspěvky jsou vulgární, jiné 
s rasistickým podtextem nebo 
osobně napadající a urážející 
konkrétní osoby. Město Varns-
dorf, jako provozovatel (vyda-
vatel) stránek již kvůli tomu 
čelilo a čelí několika trestním 
oznámením.

Mýty a skutečnosti ve městě
1. Prodejem bytů v minulosti způsobila radnice problémy 

s nepřizpůsobivými občany dnes, v roce 2011?!!
Město dříve vlastnilo převážně v panelových domech něco přes 

2000 bytů a např. v roce 1996 doplácelo ze svého rozpočtu cca 
6.500.000 Kč ročně na údržbu a opravy bytového fondu, protože 
regulované nájemné nestačilo tyto náklady pokrýt (majitelé rodinných 
domků samozřejmě nedostávali nic). O nastavení výše nájemného 
na pokrytí reálných nákladů se tehdy nikomu ani nesnilo, a tak, když 
se objevila možnost převodu městských bytů do osobního vlastnictví 
nájemníků, neváhali jsme tuto cestu využít (od r. 1996 - 1997); zvláště 
proto, že mezi nájemníky byl o zakoupení bytu do osobního vlastnictví 
velký zájem.  

2. Radnice vytvořila svým neprozíravým přístupem ghetta 
s nepřizpůsobivými občany jejich velkou koncentrací na jednom 
(několika) místech?!!

Občané tohoto typu byli skutečně rozptýlení v řadě paneláků. Ostat-
ní spolubydlící v těchto domech si ale neustále stěžovali na nepořádek, 
rámus a obtěžování z jejich strany (kupř. domy na Křižíkově ulici). 
Navíc většina z nich neplatila nájemné a služby s bydlením spojené; 
proto město hledalo možnosti řešení této situace. Protože nebylo 
možné nikoho vystěhovat „na ulici“, muselo být nalezeno náhradní 
ubytování (také pro ty, kteří z různých důvodů o bydlení přišli - požár 
atd.). Tak vzniklo třeba nouzové ubytování pro 4 rodiny v „Hotelu 
Sport“ (v roce 1998).

3. Za všechny dnešní problémy mohou radní a členové za-
stupitelstva města a i ty současné je potřeba  vyměnit, protože 
nejsou schopní věci uspokojivě a rychle řešit?!!

Je to líbivé zkratkovité heslo. Nebere v úvahu neschopnost 
a neochotu všech polistopadových vlád a parlamentů (ale i klima 
v celé EU) přistoupit k realistickému přístupu ve věci nejen pravdivého 
pojmenování etnických problémů, ale hlavně nalezení odpovídajícího 
řešení. Místo toho mají prostor různí Uhlové, Kocábové a agentury, 
starající se jen o své bytí; cesta, kterou navrhuje třeba senátor 
p. Čunek (zasedání ZM 22. 9. 11) a která je dlouhodobá, velmi ná-
kladná,  zaměřená na více generací s nejasným výsledkem, ale jako 
jediná možná - investice do vzdělání a trvalého dohledu odpovědných 
sociálních a pedagogických pracovníků, není na pořadu dne.

Nápady, jako jejich okamžitý odsun někam daleko nebo uzavření 
do jakéhosi koncentračního tábora snad nemyslí vážně ani ti, co tato 
hesla na různých demonstracích vyvolávají; ale jako na vážné upo-
zornění nespokojených občanů vládě a zákonodárcům (ale i místní 
samosprávě) je třeba k tomuto apelu bezpodmínečně přistupovat.    

Záležitostí, které může starosta, radní a zastupitelé ovlivnit, je 
velmi málo a je to jenom záplatování s odsunem důsledků o nějaký 
časový úsek. 

Podněcování „protiradničních“ nálad u části občanů města a jejich 
využívání k nátlakům na odstoupení některých radních a zastupitelů 
je hanebné a má pomoci opozici „na radnici“; přímo skandální a ne-
spravedlivý je doslova „hon“ (vyznamenal se hlavně pochod k jeho 
domu) na bývalého starostu města Ing. Poláčka, který se nesporně 
velmi zasloužil o rozvoj města (investice do infrastruktury, vyrovnané 
a přebytkové hospodaření v době jeho mandátu). 

4.  „Podnikání“ v oboru bydlení?!!
Doslova „zlatý důl“ v nájemním bydlení připravila pro majitele 

nemovitostí vláda v roce 2007 a 2008, kdy vstoupila v platnost 
úprava Zákona o sociálních službách. Po deregulaci nájemného se 
v roce 2008 do zákona dostala tabulka s uvedením výše nákladů 
na bydlení (rozděleno do několika skupin podle počtu obyvatel měst 
a obcí - hranice je zvyšována až do r. 2012) a do této výše je doplácen 
příspěvek na bydlení těm, kteří na tyto nájmy nestačí svými příjmy -
tedy hlavně příjemcům sociálních dávek. V řadě případů jdou tyto 
příspěvky na bydlení přímo majitelům nemovitostí (není to případ 
ubytoven města), protože si to v nájemních smlouvách předem 
zajistí. Tady je třeba hledat příčiny sestěhovávání nepřizpůsobivých 
a vypuzování slušných lidí z jejich příbytků i snahy majitelů o vlastnictví 
celých objektů, potažmo v jiných městech, než oni sídlí. 

Ing. Vladimír Bartoň
starosta města v období 1994 - 1998

Úplné zrušení diskusí si 
nikdo nepřeje, proto se vedení 
města rozhodlo po zralé úvaze 
zamezit přístup do diskusí 
anonymům. Všichni čtenáři 
a přispěvatelé získají možnost 
se zaregistrovat a dále mohou 
do diskusí přispívat. Příspěvky 
již nebudou anonymní, u kaž-
dého bude zveřejněno i jméno 
autora. Podobný systém provo-
zuje například server novinky.cz 
a přistupuje k němu řada dal-

ších diskusních serverů.
Věříme, že toto opatření 

př ispěje ke zvýšení kultury 
internetového debatování a sluš-
ní čtenáři jej ocení. Podrobnější 
informace, jak při registraci 
postupovat, naleznete přímo na 
webu www.varnsdorf.cz.

Děkujeme za pochopení 
a doufáme, že o tuto službu bude 
mezi vámi, občany a čtenáři webu, 
zájem.         Administrátoři webu 

www.varnsdorf.cz

DISKUSE NA MĚSTSKÉM WEBU 
PRO REGISTROVANÉ ČTENÁŘE

SVĚTLO PRO ŠLUKNOVSKO
V hluku demonstrací a protestů proti přizpůsobivosti nepřizpů-

sobivých a v mediálním ruchu kolem návštěv politiků téměř zanikají 
hlasy těch, kdo pro soužití (ne-li bezproblémové, tak aspoň co nejméně 
problémové) etnik na Šluknovsku chtějí opravdu tady a teď něco dělat.

Zásluhou lidí kolem „Čajovny na kopečku“ v Rumburku a Agentury 
Pondělí - jmenovitě evangelický farář Filip Šimonovský a Monika Lam-
pová - vznikla počátkem září iniciativa SVĚTLO PRO ŠLUKNOVSKO -
 občané Šluknovska proti rasismu a násilí. Vznikla z přesvědčení, že 
k nápravě nepokojné situace lze přispět hlavně prevencí, nikoliv jen 
a pouze represemi. Prohlášení vyzývá „ke koncepčnímu, dlouhodobé-
mu a nenásilnému řešení sociální situace a ke spolupráci měst a obcí 
s neziskovými organizacemi, jakožto zkušenými partnery a odborníky.“ 
K petici „Světlo pro Šluknovsko“ (www.petice24.com/svetlo_pro_sluk-
novsko) se do začátku října připojilo necelých šest stovek lidí.

Svůj postoj deklarovali na setkáních, která se postupně uskuteč-
nila v Rumburku, Varnsdorfu (ve starokatolickém kostele), Jiříkově 
a Šluknově. Zatím poslední z nich je svoláno na pátek 21. října 
do rumburského evangelického kostela („Na Kopečku“). Pokud se 
situace v regionu neuklidní, bude se v nich pokračovat. Pokojná 
setkání, jejichž účastníci symbolickým zapálením svíčky naděje pro 
Šluknovsko podporují iniciativu proti rasismu a násilným řešením, 
silně kontrastují s vyzývavými pochody k ubytovnám.

Všem starostům obcí a měst na Šluknovsku byl 6. října iniciativou 
„Světlo pro Šluknovsko“ odeslán dopis, v němž třicet odborníků 
nabízí své vlastní síly a zkušenosti v oblasti sociální péče, školství, 
zaměstnanosti, zdravotnictví, v podnikatelské sféře i v náboženské 
a církevní. Koordinátory nabídky jsou Monika Lampová (ředitelka 
Agentury Pondělí) a Robert Ferenc, předseda Romského občanského 
sdružení Čačipen. Záleží teď na obecních samosprávách, zda a jakým 
způsobem budou chtít těchto nabídek využít.                             ham

Strategie obsahuje více než 
stovku konkrétních opatření, do 
jejichž plnění budou zapojeny 
zejména resorty školství, práce 
a sociálních věcí, vnitra, místního 
rozvoje a také Agentura pro so-
ciální začleňování. Opatření jsou 
zaměřena především na podporu 
zaměstnanosti, zapojení sociálně 
znevýhodněných dětí do hlavního 
vzdělávacího proudu, prevenci 
rozpadu rodiny a odebírání dětí do 
ústavní péče či bezpečnost uvnitř 
a v okolí sociálně vyloučených 
lokalit. Na přípravě strategie 
se podílela více než stovka od-
borníků z jednotlivých resortů, 
Sekce pro lidská práva Úřadu 
vlády, Agentury pro sociální 
začleňování, akademické sféry 
i z neziskového sektoru.

Strategie je rozdělena na 
šest oblastí, které jsou úzce 
napojeny na problematiku so-
ciálního vyloučení - jde o oblast 
bezpečnosti, bydlení, vzdělává-
ní, zaměstnanosti, sociálních 
služeb a regionálního rozvoje. 
Každá z oblastí obsahuje řadu 
konkrétních návrhů opatření 
i s konkrétním realizátorem a ter-
míny jejich plnění.

Mezi nejvýznamnější navr-
žená opatření patří například 
možnost nařídit povinnou školní 
docházku pro děti ze sociálně 
vyloučených lokalit, aby se 
předcházelo jejich zaostávání při 
následné školní výuce. Strategie 
také navrhuje provést rozsáhlý 
výzkum o podobách lichvy ve 

vyloučených lokalitách a zavést 
pozice odborníků na problema-
tiku lichvy v rámci Útvaru pro 
odhalování organizovaného 
zločinu (ÚOOZ). V oblasti bydle-
ní strategie navrhuje mimo jiné 
vytvořit ucelený model sociální-
ho bydlení, který by zahrnoval 
formy krizového, tréninkového 
a dlouhodobého sociálního byd-
lení. Pro podporu zaměstnanosti 
v sociálně vyloučených lokalitách 
strategie navrhuje vytvořit sys-
tém prostupného zaměstnávání 
nebo ve větší míře zaměstnávat 
dlouhodobě nezaměstnané ve 
veřejných zakázkách měst.

 Čerpáno z tiskové 
zprávy Agentury, rm

Vláda přijala strategii boje proti sociálnímu 
vyloučení v letech 2011-2015 
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Stanislav Krupař: Z nepokojů na severu Čech, Varnsdorf, 10. září 2011

V sobotu 24. září 2011 o půl 
druhé odpoledne přišel navštívit 
dominantu Varnsdorfu Hrádek 
stotisící návštěvník. Jím se stala 
varnsdorfská rodačka slečna 
Kateřina Trebatická.

Kastelánka paní Jupová pře-
dává na snímcích jubilejní ná-
vštěvnici upomínkové předměty 
a certifikát stotisícího návštěv-
níka.

Od zahájení provozu vyhlíd-
kové věže v roce 2003 je vedena 
pečlivá evidence návštěvníků. 
Zájem o Hrádek je vysoký, což 
potvrzuje v průměru více než je-
denáct tisíc návštěvníků ročně.

Ve výstavní síni se pravidelně 
konají výstavy žáků varnsdorf-
ských základních škol a umělecké 
školy,  klientů sociálních ústavů 
v okolí a tematické výstavy. 
Mnoho našich spoluobčanů si 
zde řeklo své ano.

Město Varnsdorf za podpory 
Nadačního fondu Hrádek Varns-
dorf podalo žádost o dotaci  na 
projekt HRÁDEK ve Varnsdorfu -
rekonstrukce kulturní památky 
z regionálního operačního progra-
mu ROP NUTS II Severozápad. 
Dle tohoto projektu by měla být 
provedena rekonstrukce doposud 
nerekonstruovaných částí budovy, 
kde vznikne expozice historie tu-

Stotisící návštěvník vyhlídkové věže 
a výstavní síně dominanty Varnsdorfu „Hrádek“ 

od slavnostního otevření po rekonstrukci 18. 7. 2003

ristického ruchu v regionu a místo 
pro společenské setkávání, před-
nášky a společenské programy. 
V podzemních prostorách budovy 
a podloubí bude geologická regi-
onální expozice, připravená sku-
pinou znalců regionální geologie. 
Součástí projektu je zhotovení 
vodovodní a kanalizační přípojky 
až do objektu. O přidělení dotace 
bude rozhodováno na Úřadu 
pro regionální rozvoj v Ústí nad 
Labem v podzimních měsících 
tohoto roku.

Nejbližší výstavou bude „Pod-
zimní výstava“ prací a výrobků 
klientů šesti sociálních ústavů 
regionu (Domov se zvláštním 
režimem - Krásná Lípa, Agentu-

ra Pondělí Rumburk, Domov pro 
osoby se zdravotním postižením 
Kytlice, Ústav sociální péče 
Jiříkov, Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Brtníky 
a Dětský domov Jiříkov)

Termín výstavy je 22.10. až 
20.11., vernisáž s ukázkami prak-
tické činnosti, recitace a zpěvu 
bude 22.10.

Nadační fond Hrádek-Burgs-
berg děkuje touto cestou všem 
dárcům a příznivcům Hrádku, 
kteří přispěli finančně nebo  svojí 
prací a podporou k zachování 
a aktivnímu životu Hrádku.

Karel Jelínek,
předseda správní rady 
NF Hrádek-Burgsberg

Dnes vystavujeme na Hrádku, 
příště možná na „Hradě“

Nedávná výhra ve výtvarné soutěži děti neukolébala k nečinnosti, 
zanedlouho budou vystavovat své další dílo v prostorách varnsdorf-
ské rozhledny Hrádek. 

V průběhu léta se klienti nízkoprahového klubu pro děti a mládež 
„Žijeme spolu“ věnovali další tvořivé činnosti - Africká krajina - safari. 
Dílo vytvořili z barevných krepových a vlnitých papírů přilepených na 
karton a doplnili soškami exotických zvířat z kerahmoty. Zvířátka děti 
ztvárnily a namalovaly za použití obrázkových předloh a své vlastní 
fantazie. Práce na Africké krajině probíhala v jednotlivých etapách, 
jednalo se o dlouhodobou činnost, ke které se děti průběžně vracely. 
Africkou krajinu-safari i Rozkvetlou louku (malba na plátno), která 
vyhrála ve výtvarné soutěži 1. místo, můžete zhlédnout v prostorách 
rozhledny Hrádek ve Varnsdorfu. Výstava bude zahájena vernisáží 
ve 14.00 a bude přístupná ve dnech 22. 10. do 20. 11. 2011. 

Mgr. Petra Lušňáková, vedoucí NZDM 

Z Varnsdorfu asi tak hodinu 
pěšky, čtvrt hodiny na kole, pár 
minut autem... a přesto je Walters-
dorf, turisticky zajímavá lokalita 
v našem těsném sousedství, pro 
Varnsdorfské poměrně nezná-
mým pojmem. Supermarket tu 
není, a tak většina našich návštěv 
za hranicemi se této obci vyhýbá. 
Do povědomí turistů ale už přece 
jen pronikla, po schengenském 
otevření hranic se totiž ocitla 
uprostřed pohodlné trasy mezi 
Varnsdorfem a vrcholem Luže. 

Sama obec (nyní součást 
Grosßschönau) má co nabídnout 
pro poznávací výlet. Například 
na náměstí bývalou rychtu, která 
pamětníkům svým charakterem 

Snímek z nepokojů v našem městě se stal fotografií roku v soutěži 
Czech Press Photo 2011. Autorem je Stanislav Krupař z týdeníku 
Reflex. Vítěz si kromě Křišťálového oka z klání odnese také finanční 
odměnu ve výši 120 000 korun.                                                  -r-

Jedním z návrhů občanů (resp. maminek), který zazněl na první 
diskuzi s občany v Panoramě, bylo prodloužení linky místního „okruž-
ního“ autobusu do lokality Kovářská a Bratislavská. Na druhé diskuzi 
mnozí občané kritizovali dobu zřízení této linky, kterou chvíli suplo-
vala služba rodičovských hlídek dětí. Málokdo si však uvědomuje, že 
v případě, že se nevyskytnou větší problémy, trvá úprava jízdního 
řádu a grafikonu ve zkráceném řízení min. 45 dní. Na prodlouženou 
linku tak první autobus vyjel v nejbližším možném termínu, tj. 3. října, 
a my se hned po týdnu fungování zeptali jednatele společnosti Quick 
Bus, a. s. pana Rostislava Boška, která pro nás linku zajišťuje, jaké 
jsou první výsledky.

Jakým způsobem byla linka upravena?
Linka městské hromadné dopravy 515002 (jak se správně jmenuje) 

byla prodloužena a rozšířena o zastávky Žitavská, Vasped, U Kočky 
a Bratislavská.

Využili občané toto rozšíření, nebo si zatím zvykají?
Vzhledem k tomu, že v autobusech používáme elektronické pokladní 

strojky, jsme schopni vyhodnotit jakýkoliv úsek spoje a jeho využití. Po 
vyhodnocení dat jsme zjistili, že za prvních pět dnů provozu tuto službu 
v novém úseku využilo 100 osob, což považujeme za úspěch.

Když známe vyčtená data, můžete nám říci, na které zastávce 
občané tuto službu využívají nejvíce?

Pokud bych měl seřadit zastávky podle počtu přepravovaných 
osob, resp. podle nástupu a výstupu, tak vítězem je zastávka Žitavská 
u ReTOSu (24/24 N/V osob), na druhém místě je zastávka Bratislav-
ská (5/19), pomyslné třetí místo by obsadila zastávka Vasped (15/6) 
a nejméně využitá je zatím zastávka U Kočky (7/0).

Dnem zahájení prodlouženého provozu byla zrušena nepříliš dobře 
přijatá služba rodičovských hlídek.                                                   JS

Prodloužení městské linky se vyplatilo

jistě připomene bývalou Burzu 
na varnsdorfském náměstí. Tady 
ji nezbourali, naopak, po rekon-
strukci slouží jako informační 
středisko a expozice Přírodního 
parku Žitavské hory. Naproti 
se zdvihá objemná, celé obci 
dominující věž kostela. Stojí za 
to si v infocentru vyjednat jeho 
návštěvu, hlavně kvůli vzácným 
a skvostným varhanám, dílu 
žitavského varhanáře Tamitia 
z roku 1766.

Z protilehlé strany náměstí 
sejdeme po několika schůdcích 
k muzeu. Volkskunde- und Müh-
lenmuseum, čili Národopisné 
a mlynářské muzeum, našlo 
působiště v bývalém vodním 

mlýně z počátku 17. století. 
Setkáte se tu s mnoha zajíma-
vými exponáty z historie obce, 
mlynářství, pekařství, tkalcovství -
s praktickou ukázkou tkalcování 
na funkčním stavu. Pamětní síň 
v muzeu i pomník před poštou 
ukazují, jak si tu váží svého 
rodáka, významného klavíristy 
a skladatele J. Ch. Fr. Schnei-
dera, který počátkem 19. století 
působil v Lipsku a v Dessau. Pro 
české návštěvníky muzea je k dis-
pozici český manuál prohlídky, sic 
je třeba tolerovat četné jazykové 
chyby. Muzeum je po celý rok 
otevřeno od úterý do soboty 
10 - 12 a 13.30 - 16.30 hod., po 
část roku i v neděli odpoledne. 
Plné vstupné 2 eura na osobu. 
Web: www.volkskunde-muehlen-
museum.de.  

Při pěší procházce po obci si 
určitě povšimnete mnoha zacho-
valých a pečlivě udržovaných 
podstávkových a hrázděných 
domů, mnohé z nich se navíc 
pyšní bohatě dekorovanými 
kamennými portály. 

ham

UŽ JSTE BYLI VE WALTERSDORFU?

INZERCE

Novinářský snímek roku 
je z Varnsdorfu
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Různé

Nemovitosti

Řádková inzerce

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

MÁTE POCIT AKUTNÍHO 
OHROŽENÍ? KLUB BIATLO-
NU  VARNSDORF a firma 
B TRADE SECURITY, s. r. o., 
nabízí: - kvalifikovanou jedno-
denní přípravu k úspěšnému 
složení zkoušky k získání 
zbroj. průkazu - výuku a vý-
cvik se zbraní na střelnici ve 
Varnsdorfu - prodej zbraní, 
střeliva, ochranných prostřed-
ků (plynovky, spreje atd.) 
Informace a objednávky na 
tel. č. 608 332 885.

SKZ NORD, s.r.o., nabízí 
k prodeji dr. byt 3+1+L v Rum-
burku 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.

Uvolňující masáže pro že-
ny a relaxační terapie pro těhot-
né - při příjemné hudbě a vůni 
aroma olejů. Tel. 604 163 757,
e-mail: d.marsalova@se-
znam.cz.

Prodám zděnou garáž 
v centru Varnsdorfu. Nová 
střecha. Snížená prodejní 
cena: 70.000 Kč. Kontakt 
777 232 038.

Prodej udržovaného bytu 
2+1+L v osobním vlastnictví ve 
Varnsdorfu. Výměra: 67 m2. 
Možno přikoupit i garáž. Pro-
dejní 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, klid-
né lokalitě ve Varnsdorfu. Po-
zemek: 741 m2. Prodejní cena: 
1.500.000 Kč. Info Lužická 
R. K. Telefon 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej zděného domu 
v Lipové u Šluknova. Vhodné 
k rekreačnímu využití i trvalé-
mu bydlení. Pozemek: 241 m2 
+ 1 425 m2 v nízkém nájmu od 
obce. Snížená prodejní cena: 
750.000 Kč. Info Lužická R. K.
Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Prodej stavebního pozem-
ku v Rumburku se stavebním 
povolením a projektem na 
výstavbu rodinného domu. Na 
pozemku voda vlastní (nový 
vrt), elektřina, plyn. Krásný 
výhled. Výměra: 978 m2. 
Prodejní cena: 340.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Prodám družstevní byt
3+1+L ve Varnsdorfu. Vý-
měra: 81 m2, ulice Pražská. 
Hezký prostorný byt se na-
chází v přízemí. Prodejní cena: 
650.000 Kč. Tel. 777 232 038.

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:       8.00-12.00

Prodám garáž ve Východ-
ní ul. ve Varnsdorfu. Telefon 
372 901 719. 

Prodám parcelu o výměře 
1 500 m2 ve Varnsdorfu pod  
Hrádkem. Cena 1m2/300 Kč.
Tel. 607 907 425

Prodám družstevní byt 
1+1+L v 11. patře panelového 
domu, 42 m2. Dům je nově 
zateplený, nová plastová 
okna a zasklená lodžie. V 
bytě zůstane kuchyňská linka, 
plyn. sporák a skříň v kuchyni. 
V ložnici prostorná zrcadlová 
vestavěná skříň. Na patře je 
možná úschovna kol, lyží apod. 
v uzamykatelné místnosti. U do-
mu je možné parkovat. Cena 
315.000 Kč. Možná i domluva. 
Telefon 607 987 680.

Pronajmu garáže v ul. Vý-
chodní a v ul. Husova. Telefon 
606 141 936.
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U příležitosti Evropského 
dne bez aut se toho dne konaly 
dvě akce. Cyklojízda pořádaná 
Akademií příslibu Gymnázia 
Varnsdorf a Cyklohrátky po-
řádané skautským střediskem 
Lužan Varnsdorf. Obě akce 
podpořené Zdravým městem 
Varnsdorf. Ze sedmi desítek cyk-
listů, kteří dorazili k parku u di-
vadla, se nakonec cyklohrátek 
zúčastnilo čtyřicet závodníků 
ve věku od 5 do 15 let. Všichni 
závodníci prověřili své znalosti 
v oblastech zdravovědy (první 
pomoci), dopravních předpisů 
a poznávání přírody. V čase, 
kdy organizátoři hodnotili vý-
sledky, si děti mohly zatančit 
pod vedením „DJ Roury“. Na 
závěr již byli všichni zúčastnění 
odměněni a nejlepší si odnesli 
i nějakou tu dobrotu navíc. 

Ve čtvrtek 22. září se od 
biskupského gymnázia vydal 
na cestu městem peloton, 
který chtěl svou spanilou jízdou 
upozornit na Evropský den 
bez aut. Organizátoři, kterými 
byly Akademie příslibů př i 
BGV, Zdravé město Varnsdorf 
a Skautské středisko Lužan, 
se tak připojili k více jak 1 400 
městům oslavujícím tento den 
současně i jako svátek zdravého 
životního stylu.

Peloton, sestavený neje-
nom z cyklistů (koloběžkáři, 
inlineisté, skateboard-ista, ba 
i jednokolkář byli mezi námi), ob-
jel varnsdorfské školy a všechny 
mateřské školky, kde pro nás ti 
nejmenší připravili malý kulturní 
program. Příjemným překvape-
ním  byla též nachystaná velmi 
chutná občerstvení. Po projetí 
městem se peloton přemístil 
k Městskému divadlu Varns-
dorf, kde za doprovodu hudby 
a tanečků „DJ Roury“  Evropský 
den bez aut zakončily skautské 
cyklohrátky.

Velké poděkování patří všem 
zúčastněným dětem a ro-
dičům mj. i za disciplinovaný 
průjezd městem, všem školám 
a školkám, které na nás i přes ne-
příznivý odpolední čas počkaly 
a věnovaly se nám. Především 
pak řidičům, kteří tolerovali více 
jak 70hlavému pelotonu poma-
lé průjezdy křižovatek, dokonce 
i víceré obtočení kruhového 

PODZIMNÍ CYKLOHRÁTKY 

INZERCE

Na akci se podíleli kromě výše 
zmiňované Akademie příslibu 
i varnsdorfští skauti za podpory 
Sparkasse Neugersdorf a Zdra-
vého města Varnsdorf. 

Pevně věřím, že obě akce 

Nově zrekonstruovaný park otevřen
Dne 30. září převzaly Vyšší odborná škola a Střední škola, 

Varnsdorf, p.o., a páteřní škola Ústeckého kraje do užívání park 
v areálu školy na ul. Karlova. Rekonstrukce tohoto historicky 
zajímavého parku trvala rok a půl a byla financována z Operač-
ního programu Životního prostředí za spolufinancování z rozpočtu 
Ústeckého kraje.

Pásku přestřihl radní Ústeckého kraje za odbor školství 
Ing. Petr Jakubec spolu s ředitelem školy Ing. Františkem Hriczem 
a zástupcem realizátora Vratislavem Fronkem.      Lenka Jarková 

INZERCE

Ohlédnutí za Evropským 
dnem bez aut ve Varnsdorfu

objezdu na Pražské ulici. Dě-
kujeme!

Zdali cyklojízda skutečně 
u přihlížejících vyvolala zájem 
a přivedla je k zamyšlení nad 
podstatou dne bez aut, si možná 
všimneme již příští rok… 
Za všechny organizátory, těšíc 
se již na následující ročník 

Mgr. Jan Novota

DOPRAVCE ROKU 2011
Hlasujte v soutěži Dopravce roku 2011 

a vyhrajte notebook.
Jednou z hlavních priorit Ústeckého kraje je neustálé 

vylepšování veřejné regionální osobní dopravy. 
Cílem soutěže je zjistit vaše zkušenosti 

a přispět ke zvyšování kvality dopravy v našem kraji.
Zvolte dopravce, s jehož službami jste nejvíce spokojeni! 

Hlasovat můžete do 31. 10. 2011.
Možnost hlasování na www.dopravceroku.cz.

Oranžový den
Sobotní dopoledne 1. 10. bylo v Interaktivní ZŠ Varnsdorf, 

Karlova ve znamení oranžové barvy. Na školní zahradě se sešli 
rodiče s dětmi, jejich známí, paní učitelky a vychovatelky, aby svojí 
aktivitou podpořili projekt Modernizace výuky, jenž je součástí kam-
paně ČEZu „Pomáháme tam, kde působíme“ (www.cezregionum.cz, 
vaše volba 2011). Naše škola tak má šanci získat nové vybavení 
počítačové učebny. Nádherný slunečný den si všichni užívali také 
díky panu Miloši Kostlánovi, který zajišťoval hudební produkci, ani-
mátorce Lucii Dospělové a paní Lídii Bilé, která účastníky pohostila 
výbornými koláčky, langoši a limonádou. Všem účastníkům děku-
jeme za krásně prožité dopoledne a těšíme se na příští podobnou 
akci.                                 Pedagogičtí pracovníci školy ZŠ Karlova

budou každoročně připomínat 
Evropský týden bez aut a bu-
dou stejně úspěšné jako letošní 
první ročník těchto dvou spoje-
ných akcí.         

Romana Cupalová

ZKLAMÁNÍ ZAVLÁDLO V MŠ NA KOPEČKU
První říjnové středeční ráno bude černým dnem pro naši MŠ.
Při rozednění a pohledu na naši zahradu se nám opět 

zatemnilo. V průběhu noci byl někdo tak šikovný, že odcizil 
50 tújí kolem plotu MŠ.

Děti, rodiče i zaměstnanci dotyčnému nenechavci děkují za to, že 
se můžeme vrátit opět na začátek a vypěstovat nové túje.

A tak se ptáme: „Není naše snaha  zbytečná?“          
Za kolektiv Martina Hladíková, učitelka 
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Vzpomínka

Svozy pytlového

tříděného odpadu

27. 10. 2011

22.-23. 10. 2011
MUDr. Jana Jůdová
Reigrova 773/72, Děčín II
tel. 412 523 410 
28.-30. 10. 2011  
MUDr. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622

Zubní
pohotovost

Dne 6. října by se dožil 50 let pan Roman 
Nittel. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Olga, dcery Nikola a Michaela

Úmrtí

Jaroslava Deusová 76 let
Drahomíra Šebová 45 let
Anna Buriánová 86 let
Marie Nováková 87 let
Edith Smolíková 73 let
Jan Maďar 83 let
Ladislav Rejman 47 let
Antonín Vydržal 59 let
Bořivoj Buchta 24 let

INZERCE

Dne 5. října uplynulo 15 let, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, tchán, dě-
deček a pradědeček Stanislav Suchopár. 

Stále vzpomíná manželka, dcera s rodi-
nou a syn s rodinou.

Dne 26. října by se dožil 60 let pan Petr 
Maibaum. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Maminka, manželka a dcery Petra a Zu-
zana s rodinami. 

S bolestí v srdci oznamujeme všem 
přátelům a známým, že nás opustila paní 
Iva Dolejšová. Zesnula tiše v pátek 7. října po 
krátké těžké nemoci ve věku 48 let. 

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou 
uctí její památku. Manžel Jiří s rodinou.

Nikdy nezapomeneme!
Dne 27. října by se naše milovaná dcera 

Romanka Schuppanová dožila 24. naro-
zenin. 

S láskou v srdci stále vzpomínají rodiče.

Dne 23. října uplyne smutný rok, co nás 
navždy opustil manžel, náš tatínek, dědeček 
a pradědeček František Hévr. 

S bolestí v srdci a láskou stále vzpomínají 
manželka Boženka, dcera Jitka a syn Franti-
šek s rodinami.

ZABÍJAČKOVÉ
HODY

středa  26. 10. 2011 
od 10.00 hodin

na náměstí
ve Varnsdorfu 

Nabízíme:
pravidelný fixní plat + další 

bonusy a benefity
Požadujeme:

min. vyučen, příjemné 
vystupování a flexibilitu

Kontaktní osoba:
Vladimír Kurel, kurel@atlas.cz, 

tel. 721 346 345

„Kampaňový 
specialista 

pro Varnsdorf a okolí“

přijme

INZERCE

Dunění bubnů zahájilo v sobo-
tu 15. října první ročník festiválku, 
který má přinést do Varnsdorfu, 
zkoušeného nepokoji, dobrou 
náladu a radost. Ukázat, že 
naše město není jen epicentrem 
špatných nebo kuriózních zpráv, 
ale že v něm žijí i normální lidé 
se zdravým rozumem, kteří se 
nenechají vlákat do pseudo-
politických her, jež nemají jiný 
smysl než zviditelnění jejich ak-
térů. Problém soužití totiž neleží 
v politice, ale právě - v soužití. 
A soužití znamená především - 
vzájemné poznání a respektová-
ní pravidel. Tedy něco, co politika 
ve skutečnosti nikdy nedokázala 
garantovat. Té totiž jde vždy 
jen o sebe samu. Takže zahájit 
festiválek dílnou hry na bubny 
bylo více než symbolické. Jejich 
zvuk, rozléhající se parkem před 
knihovnou již od desáté ranní, 
zahnal alespoň na okamžik zlé 
duchy minulých dní, dal zapome-
nout šarvátkám a navodil sváteč-
ní, trochu šamanskou atmosféru 
svátečního dne. A na ruku šlo 
pořadatelům i počasí. Hezký 
a slunečný podzimní den umožnil, 
aby celý program proběhl tak, jak 
byl naplánován - tedy pod širým 
nebem. Současně s bubenickou 
dílnou mohli malí diváci od tří let 
zhlédnout Vodnickou pohádku 
přímo v reáliích parku u rybníčku 

Festival pro Varnsdorf
Festival pro radost

vedle Billy. Odtud se pak mohli 
všichni vydat stezkou za červe-
ným fáborkem, který je vedl k ra-
dosti skrze kytary, flétnu, bubny, 
zpěv, beatbox a brakdance přímo 
v ulicích Varnsdorfu.

Poté pokračoval program na 
náměstí E. Beneše. Na impro-
vizovaném pódiu na korbě kami-
onu se střídaly hudební skupiny, 
písničkáři i tanečníci. Vystoupily 
zde například varnsdorfské sku-
piny E-xtreme Crew, Šukar Čave, 
písničkářka Jana Vébrová, krás-
nolipská Galaxie Junior, zatančily 
nám Biobrambory a Amar Čave, 
pobavil nás kabaret Prase na koni 
a celé vystoupení na náměstí 
ukončila známá rocková skupina 
Byl pes. Během zábavy a posle-
chu bylo možné se občerstvit 
jídlem a pitím u několika stánků 
nebo se zúčastnit veřejné kadeř-
nické produkce, zhlédnout show 
letadel na dálkové ovládání, či 
čtyřkolek... autíček  na ovládání, 
navlékání korálků... seznámit se 
s tajemným nástrojem didgeridoo, 
připojit se k výtvarné dílně nebo si 
užít celé řady her a soutěží.

Z náměstí se program pře-
sunul - formou symbolického 
průvodu „za lepší náladu“ -
do prostorů pivovaru Kocour 
a tam pokračoval vystoupením 
pěveckého sboru biskupského 
Gymnázia Varnsdorf, Neformál-
ní formace - Big Beat Rumburk, 
alternativní rockové skupiny 
z Prahy Stínohra a na závěr všem 
zahrál DJ Frodit. 

Samosebou, že i tady bylo 
možné občerstvit se jídlem a pi-
tím.

Celý festiválek proběhl v du-
chu, ve kterém byl naplánován -
tedy bez třenic a v milém přátel-
ském duchu. Bez účasti politiky 
a její manipulující pachuti. Tedy 
tak - aby bylo jasné, že to ne-
jsou obyvatelé Varnsdorfu, kdo 
by se neuměl domluvit, kdo by 
neuměl nalézt řešení a kdo by 
se nedokázal na úrovni pobavit. 
Celou akci zorganizovaly z vlast-
ní vůle Andrea Žampachová 
a Ivana Čonková z umělecké 
platformy Re-akce. Dále ředitel 
varnsdorfského divadla Martin 
Musílek a Petr Heinrich z MAS 
Šluknovsko. Neměla tedy původ v 
ničem politickém a místní radnice 
se na ní podílela „pouze“ technic-
kou podporou. A všichni účinkující 
se jí zúčastnili zcela zdarma, což 
je v dnešní době hodno obdivu 
a uznání. Bylo by zvláštní a smu-
tné, kdyby tomu bylo jinak, kdyby 
lidé v našem městě více přijímali 
to co je rozděluje, než to, co v so-
bě skrývá potenciál spojovat. 
Ovšem za předpokladu, že pomo-
cí podobných akcí dojde i k osví-
cení a pochopení, že soužití je 
možné opravdu jen při vzájem-
ném dodržování pravidel.

A nejen proto přejme festiválku 
úspěšné pokračování i v příštích 
letech. 

Na závěr se sluší poděkovat 
sponzorům celé akce: PharmDr. 
Jindřichu Šmídovi, firmě Samat, 
Jiřímu Swadoschovi, RG Projek-
tu, Teplárně Varnsdorf, Jiřímu Be-
ranovi, Pavlu Nechutnému, firmě 
NOPROSU, hasičům, technic-
kým službám, městu Varnsdorf, 
Akademii příslibu biskupského 
gymnázia, spolupořadatelům ze 
škol a skautům.

PGMM
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Další utkání příslušných věkových kategorií České ligy mají 
odehrány týmy Fotbalové akademie Šluknovského výběžku. Za-
tímco oba starší celky hostily žižkovské soupeře z horních polovin 
tabulek a neuspěly, mladší týmy si poradily s vrstevníky Rakovníku 
z opačných pólů pořadí. V soutěžích si po osmi kolech zatím lépe 
vedla mladší dvě družstva U13 a U12, která držela mezi čtrnácti kluby 
soutěže shodně desátá místa se ziskem sedmi, resp. devíti bodů.

  Výsledky: FAŠV U15 - Viktoria Žižkov 3:6 (1:3), branky Holeček, 
Jessl a Česenek. FAŠV U14 - Viktoria Žižkov 1:6 (0:5), jediný gól 
vsítil Stárek.

  FAŠV U13 - SK Rakovník 11:4 (2:1, 7:0, 1:2, 1:1), branky Lisý 3, 
Svačina, Knitl, Zabilka, Polák, Novák, Holubek, Svoboda a Marko. 
FAŠV U12 - SK Rakovník 16:2 (2:1, 7:0, 2:1, 5:0), góly Mládek 3, 
Rybář, Krpata a Štěpánek po 2, Vejrostek, Janoušek, Hoffman, 
Křemeňák, Král, Svačina a Šindelář.                                      ZdS   

MLADŠÍ TÝMY FAŠV 
V LIZE BODUJÍ

Ve druhém soutěžním utkání 
sezony porazili basketbalisté 
TJ Slovan družstvo BNK Most 
78:76 (17:15, 24:23, 19:20, 
18:18). Body: Novotný 21, Buben 
19 (3x3), Smrčka 14, Voráček 9, 
Vakulenko 7, Šišulák 4, Relich 
a Bureš po 2. Cílem basketbalo-
vého týmu mužů TJ Slovan a svě-
řenců trenéra Zdeňka Stroleného 
v Severočeské lize 2011-2012 je 
vylepšit nelichotivá umístění 
posledních let a připravovat do-
mácím divákům vždy přitažlivou 
podívanou. Hracím dnem zápasů 
doma je sobota. 

Družstvo kadetů U17 se potýká 
s nedostatkem hráčů, ale i s ne-
dostatkem sobě rovných soupeřů, 
a tak ani letos není přihlášeno do 
žádné soutěže.

Žákyně U15 jako jediné 
projdou letos celorepublikovou 
soutěží. Jejich přerozdělením 

Zahájily také basketbalové naděje

Dovoz kompletní sady medailí 
Na měření sil v přespolním běhu, které se již tradičně konalo 

v Děčíně, vyslala naše škola ZŠ náměstí E. Beneše celkem tři 
družstva. Jejich výkony hodnotili všichni přítomní hodně pozitivně, 
ostatně výsledky hovořily více než jasně. Celkově jsme přivezli celou 
sadu medailí. Na první místo ve své kategorii dosáhli starší žáci, 
kteří díky svému umístění postoupili do krajského kola. Na druhém 
místě skončili mladší žáci, i když jejich umístění bylo velmi smolné, 
protože za vítězným družstvem zaostali o pouhý jeden bod. Poslední 
cenný kov, bronzovou medaili, vybojovala mladší děvčata.   

Jakub Mareš, učitel tělesné výchovy

Na okresní kolo v atletickém 
čtyřboji v České Kamenici odjela 
čtyři družstva ZŠ náměstí. Sou-
těžily pětičlenné týmy, přičemž 
každý člen musel absolvovat 
čtyři disciplíny (sprint, dlouhý 
běh, hod míčkem nebo vrh koulí, 
skok vysoký nebo skok daleký). 
Všestrannost nám svědčila 
a tři naše týmy postoupily do 
krajského kola v Bílině - mladší 
žáci, mladší žákyně a starší žáci.  
Nad síly starších žákyň pak byly 
jejich soupeřky z Jílového u Děčí-
na, ale i druhé místo bylo pro nás 
úspěchem. Všem zúčastněným 
náleží velké díky za vzornou re-
prezentaci školy a přání úspěchu 
ve vyšších kolech.             

Václav Zemler  

TURNAJ O ZLATOU ŠIPKU
Ve varnsdorfské restauraci Sloupový sál se hosté pravidelně 

baví hrou v házení šipek. Proto její vedoucí R. Bryknar uspořádal 
I. ročník soutěže, aby hosté změřili své síly v této hře na přesnost. 
Do turnaje se zapojila obě pohlaví, a to po čtyřech ženách a mužích. 
Po urputných bojích vzniklo překvapivé pořadí, když první místa 
obsadila ženská populace takto: 1. Z. Elfmarková, 2. V. Hášová, 
3. M. Šuhajdová, 4. J. Svobodová. Pátý skončil pořadatel turnaje 
R. Bryknar a na dalších místech Z. Pipek a velký favorit J. Mrkvič-
ka. Všichni účastníci obdrželi pamětní plakety s diplomy a shodli 
se na tom, že se již těší na další ročník turnaje.         M. Exnar

Výbor TO TJ Slovan Varns-
dorf nabízí v zimní sezoně 
2011-2012 možnost hraní pro 
všechny zájemce v žitavském 
WESTPARK CENTRU, které se 
nachází hned vedle Kauflandu. 
K dispozici budou dva dvorce 
s kobercem modré barvy 
každou sobotu od 5. listopadu 
2011 do 30. dubna 2012. Jde 
o dvorce číslo 2 (9.00-12.00 hod.) 
a 3 (9.00-11.00 hod.). Vybavení 
haly je kompletní a velice luxusní. 
Cena 9 EUR + 1 EUR za světlo 
na hodinu hraní s možností ob-
držení paragonu na požádání. 
Rezervaci je možné zajistit na te-
lefonním čísle 602 104 574 nebo 
milanhindrak@seznam.cz.

MH  

Po jednoznačném vítězství dívek a překvapivém prvenství chlapců 
v okresním kole středoškolského atletického poháru „CORNY 2011“ 
postoupila obě družstva z Gymnázia Varnsdorf do krajského finále 
v Bílině. Přestože jsme nováčky této prestižní soutěže a jeli jsme 
hlavně na zkušenou a poměřit síly s ostatními středními školami 
z celého Ústeckého kraje, tak děvčata opět nezklamala. Pouze jeden 
ulitý start a s ním spojené vyloučení z běhu na 60 m nás připravil 
o jasné prvenství a postup do celostátního finále v Břeclavi. Smůla. 
Snad příště. Oporou družstva jsou svěřenkyně manželů Skalických 
z lehkoatletického oddílu TJ Slovan Varnsdorf. Nejvíce bodů pro 
družstvo získala Markéta Váňová (1. místo na 60 m, 200 m, štafeta 
400 m), ale díky za bojovnost a nasazení patří všem závodníkům.                                                   

Radka Holubářová, BG Varnsdorf

 HC Varnsdorf má v nové sezoně v soutěžích dvě žákovská družstva 
1. - 3. tříd, která hrají ve stejném počtu soutěží Libereckého a Ústeckého 
kraje. Klub pro ně získal i několik posil z Rumburku a Johnsdorfu. První 
turnaj se konal v Děčíně, kde varnsdorfští mladí hokejisté sice porazili 
Ústí n. L., ale v dalších třech utkáních odešli poraženi.                   JH

Atletky z gymnázia krůček 
od celostátního finále

Hokejové naděje měly první turnaj

vznikly vedle ligových ještě nově 
divizní soutěže, kde se žákyně 
trenéra Jana Šišuláka budou 
v podzimní základní části snažit 
sebrat body vesměs severočes-
kým soupeřkám pro postup ze 
skupiny do jarní části. Tam pak 
mohou porovnat síly i s ligovými 
vrstevnicemi. Úvodní výsledek 
v divizi B je povzbuzením: Loko-
motiva Liberec - TJ Slovan 56:67 
(9:19, 19:16, 12:16, 16:16).

V červnové kvalifikaci mělo 
družstvo žáků U14 trenéra Ada-
ma Cedrycha šanci nakouknout 
do žákovské ligové kuchyně. Po 
jejím zrušení tak odehraje sezonu 
ve spojené soutěži čtrnáctiletých 
a patnáctiletých Středočeského 
kraje. Na její úvod hostilo Mělník 
U15, s kterým prohrálo 52:93 
(12:25, 10:20, 11:27, 19:21). 
Druhým soupeřem měly být 
Kralupy U15. K zápasu však 
nepřijely, a tak o výsledku bude 
rozhodovat příslušná komise 
vedení soutěže.

Převážně začínající děvčata 
družstva starších minižákyň vede 
prvně trenérka Zdena Kubíková, 
a tak jejich dvojzápasy budou 
hlavně o bojovnosti a získání 
zkušeností. Z úvodních výsled-
ků je povzbuzením jedna výhra, 
ale i těsná porážka: TJ Slovan - 
TJ Lokomotiva Liberec 44:67 
a 55:53, TJ Slovan - Sluneta 
Ústí n. L. 50:55 a 24:83.

V soutěži mladších minižáků 
a nejmladšího minižactva vede-
ných trenérkou Bárou Michalino-
vou mohou startovat i smíšená 
družstva, což přidává zápasové 
podívané na rozličnosti a dětské 
dramatičnosti. I tady je znatelný 
útlum v počtu dětí, a protože ti 
nejmenší během roku hrají jen 
několik turnajů, dostali možnost 
zahrát si i v kategorii o něco 
starších. Zahajovací výsledky OP 
nejmladšího minižactva - výhra 
a prohra: BK Děčín - TJ Slovan 
32:60, TJ Slovan - BK Kondoři Li-
berec 41:63.             Ing. Strolený

POSTUP TŘÍ TÝMŮ DO KRAJSKÉHO KOLA 

Nabídka 
zimního tenisu
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BOD S BOHEMIANS A PORÁŽKA V BRNĚ
FK Varnsdorf hostil v 10. kole 

druhé ligy jednoho z aspirantů 
na postup Bohemians Praha 
neboli bývalý Střížkov již pod 
vedením nového trenéra Zden-
ko Frťaly (41 let). Ten v minulosti 
hrával za Teplice, nyní do konce 
září trénoval jeho divizní béčko V úvodním turnaji okresní soutěže Autocentrum Jílové liga 2011-

2012 využilo béčko JK Trans domácího prostředí varnsdorfské 
sportovní haly a všechna tři utkání dovedlo do vítězného konce. 
Nejdříve porazilo tým Turba B 4:2 (góly T. Jägr 2, J. Galbavý, 
M. Fritzsche), poté si poradilo s Jílovým B 2:1 (J. Galbavý, F. Skyva) 
a nakonec vyhrálo dalším těsným výsledkem nad celkem Metalliga 
Teplice 3:2 (T. Jägr, P. Lisý a V. Fišer). Turnaj odehrál domácí celek 
s hráči: Jiří Petrásek - Tomáš Skotnica, Michal Fritzsche, Marcel 
Mikolášek, Tomáš Jägr - Petr Lisý, Václav Fišer, Josef Galbavý, 
František Skyva.   

Na prahu nové sezony zvítězila garda JK Trans na turnaji v Libou-
chci po výhrách s týmy Sokol Bělá 4:1, DeCe Děčín 4:3, Lišáci Jílové 
3:1 a plichtě s Rafany Děčín 3:3.                                               ZdS  

Béčko JK Trans stoprocentní

Druhý Kovárna Freerol Cup měl fi nále
První říjnové úterý se odehrál 10. a poslední turnaj již druhé série 

KFC. Prvních 9 hráčů se pak zúčastní boje o 15.000 Kč. Dle pořadí 
do něho šli: 1. Müller 159 bodů, 2. Míka 139, 3. Houžva 122, 4. Sovič 
92, 5. Pavlík 74, 6. Knitl 73, 7. Fugas 71 8.Vlasta 69, 9. Pavouk 58 b. 
Do druhé série KFC se zapojilo celkem čtyřicet šest hráčů.          LM
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a současně působil i v roli asi-
stenta u prvoligového týmu. 
V utkání dostal domácí do ve-
dení v 17. min. Alen Melunovič 
(na archivním fotu v popředí 
vlevo), pro kterého to byl jeho 
třetí gól při pátém startu ve 
varnsdorfském dresu. Hosté 
čtvrthodinu po změně stran vy-

rovnali, a protože oba týmy své 
další šance nevyužily, skončil 
duel smírně 1:1. To pro domácí 
znamenalo posun na 10. místo 
tabulky. V dalším kole čekalo 
venku překvapivě předposled-
ní Brno už s novým trenérem 
R. Kafkou. Domácí doma prvně 
vyhráli a varnsdorfský FK se 
naopak prvně vracel poražen po 
výsledku 3:1. Góly 26. Zbožínek, 
34. Švancara, 76. M. Doležal II -
47. Milunovič. Nyní v neděli hostí 
FK Varnsdorf od 15.30 Sezimovo 
Ústí.

Dorost FK Varnsdorf U19 má 
za sebou další zápasy České 
ligy. Na stadionu v Rumburku 
porazil FK Pardubice B 3:0 
(branky Milanovič 2 a Kučera) 
a zvenku přivezl krutou porážku 
od RMSK Cidlina Nový Bydžov 
7:0. V dalším kole hostil tabul-
kově šestý Slavoj Vyšehrad, se 
kterým i přes značnou marodku 
remizoval 2:2 (Bukáček, Milano-
vič). Po devíti kolech soutěže 
bylo pořadí dolní poloviny ta-

bulky toto: 9. Letohrad 13 bodů, 
10. Kolín 11, 11. Nový Bydžov 
10, 12. FK Pardubice B 8,
13. FK Varnsdorf 8, 14. Meteor 
Praha 7, 15. Rapid Liberec 6, 
16. FKM Úpa 0 bodů. V prestiž-
ním a důležitém zápase na Rapi-
du Liberec pak dorostenci zvítě-
zili 1:3. Branky 29. Vomáčka 
z PK, 45. Milanovič, 83. Ruszó. 

Dorosty U17 a U16 hostily 
v KP týmy Ervěnic. Starší vyhrál 
4:3 (3:0), když hosté do 58. srov-
nali na 3:3! Góly dali Kučera 3 
(2 z PK) a Vindyš. Mladší porazili 
po mnoha zahozených šancích 
vrstevníky Ervěnic jen 4:0 
(3:0), branky Vindyš, Heinrich, 
Zelinger a Hocke. V Lounech 
U17 prohrála 5:2 a U16 přivezla 
body po výsledku 2:4. Doma 
s Kadaní starší zvítězili 3:2 
a mladší odešli poraženi 4:7. 
Po sedmi odehraných zápa-
sech patřilo týmu U17 desáté 
a družstvu U16 sedmé místo 
tabulky krajského přeboru. 

Text a foto ZdS


