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ZASTUPITELÉ VYSLOVILI DŮVĚRU 
SOUČASNÉMU VEDENÍ MĚSTA
O zařazení mimořádného bodu programu jednání požádal 

na říjnovém zastupitelstvu Petr Jakubec, který je v médiích 
i přes svůj nesouhlas diskreditován a spojován s Lukášem 
Kohoutem. Varnsdorfský zastupitel a krajský radní P. Jaku-
bec předložil za klub ČSSD návrh na odvolání vedení města, 
tj. starosty a dvou místostarostů. „Tento bod chceme zařadit 
z důvodu rozporů ve vedení města. Při minulém zasedání se 
ZM zabývalo situací ve městě Varnsdorfu. Neprobíhalo tak, 
jak by podle našeho názoru mělo proběhnout. Myslíme si, že 
by bylo dobré, aby vedení města požádalo tímto způsobem 
o důvěru nás, zastupitele,“ uvedl P. Jakubec. Dále požádal, 
aby hlasování o zařazení tohoto bodu proběhlo tajnou volbou 
a po jménech. 

Byla tedy vytvořena volební místnost, volení komise 
a hlasování proběhlo. Pro odvolání starosty Martina Louky 
bylo z přítomných 21 zastupitelů 10, proti odvolání 11. První 
místostarosta Karel Dubský získal 12 hlasů jako podporu, 
pro jeho odvolání bylo jen 9 zastupitelů. Místostarosta Josef 
Poláček získal 10 hlasů pro odvolání a 10 hlasů proti odvo-
lání, jeden hlas nebyl platný.

Hlasováním byla potvrzena důvěra všem třem, vedení 
radnice tedy zůstává. 

Stejný požadavek na odchod vedení města vyjádřili 
i signatáři petice, kterou podepsalo necelých 600 lidí. Z pří-
tomných vystoupil i L. Kohout, který vyzval k odstoupení 
všechny zastupitele.                                                           rm
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NOVÉ BYTY 
V HRÁDKU NAD NISOU

Developerský projekt „Nové Byty Hrádek nad Nisou“ je no-
vinkou na trhu realit v Hrádku nad Nisou, v lokalitě, která má 
vše: rozrůstající se průmyslovou zónu s dostatečným počtem 
pracovních míst, míst pro odpočinek a sportovní vyžití všeho 
druhu. Je to město s historickou hodnotou (zámky, hrady), leží na 
úpatí Lužických a Žitavských hor. A vy zde můžete bydlet ihned 

Na programu říjnového za-
stupitelstva se po delší odmlce 
opět objevil záměr investorů po-
stavit v lokalitě Špičák dvě větr-
né elektrárny o výšce 140 me-
trů a elektrickém výkonu 2 x 2 
MW. Neschvalovala se přitom 
samotná výstavba větrných 
elektráren, ale záměr pořídit 
změnu územního plánu sídel-
ního útvaru Varnsdorf (ÚPN-
SÚ), který by následně výstav-
bu umožnil. Pamětníci si jistě 
vzpomenou, že tento podnika-
telský záměr se na půdě zastu-
pitelstva projednával od roku 
2006 již poněkolikáté a ještě ni-
kdy jej zastupitelé nepodpořili, 
i když někdy šlo o pouhý jeden 
hlas. Tak jako záměr výstavby 
při projednávání vždy rozdělil 

zastupitele, stejným dílem roz-
dělil i obyvatele našeho města. 
Některé na příznivce a odpůr-
ce tohoto zdroje obnovitelné 
energie, jiné na technokraty 
a estéty, další pak na ekology 
a konzumenty. Do příslovečné-
ho kotle se pak ještě přimíchaly 
odborné posudky a vyjádření, 
oponentní posudky a vyjádření 
a výsledek se okořenil emoce-
mi. Nyní však šlo o něco více. 
Pokud investor nyní nedostane 
zelenou pro změnu územního 
plánu, nebude pravděpodobně 
podle nových Zásad územního 
rozvoje Ústeckého kraje možné 
u nás do budoucna elektrárny 
postavit. Proto nabídka in-
vestora, kterou zastupitelé 
zvažovali, byla zajímavá i fi -

nančně. Investor nabídl městu 
50% podíl ve společnosti, což 
výhledově představuje na zisku 
z vyrobené elektrické energie 
řádově několik desítek (80) 
milionů korun. Tato lákavá na-
bídka však znamená nejprve 
50% náklady při výstavbě, pak 
dlouhé roky splácení úvěru a až
po cca 10 letech kýžený efekt 
ve formě splacení počáteční 
investice a následně oboha-
cení městské pokladny o vý-
nos z výroby el. energie. Na 
pověstné misce vah tedy zů-
stalo na jedné straně hledisko 
ekonomické, na druhé narušení 
krajinného rázu. Následné hla-
sování však prokázalo, že ani 
fi nanční pobídka zastupitele ne-
přesvědčila. Napříč politickým 
spektrem se pouze devět zastu-
pitelů rozhodlo podpořit změnu 
územního plánu, 3 zastupite-
lé byli proti a 9 se jich zdrželo. 
Tímto rozhodnutím se projekt 
VE na Špičáku def init ivně 
přesouvá „do šuplíku“, neboť 
ani výměna části zastupitelů 
po loňských volbách mu nepři-
nesla dostatečnou podporu.

JS

ZASTUPITELSTVO ZAMÍTLO VÝSTAVBU ELEKTRÁRNY
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Rada města rozhodla: • Pověřit starostu města uzavřením 
dodatku smlouvy o dílo na akci „Oprava a zateplení fasády 
na objektu I. stupně ZŠ Edisonova“, kterým se prodlužuje 
termín dokončení stavby do 15. 11. 2011. • Zveřejnit záměr 
pronajmout část nebytových prostor v budově Městského cen-
tra kultury a vzdělání (MCKV) č. p. 1260. • Z důvodu neplnění 
příjmů rozpočtu roku 2011 nezahájit stavební úpravy kanceláří 
v č. p. 1838 ve Varnsdorfu, nezahájit 1. etapu rekonstrukce 
muzea ve Varnsdorfu a nezahájit úpravy dětského parku 
v ul. Národní-Otáhalova ve Varnsdorfu. • Souhlasit s podá-
ním žádosti o příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje 
na projekt „Preventivní opatření proti kr iminalitě ve 
Varnsdorfu“ a souhlasit se spolufinancováním města ve 
výši min. 30 % z celkových výdajů, tj. ve výši 45.000 Kč. 
• Vyhovět žádosti Sdružení Linky bezpečí, která provozuje 
telefonickou krizovou linku zdarma nonstop pro všechny 
děti a mladé lidi mimo jiné i v našem městě, a přispět jim 
částkou 1.000 Kč v roce 2011. • Pověřit starostu města 
k podpisu smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby 
v hmotné nouzi se společností  Edenred CZ, s. r. o. • Vzít 
na vědomí oznámení ředitelky Městské knihovny Varnsdorf  
Mgr. V. Matysové o jejím nástupu do práce po mateřské do-
volené k 1. 1. 2012.  Z důvodu odstoupení Mgr. Š. Martinkové 
z pozice ředitelky ZŠ Bratislavská na vlastní žádost pověřila 
RM řízením ZŠ Bratislavská ředitelku Mgr. M. Hnilicovou.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Dokončení ze str. 1

Hrál s auty „kulečník“
Do protisměru se dostal se svým vozidlem dvaačtyřicetiletý 

výtečník. Roli v tom sehrál alkohol v kombinaci s absencí dosta-
tečné míry ohleduplnosti. Zde čelně narazil do zaparkovaného 
Renaulta, který odhodil na Škodovku, stojící za ním. Couvl tedy 
zpět a opět se rozjel. Narazil ale bočně do Škodovky, na kterou 
před tím poslal Renault, přičemž svůj automobil dostal do stavu, 
kdy už nebyl schopen další jízdy. Celková škoda překročila hranici 
sta tisíc korun. Řidiče následně odvezla sanitka do nemocnice 
s poraněním hlavy, což budí spekulace o nezapnutých pásech. 
Z  nemocnice ale utekl domů, patrně ze strachu před odběrem 
krve. Tam byl vzápětí zadržen policisty, kteří mu dali dýchnout, 
a bylo jasno. Řidičský průkaz mu ale odebrat nemohli, protože 
u sebe žádný neměl. Pak přišlo na řadu podezření z ohrožení 
pod vlivem návykové látky, které ho postavilo tváří v tvář hrozbě 
až tříletého vězení. Na závěr zbývá jen dodat, že pirátův vůz má 
prošlou technickou kontrolu.

Bomba se nenašla
13. 10. před jedenáctou hodinou večerní kontaktoval policisty 

zaměstnanec rychlé záchranné služby. Na jejich linku totiž volal 
neznámý muž, který oznámil, že na Čelakovické ulici ve Varns-
dorfu vybuchnou bomby. Muži zákona z obvodního oddělení, 
hlídkové služby a speciální pořádkové jednotky spolu se strážní-
ky prohledali všechny domy v uvedené ulici i přilehlé kontejnery, 
odpadkové koše i zde zaparkovaná vozidla. Žádný podezřelý před-
mět ale nenašli. Pachatel se svým jednáním dopustil trestného 
činu šíření poplašné zprávy, a bude-li dopaden, mohou mu hrozit 
až tři roky odnětí svobody.

 por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Hrádek nad Nisou - proč je dobrým místem pro život? Právě 
Hrádek nad Nisou má vše!!!

Město  Hrádek nad Nisou  je částí Trojzemí, jejímž hlavním cílem 
je nalézt pracovní uplatnění, studium nebo turistické cíle v sousedním 
Německu či Polsku. Zdejší průmyslová zóna se rozrůstá, uplatnění 
zde najde od nového roku dalších až 350 zájemců o práci v novém 
závodě. Pouze 19 kilometrů vzdálený Liberec nabízí další možnost 
práce nebo univerzitního studia.  Moderní železniční spojení zajišťují 
komfortní vlakové soupravy Trilex.

Bezpečný uzavřený areál  s novými  byty za dostupné ceny 
pro mladé i staré.

Komplex „Nové Byty Hrádek nad Nisou“ je obytným parkem, 
jenž zajistí vlastníkům bytových jednotek veškeré služby související 
s plnohodnotným žitím. Součástí je dětské hřiště, pískoviště a pro-
lézačky, relaxační zelená zóna. Mladé páry i starší páry zde najdou 
ekonomicky výhodné vlastní bydlení, nabídka je rozmanitá, menší 
1kk (od 28 m2), několik typů 2kk, 3kk, 4kk s balkony až po plošně nad-
standardní bytové jednotky. U přízemních bytů je předzahrádka pro 
vlastní využití samozřejmostí. Tato společnost chce podpořit mladé 
vznikající partnerské páry a pomoci jim realizovat představy a sny 
o společném bytě.           

Nestyďte si říct o bonus. 
Developerská firma díky finanční podpoře partnerské banky 

a zahraničnímu investorovi nabízí pomoc při zajištění finančních 
produktů na pořízení bytu. Dalším bonusem jsou například poukazy 
od partnerského interiérového studia, kde si klient vybírá dle vlastního 
výběru kuch.linku či nábytek do svého bytu. Zájemci o atraktivní 
bydlení mohou řešit své požadavky na použité interiérové materiály. 
Přemýšlejte...právě dnes je váš čas na změnu vašeho života a jeho 
novou etapu. Prvním krokem pro uskutečnění vaší životní změny 
může být nové vlastní bydlení. Pro nezávaznou informativní schůzku 
můžete zavolat již dnes!  Jděte na:  www.novebytyhradek.cz   Volej-
te:  608 150 110 Pište: prodej@novebytyhradek.cz.

NOVÉ BYTY 
V HRÁDKU NAD NISOU

Zastupitelstvo města na svém 
zasedání dne 20. 10. 2011 svým 
rozhodnutím zrušilo usnesení 
č. 105/2011, 4. zprávy výboru 
ZM/4. 01 nájemné bytů ze dne 
23. 6. 2011, v němž zastupitel-
stvo rozhodlo stanovit nájemné 
u bytů v majetku města dle ná-
vrhu finančního výboru. K roz-
hodnutí vedla skutečnost, že 
stanovené nájemné umožnilo 
rozdílnou cenu v bytech stejné 
kvality a ve stejném domě nebo 
paradoxně větší nájemné např. 
v bytě před výměnou oken 
než v bytě po již provedené 
výměně. Nájemníci důrazně 
vyjadřovali nesouhlas, a v mno-
ha případech by město čelilo 
žalobám. Byly porovnány i ce-
ny v jiných regionech. Na-
příklad v Děčíně je stano-
vené nájemné v městských 
bytech na 20,68 Kč/m2 po-
dlahové plochy bytu, v Rum-
burku činí nájemné v měst-
ských bytech 25,18 Kč/m2,

Zastupitelé změnili výši nájemného
Vladislav László odstoupil ze zastupitelstva

v Novém Boru hradí nájemníci 
40 Kč/m2 podlahové plochy bytu. 
Na základě těchto informací byl 
ZM schválen nový předpis 
nájemného, a to jednotné zvý-
šení nájemného na 35 Kč/m2 
podlahové plochy bytu. U nově 
uzavíraných nájemních smluv 
s okamžitou platností a u stá-
vajících smluv od 1. února 2012 
(doba nutná na oznámení dle 
Obč. zák.). V domě č. p. 3307, 
ul. Nemocniční se nájemné 
upraví na 35 Kč/m2 pouze ve 
4 bezbariérových bytech a ve
2 bezbariérových bytech v domě
č. p. 3007, ul. Kostelní. V dalším 
období bude nájemné v obec-
ních bytech meziročně upraveno 
v souladu s právními a cenovými 
předpisy vztahujícími se k nájmu 
bytu, popřípadě dle vývoje cen 
nájemného na trhu s byty s ohle-
dem na vynaložení investic do 
bytového fondu. U nájemních 
bytů se sníženou kvalitou bude 
nájemné upravováno dle občan-
ského zákoníku. V současné 
době je v majetku města Varns-
dorf 523 bytů, vybrané nájemné 
v 523 bytech bude celkem činit 
10,8 mil. korun.

Diskutovaným bodem byl po-
žádavek Centra sociálních slu-
žeb o souhlas s podáním žádosti 

do výzvy „Podpora terénní prá-
ce na rok 2012“ vyhlášené Úřa-
dem vlády ČR s finanční spoluú-
častí města ve výši 262.500 Kč. 
Dotace, která bude použita na 
podporu terénní práce pro rok 
2012, byla nakonec schválena, 
ač zastupitelé poukazovali na 
nedostatečnou efektivitu této 
práce. Vysvětlením oprávně-
nosti požadavku byla odpověď 
vedoucího CSS Karla Jiřišty: 
„Práce terénních pracovníků 
se zakládá na dobrovolnosti 
klientů. Není to represe. Práce 
s lidmi je však v tuto dobu velmi 
potřebná.“

O f inanční výpomoci Ne-
mocnici Varnsdorf, příspěv-
kové organizaci města, opět 
žádalo její vedení. Ani tento 
bod se neobešel bez kritiky, 
a to na vedení nemocnice, 
které by mělo podle zastupitelů 
hospodařit tak, aby městu ne-
ustále neblokovalo 2,5 milionu 
korun i přesto, že se jedná jen 
o výpomoc. Výpomoc, která 
má zajistit včasnou výplatu 
zaměstnancům, byla nakonec 
schválena.

V závěru zasedání ze zastu-
pitelstva odstoupil jeho nejstarší 
člen Vladislav László.     

 rm

Nachytali pět osob
Dne 24. října 2011 provedlo 

pět pracovníků Odboru sociální 
věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Varnsdorf společně 
se dvěma policisty kontrolu 
zneužívání dávek. Při kontrole 
deseti heren bylo zjištěno pět 
osob pobírajících dávky pomoci 
v hmotné nouzi, které zneužívaly 
tuto dávku hrou na hracích auto-
matech. Dávky pomoci v hmotné 
nouzi pobírá 305 obyvatel.

Těmto osobám bude tedy 
v dalším měsíci 65 % dávky 
vyplaceno v peněžních pou-
kázkách. V případě opakování 
budou problémovým klientům 
přijata další opatření.

Hned následující den proběhla 
další kontrola. I ta ukázala, že dal-
ší 4 osoby hrály na automatech, 
jedna se vozila taxíkem a jedna 
byla plátcem povinného ručení 
vozidla, v němž jezdila. Vše je 
považováno za zneužití dávky.

Kontroly budou i nadále po-
kračovat.                               rm

UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANY

Upozorňujeme občany, 
že dne 18. listopadu 2011 
bude z provozních důvodů 

Městský úřad 
Varnsdorf uzavřen.

REKLAMNÍ ČLÁNEK
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MyšLenka aneb sloupek starosty

INZERCE

Ve středu 19. října v podvečer zazněla při setkání s prezidentem 
republiky mimo jiné také tato slova: „Varnsdorf se díky počtu mani-
festací stal vlastně centrem protestů na Šluknovsku.  Dosud se usku-
tečnilo 11 manifestací, na nichž jsou slyšet ostrá slova kritiky radnice, 
kraje, zákonodárných sborů i vlády, sociálního systému, práce policie 
a další a další. Po projevech na náměstí se protestující vydávali na 
pochod do lokalit obývaných Romy. 10. září došlo u jedné z ubytoven 
i k zásahu policie, který se stal předmětem vážné kritiky občanů. 
Manifestací v našem městě se ve velké většině účastní místní lidé, 
i když účast přespolních a možná i radikálnějších skupin byla také 
zaregistrována. Přesto většinu tvoří naši lidé, o nichž nelze říct, že by 
byli zneužiti pro myšlenku nesnášenlivosti. Jsou to ti, kteří přicházejí 
jasně deklarovat svou nespokojenost. Každý po svém a každý tak, 
jak dokáže! Zkusíme-li odkrýt kořeny této nespokojenosti, pak se 
dostáváme do třech základních oblastí:

1. Negativní projevy života 
v postižených lokalitách, které 
mají hodně daleko k dobrým 
sousedským vztahům. Chování 
těch, kteří nejsou ochotni přij-
mout pravidla normálního života. 
Vulgarita, nepořádek, agrese. 
To jsou projevy, se kterými si 

ve městech musíme poradit my. Vydáváme vyhlášky, zpřísňujeme 
kontrolní činnost, zvyšujeme počet strážníků - hledáme cesty, jak 
takovéto komunity ovlivnit. Ale i tady potřebujeme pomoc legislativy 
a pomoc rozhodujících orgánů - i kdyby to bylo jen v oblasti přihla-
šování trvalých pobytů.

2. Trestná činnost - přivýdělek trestnou činností - poničené střechy, 
okapové svody, zcizení kanálových vpustí apod. - kontrolní mecha-
nismy, které existují, jsou málo účinné. A my čekáme, zda nám pomůže 
zahrnutí našich připomínek do úpravy zákona o odpadech. Také další 
trestná činnost - krádeže, často krádeže mladistvých, agrese spojená 
s loupeží - to vše si naléhavě vyžaduje pozornost a zamyšlení nad 
zákonnými předpisy a hlavně nad následnými kroky při porušení 
zákona. Nad důsledností a včasností postihu.

A jen malá glosa: Vždy, když nad Varnsdorfem „visel“ vrtulník moni-
torující manifestaci, přemýšlel jsem o tom, kolik policejních pochůzkářů 
by mohlo být za ty peníze v ulicích. Sledovat a preventivně působit. 
A možná s výsledkem, při kterém by už vrtulník nebyl potřeba. 
A policisté, kteří díky administrativnímu systému zmizeli z ulic za 
kancelářské stoly, by se tam vrátili. 

3. Ve třetím bodě se ocitáme v oblasti sociální. V našem městě 
je aktuálně víc než 13 %  nezaměstnaných. Mnozí zaměstnaní lidé 
mají nízké příjmy a žijí na hranici chudoby. A právě oni také přicházejí 
na náměstí manifestovat, aby poukázali na nevyváženost sociálních 
podpor, na negativa současné sociální politiky. A od nich je slyšet 
hlasy, které říkají, že je třeba všem stejně nabídnout a od všech stejně 
chtít. A také proto chtějí přicházet a manifestovat i nadále.“ 

Martin Louka

Informace pro 
pana prezidenta

Policie nabere ve Šluknov-
ském výběžku už v průběhu 
listopadu padesát nových po-
licistů. Starostům to 20. října slí-
bil policejní prezident Petr Lessy, 
který opět zavítal na Šluknovsko 
a přivezl příznivé zprávy. Padesá-
tičlenná jednotka, která se stane 
základem slíbené pořádkové 
jednotky se 170 členy pro celý 
Ústecký kraj, vznikne ve Varns-
dorfu. Působit ovšem bude na 
území celého Šluknovského vý-
běžku. 

Na otázku, jaký má policejní 
prezident názor na zřízení SPJ 
a zda by opravdu nebylo lepší 
zvýšit stavy na služebnách, odpo-
věděl prezident slovy: „ Speciální 
pořádková jednotka je nesmírně 
účinný aparát.  Vznik SPJ tady je 
ta správná cesta. O tom jsem pře-
svědčen. Problém je teď tady, ve 
větších městech, postupně 
se však přesouvá i do menších 
měst a obcí. SPJ má výhodu - je 
flexibilní.“ Právě tak bude zajiš-
těna veřejněpořádková činnost 
v ulicích celého výběžku. Je to 
bonus pro severní Čechy.

Další důležitou zprávou, kte-
rou Lessy starostům sdělil, je, že
opravdu nedojde ke snížení sta-
vu policistů v děčínském okrese. 
Opět splněn požadavek šluknov-
ského Desatera. 

Personální stavy policistů tedy 
budou na útvarech tak, jak jsou 
uvedeny v tabulce (nových 50 
tabulkových míst v tabulce není 
uvedeno): 

Soubor legislativních změn 
předložený Ústeckým krajem 
ke schválení Parlamentem ČR 
vláda nepodpořila a zamítla ho.

Návrhy na změnu zákonů 
měly pomoci řešit napjatou so-
ciální situaci. Jeden z návrhů po-
čítal s tím, že některé opakované 
přestupky by se kvalifikovaly již 
jako trestný čin až s dvouletou 
sazbou vězení. Mezi takové 
přestupky mělo patřit vyhrožo-
vání újmou na zdraví a drobné 
ublížení na zdraví rušení nočního 
klidu, vzbuzování veřejného po-
horšení a znečištění veřejných 
prostor a budov. Trestným 
činem by se staly v případě, že 
by k opakování došlo nejméně 
dvakrát za poslední tř i roky. 
V předloženém, ale odmítnutém 
„balíčku“ legislativních návrhů 
byl i zákon o sociálním bydlení. 
Snahou předkladatelů bylo, aby 

Ve Varnsdorfu vznikne základna 
pro speciální pořádkovou jednotku

OOP Krásná Lípa   15 
OOP Rumburk 30
OOP Šluknov             14 
OOP Varnsdorf 31
OOP Velký Šenov 13
OHS Varnsdorf     24
(výpomoc)
SKPV  33 
DI    8   
Technika    6
Psovodi    5
Celkem 182  policistů.

Policejní prezident také 
oznámil, že působnost speci-
ální pořádkové jednotky zjistila 
obrovský problém drogové 
kriminality, proto zde budou 
působit i další složky policie, 
aby bylo dostatečně zatočeno i 

s touto kriminalitou. Tím byl opět 
splněn další bod šluknovského 
Desatera. 

Policejní prezident Lessy 
starostům dále nabídl, že se 
bude přibližně jednou za měsíc 
do Šluknovského výběžku vra-
cet a společně budou situaci 
hodnotit.

Starostka Šluknova Eva Džu-
manová na závěr setkání s poli-
cejním prezidentem poděkovala 
za přítomné starosty celé policii, 
všem jednotlivým mužům záko-
na, kteří aktivně přistupovali ke 
své práci ve výběžku, a velmi 
příznivě hodnotila i aktivitu 
PČR, která je v tuto chvíli velmi 
vstřícná, nabízí pomoc i radu 
a rozhodně na obyvatelích vý-
běžku časem nešetří.                   rm

se náklady na sociální bydlení 
hradily přímo ze sociálních 
dávek. Obce by tak byly ušet-
řeny potíží s neplatiči. Počítalo 
se také s limitováním růstu 
nájemného.

Návrh neřešil pouze problé-
my sociálně vyloučených loka-
lit, ale také drobnou kriminalitu 
v celém státě. Jeho přípravy 
se ujali odborníci na legislativní 
proces, a to v souladu se závěry 
bezpečnostní konference „Spo-
lečně proti extremismu“ konané 
pod záštitou ministra vnitra 
a hejtmanky v říjnu 2009.

Reakce z Ústí na vládní 
zamítnutí je pochopitelná: 
„Ústecký kraj vnímá zamítavé 
stanovisko vlády zejména jako 
porušení slibu pomoci Šluknov-
sku a špatnou zprávu pro slušné 
a pracovité občany, kteří musejí 
snášet excesy nepřizpůsobivé 

menšiny“, praví se v tiskovém 
prohlášení z 19. října.

Hejtmanka Ústeckého kraje 
Jana Vaňhová se vyjádřila takto: 
„Vládní zamítnutí Ústeckého ba-
líčku je v rozporu s proklamova-
nou snahou rychle a účinně po-
moci občanům ve Šluknovském 
výběžku a dalších vyloučených 
lokalitách. Tím, že jsme legisla-
tivní změny zpracovali, jsme su-
plovali roli státu. Jediné, co jsme 
chtěli a očekávali od vlády, bylo 
seriózní a odborné projednání. 
Místo toho však slyšíme jen 
výmluvy a to, že vláda má jiný 
názor. Trváme na tom, že naše 
návrhy jsou správné a věříme, 
že zákonodárci dají Ústeckému 
balíčku zelenou.“

Podle tisk. zprávy 
Ústeckého kraje a ČTK

Vláda na „Ústecký balíček“ nepřistoupila

Město Varnsdorf

a

Občané městu - město občanům

zvou na veřejnou diskuzi s názvem

DVĚ HODINY PRAVDY,
která se koná 

7. listopadu v 17 hodin
v Centru Panorama



INZERCE

20/2011                                                                                                       strana 4

Výzva vlastníkovi ke zjednání 
nápravy a provedení těch nej-
akutnějších oprav, na které 
kostel čekal doslova „jak na 
boží smilování“, nabyla po šesti 
měsících od svého vydání kon-
cem srpna letošního roku právní 
moci, a tak mohl stavební úřad 
nařídit městu Varnsdorf provést 
tyto opravy. Město určilo firmu 
na provedení záchranných a za-
bezpečovacích prací, takže se 
v polovině října mohlo po doho-
dě s památkáři začít opravovat. 
Jako první přišel na řadu vysunu-
tý kámen v západní části věže, 
jehož úlomky již v minulosti citel-
ně poškodily střechu. Samotný 
kámen v případě vypadnutí 
hrozil poškozením klenby hlavní 
lodi a jejímu následnému zřícení. 
Za pomoci lanové techniky byl 
kámen horolezci zasunut zpět 
na své místo, odkud jej kdysi 

Bazén po prvních týdnech provozu
Plavecký bazén prošel třemi ze čtyř plánovaných etap rekon-

strukce a od 16. září opět slouží veřejnosti. S odstupem jednoho 
měsíce jsme se optali Zbyňka Šimáka, správce sportovišť a.s. Regia 
Varnsdorf, na první zkušenosti s jeho provozem.

Po zásadní rekonstrukci máme ve městě modernizovaný 

bazén s rozšířenými službami. Je to vidět na návštěvnosti? 

Jaké jsou reakce? 

Ano, návštěvnost je oproti období před rekonstrukcí o dost větší. 
Lidé jsou samozřejmě na jeho novou podobu a možnosti zvědaví. 
Ohlasy jsou v drtivé většině příznivé.

Jenže krátce po otevření se vyskytl problém s kluzkou dlaž-

bou. Jak byl vyřešen?

Byl proveden protiskluzový nátěr, teď je to v pořádku. Definitivním 
řešením bude ale výměna dlažby na náklady zhotovitele, k tomu by 
mělo dojít v červenci příštího roku.

Ve které době chodí do bazénu nejvíce a nejméně lidí?

Nejvolnější jsou víkendové dopolední časy, odpoledne je naopak 
návštěvnost největší.

Jak lidé reagují na výši vstupného, jaký je zájem o perma-

nentky? 

O negativních reakcích na vstupné nevím, řekl bych, že ho lidi 
berou jako přiměřené. O permanentky je zájem, s nimi vyjde půldruhé 
hodiny v bazénu na 45 korun, a to už je velmi slušná cena. Rád bych 
upozornil, že v platnosti jsou permanentky ještě z doby před rekon-
strukcí, jejich vlastníci je mohou využívat až do ledna 2012.

Novinkou jsou čipy na skříňky... 

Čipové hodinky se zákazníci učí používat, některým to zpočátku 
dělalo problémy, ale jde jen o zvyk.

...a dispozice občerstvení.

Možnost nákupu občerstvení přímo z plaveckého prostoru lidi 
přivítali, osvědčilo se to.

Co teplota vody?

Je automaticky hlídána a udržována - v dětském bazénu 29 až 
30 °C, ve velkém 28 °C, ve vířivce 34 °C.

Ve webové diskusi jsme zaregistrovali obavu z dojezdu 

u tobogánu.

Byl projektován tak, aby splňoval normu, neměl by být problém 
s jeho bezpečností. Je samozřejmě třeba dodržovat pravidla, napří-
klad nejezdit ve dvojicích.

Jsou připomínky k možnostem parkování, k nedokončeným 

terénním úpravám.

S parkováním v okolí bazénu to opravdu není ideální. Na úpravách 
prostoru před vchodem se právě pracuje. Do konce roku by měly být 
hotové i se zámkovou dlažbou a se stojany na kola. 

Do Varnsdorfu se teď vrací výuka plavání a další aktivity 

ve vodě... 

Samozřejmě, opět zde působí plavecká škola pod vedením paní 
Benediktové, kterou navštěvují základní i mateřské školy. Dále tu 
funguje plavecký kroužek pro školní děti, akvaaerobik pro dospělé, 
plavání pro rodiče s dětmi. Zvlášť musím zmínit plavecký oddíl.

S ním jste se na dobu rekonstrukce uchýlili do Rumburku...

Rumburskému bazénu jsme vděčni za kvalitní tréninkové podmín-
ky, vždyť jsme mezitím získali dva tituly mistra republiky. Ale konečně 
jsme zase „doma“. Oddíl má 36 členů ve věku od 8 do 19 let.

A další možnosti využití bazénu?

Je tu k dispozici tělocvična, kterou je možno si pronajmout. Od 
počátku listopadu bude v provozu posilovna. Její otvírací hodiny 
zveřejníme na webu (http://regiavdf.cz/bazen). 

Nějaký vzkaz na závěr...

Za provozovatele bych rád poděkoval Odboru správy majetku 
a investic MěÚ za velmi vstřícný přístup jak během rekonstrukce, tak 
i po předání, kdy bylo třeba během provozu leccos dolaďovat.

Přejeme plaveckému bazénu hodně spokojených plavců.
Dovětek redakce: Na začátku jsme zmínili čtyři etapy rekon-

strukce. V té čtvrté, dosud nerealizované, se počítá s přístavbou 
venkovních bazénů, letních šaten a občerstvení. Část zařízení pro 
tuto etapu je ale už připravena v objektu bazénu a byla uhrazena 
v celkové sumě 80,85 mil. Kč bez DPH, kterou město do rekonstrukce 
investovalo. K dokončení bude třeba sehnat cca 20 mil. Kč. Tyto fi-
nanční zdroje se teprve hledají.                                                           ham

Nepovedená 
spolupráce
Komise pro cestovní ruch 

a přeshraniční spolupráci měs-
ta Varnsdorf na svých pravi-
delných jednáních mj. vytváří 
koncepci: Plán a rozvoj cestov-
ního ruchu Varnsdorfu a oko-
lí na období 2011-2016. Pro 
její aktualizaci v sekci profil 
návštěvníka regionu vytvořila ve 
spolupráci s Vyšší odbornou ško-
lou a Střední školou, Varnsdorf
dotazník pro návštěvníky našeho 
regionu v několika jazykových 
mutacích. Žáci školy roznesli 
v červnu dotazníky do restaurací 
a ubytovacích zařízení ve městě. 
V září plni očekávání je vyzve-
dávali pro vyhodnocení. Jaké 
bylo jejich překvapení, když se 
vrátily vyplněné dotazníky pouze 
z Hotelu Atrium. Ostatní podni-
katelé dotazníky buď nepředali 
návštěvníkům města, nebo je 
rovnou poztráceli. Tím komisi 
ztížili práci a aktualizace kon-
cepce v sekci profil návštěvníka 
nemůže být v současné době 
provedena.

Jak si představují podnikatelé 
spolupráci s městem?

Ing. Dana Vorlová,
členka komise CR

vytlačila náletová bříza, a po 
zajištění kotvami a lany si mohli 
všichni, kterým není osud kos-
tela lhostejný, po mnoha letech 
vydechnout. Dalším krokem 
bylo zakrytí velkého okna ve 

věži kostela, odstranění veške-
rých náletů a chemické ošetření 
pahýlů, kontrola celé střešní 
krytiny (měď a břidlice) a její 
následná oprava. Ta spočívala 
v doplnění závětrných lišt, za-
letování a zakrytí poškozených 
míst a instalací nových okapních 
svodů. Jako poslední přišla na 
řadu sakristie, jejíž provizorní 
oprava z nedávné doby byla 
dotažena do finálnější podoby. 
K tomu, aby veškeré provedené 
práce měly trvalejší charakter, by 
pomohlo oplocení a uzavření ce-
lého areálu, které také stavební 
úřad nařídil. Doufejme, že 
celá práce opět nepřijde vinou 
nenechavců vniveč a že se 
podaří postupnými kroky tuto 
zajímavou městskou památku 
zachránit. Bohužel ruce vandalů 
zatím kostelu škodí více než zub 
času.                                  JS

Červený kostel se dočkal před zimou opravy

OTEVŘENÍ TŘÍDY MŠ 
nebude k 1. 1. 2012

Avizované otevření nové třídy MŠ na ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994
k 1. 1. 2012 není možné zrealizovat vzhledem k prodloužení 
stavebních úprav prostor mateřské školy, na které teprve budou 
navazovat administrativní úkony, které mají ze zákona své zákonné 
lhůty. Přípravy spojené s vybavením vnitřních prostor a povinnou 
dokumentací MŠ také ještě nezačaly vzhledem k problematické 
situaci pracovněprávních vztahů mezi zaměstnanci školy, která se 
daří stabilizovat až v současných dnech. 

O novém termínu otevření třídy MŠ na ZŠ Bratislavská budete včas 
informováni v tisku a na webu města Varnsdorf.         OŠKT
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Kadeřnictví u Kapustič-
ky si vás dovoluje pozvat ke 
zkrášlení za velmi příznivé 
ceny. Tel. 728 510 962.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?

Rádi vám vždy
vyhovíme a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz

volejte 412 372 241.

Služby
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Různé

Nemovitosti

Řádková inzerce

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

Prodám byt 1+2+L, druž-
stevní, v Lesní ulici. Telefon 
606 465 041.

Prodám Ford Eskort 1,4 
najeto 76 417 km. 1. majitel, 
poškozený. Tel. 739 495 220.

Pronajmu garáže v ul. Vý-
chodní a v ul. Husova. Telefon 
606 141 936.

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

Pronajmu byt 1+1, Rum-
burk, v Podhájí. Telefon
607 563 450, 728 176 637.

Pronajmu byt 2+1 s pří-
slušenstvím v rod. domě se 
zahradou ve Varnsdorfu. Tel. 
731 478 852, 412 331 659.

Pronajmu zrekonstr. byt 
2+1 ve Vdf. Požaduji kauci. Ná-
jem vč. poplatků 7 - 7,5 tis. Kč.
Tel. 602 228 253.

Prodám garáž (možno 
vytvořit i dvojgaráž) v ul. 

Cyklistická (u ReTOSu). Tel. 
604 516 184. 

Prodej udržovaného bytu 
2+1+L v osobním vlastnictví ve 
Varnsdorfu. Výměra: 67 m2. 
Možno přikoupit i garáž. Sníže-
ná prodejní cena: 520.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.

Prodej zrekonstruované 
samostatné části zděného 
dvojdomku s pěknou za-
hradou, situované ve vyhle-
dávané, klidné lokalitě ve 
Varnsdorfu. Pozemek: 741 m2.
Prodejní cena: 1.500.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 723 327 523.

Prodej, eventuelně pro-
nájem dvoupodlažní budovy 
s prostory pro lehkou výrobu 
a skladování v centru Varns-
dor fu. Výměra: 1 700 m2. 
Prodejní cena: 4.900.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej nově postaveného 
rodinného domu ve vilové čtvr-
ti na klidném místě nedaleko 
centra Varnsdorfu. Pozemek: 
cca 750 m2. Prodejní cena: 
2.750.000 Kč. Info Lužická 
R. K. Telefon 412 333 281, 
602 108 404.

Pronájem bytu 3+1 před 
rekonstrukcí ve vile ve Varns-
dorfu. Volný ihned - úpravy 
možné. Výměra: 105 m2. Ná-
jem: 4.200 Kč/měs.+služby. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.
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Vyšší odborná škola a Střední škola, 
Varnsdorf, příspěvková organizace,

Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
Středisko technických a uměleckých oborů - Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf

PRONAJME PRŮMYSLOVÝ OBJEKT
PŮVODNÍ VYUŽITÍ:             dílny odborného výcviku a praxe střední školy, 
                                             stavba pro výrobu a skladování. 

LOKALITA:                          Pohraniční Stráže 2526, 407 47 Varnsdorf

SPECIFIKACE PROSTOR: zastavěná plocha a nádvoří - 1 478 m2 (dílny) 
                                             + další plochy. Hlavní prostory - truhlárna, 
                                             zámečna, kovárna, 2x strojní dílna, menší sklady, 
                                             2 x dílna, kanceláře k dílnám, kotelna. 

PODROBNÉ INFORMACE: http://www.vosvdf.cz/cmsb/index.php?p=3178 

KONTAKTY:                         Miroslav Kokta - technik střediska:  
                                              prohlídka, podmínky nájmu, konzultace
                                              Tel. 412 315 014, 412 372 727
                                              Mail-to: kokta@vosvdf.cz 

NABÍZÍ ZAMĚSTNÁNÍ
POZICE:                              DOMOVNÍK, ÚDRŽBÁŘ         

NÁSTUP:                             1. 1. 2012                     

PODMÍNKY:                        minimálně vyučen, řemeslná zručnost, 
                                             pružná pracovní doba,  řidičský průkaz sk. B. 
                                             Přidělení služebního bytu - bydlení v areálu. 
                                             Zájemce musí vyplnit a odevzdat osobní dotazník. 
                                             Termín ukončení nabídky: 30. 11. 2011

KONTAKTY:                        Lucie Mikšlová, tel. 412 315 226, 412 372 727, 
                                             e-mail: info@vosvdf.cz nebo osobně na adrese střediska: 
                                             Mariánská 1100, Varnsdorf                    

Prodejní doba:

Po-Pá: 7.00-17.00

So:       8.00-12.00

Ve dnech 19. - 28. 9. se žáci
VOŠ a SŠ, Varnsdorf, p.o., Stře-
diska oborů služeb a cestovní-
ho ruchu zúčastnili mezinárod-
ního projektu „Z lásky k horám“, 
který se  uskutečnil v Polsku 
v pohoří Pieniny. Českou skupi-
nu tvořili mimo žáků VOŠ a SŠ 
i žáci z Gymnázia Varnsdorf. 
Společně reprezentovali své 
školy a Zdravé město Varns-
dorf. Tématem projektu byla 
ochrana životního prostředí 
a zdravý životní styl. 

Spolu se žáky střední školy 
z polského města Mszana Dol-
na a bulharského města Veliko
Tarnovo tvořili žáci mezinárodní 
týmy, ve kterých absolvovali vel-
mi bohatý program. Každá škola 
připravila program pro tzv. „ná-
rodní večer“ své země, během 
kterého se žáci dozvěděli infor-
mace o partnerské škole, městě 
a zemi, o zvycích a ochutnali 
typické národní jídlo. Naši žáci 
měli úspěch s výukou české pol-

Pivovar Kocour v celostátní 
soutěži nezklamal

Do 30. září jste mohli v celostátní soutěži o nejlepší turistickou 
nabídku roku 2011 agentury CzechTourism svým hlasem přispět 
k podpoře místního pivovaru Kocour. Do letošního hlasování se za-
pojilo 11 tisíc lidí, kteří mezi 200 nominovaných aktivit rozdělili téměř 
100 tisíc hlasů. Absolutním vítězem třetího ročníku soutěže se stalo 
Skalní město u Adršpachu s celkovým počtem 890 hlasů.

V soutěži bojovaly tradiční i netradiční turistické cíle a zajímavosti 
ve třech kategoriích - tradiční cíl, novinka sezony a podnikatelský po-
čin. A jak byl pivovar úspěšný? Právě v kategorii podnikatelský počin 
skončil s celkovým počtem 616 hlasů na 5. místě v celorepublikovém 
srovnání. Z nominovaných 10 nabídek regionu Severozápadní Čechy 
se z pohledu všech tří kategorií umístil na skvělém 2. místě. V regionu 
ho tak předstihla pouze vyhlídka na České Švýcarsko - Belvedér (864 
hlasů), naopak pivovar za sebou nechal takové turistické cíle, jakými 
jsou např. hrad Hazmburk (588), hora Říp (564), Litoměřický hrad 
(453) nebo Lázně Teplice (450). Děkujeme touto cestou za podporu 
všech hlasujících a přejeme pivovaru další podobné úspěchy.

Celkové výsledky soutěže najdete na www.kudyznudy.cz.
M.R.

Poslední farmářské trhy

PROHLÁŠENÍ vedení města k situaci na 
ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994

Vedení města Varnsdorf považuje za důležité veřejně sdělit 
následující: 

Mgr. Štěpánka Martinková odstoupila z funkce ředitelky Základní 
školy Varnsdorf, Bratislavská 994 na vlastní žádost. Informace, 
které se šíří mezi varnsdorfskou veřejností o tom, že s nástupem 
Mgr. Štěpánky Martinkové do funkce ředitelky ZŠ Bratislavská 
obchází školu strach a šikana, že paní ředitelka konala protiprávně, 
že se obohatila majetkem školy atd., jsou spekulativní. Na škole pro-
běhla fyzická kontrola majetku, kterou provedly pověřené pracovnice 
Městského úřadu Varnsdorf a z kontrolní zprávy nevyplývá žádná 
ztráta majetku. Pověřený pracovník k vykonání interního auditu na 
zmiňované škole, který prověřoval uskutečněné legislativní kroky 
v rámci organizace a chodu školy, neshledal žádná závažná pochy-
bení ze strany ředitelky. Očekávaná Česká školní inspekce zveřejní 
své závěry po vykonané kontrole. 
Řízením školy byla v současnosti pověřena zkušená paní ředitelka 
Mgr. Milada Hnilicová.    

ky, z gastronomie pak se šiškami 
s mákem a se špagetovým salá-
tem vlastnoručně připravenými v 
luxusním penzionu, v němž byli 
ubytováni. 

Během celého pobytu komu-
nikovali žáci „úředním jazykem“ 
angličtinou a snažili se naučit se 
něco z polštiny i bulharštiny. Na 
závěr projektu všichni účastníci 

za přítomnosti zástupců samo-
správních orgánů slavnostně 
zasadili mladé stromky na 
pozemku školy v Mszaně Dolne 
na důkaz vzájemného přátelství 
a spolupráce. Každý žák tak 
zde „zanechal svou stopu“ a má
zajímavou památku na svůj 
pobyt v Polsku.  

Ing. Michaela Rozborová

ZDRAVĚ A Z LÁSKY K HORÁM

INZERCE

Velmi pestrou nabídku přinesla sobota 15. října ve Varns-
dorfu po celém městě. V pivovaru Kocour v 10 hodin začaly 
letošní poslední Farmářské trhy spojené s Havelským posvíce-
ním a doprovázené bohatým doplňkovým programem. Pohádku 
Čarodějnických učňů aneb Sůl nad zlato zahrál soubor NOPOĎ 
z Nového Boru, po ranní mši Roland Solloch požehnal pivovaru a jeho 
zaměstnancům, své nadání na pódiu předvedla jedenáctiletá Sabina 
Helikarová ze Starých Křečan. Na dvoře pivovaru i v halách pak bylo 
možno zakoupit od zemědělských produktů po nejrůznější rukoděl-
né výrobky, či ochutnat barmanské výtvory studentek VOŠ a SŠ. 

IŠ



ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 

v úterý 8. 11.
od 15 hodin 

v Seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

Poděkování

Narození

Žaneta Moravcová
František Moravec
(Eliška)

Varnsdorfské

prodejní trhy

16. 11. 2011

Svoz zákazníků

ZDARMA
16. 11. 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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Vzpomínka

Svozy pytlového

tříděného odpadu

10. 11. 2011

5.-6. 11. 2011
MUDr. Lukáš Milič
(přestěhován z Č. Kamenice)
Fügnerova 600/12, Děčín I
tel. 412 511 482 

12.-13. 11. 2011  
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440

Zubní
pohotovost

INZERCE

S bolestí v srdci oznamujeme všem přá-
telům 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

Dne 16. listopadu uplyne 20 let, kdy nás na-
vždy opustil manžel a tatínek Milan Vítek. 

Všem, kteří vzpomenou, děkuje manželka, 
sestra, tatínek a dcera s vnoučaty. 

Zároveň 15. listopadu uplyne 1 rok, co 
zemřela jeho maminka Milada Vítková.

Vzpomíná  manžel, dcera, vnučka 
a pravnoučata. 

Jménem bývalých žáků ZŠ náměstí, kteří navštěvovali školu 
v letech 1972 - 1980 a uspořádali setkání po  třiceti  letech, bych 
ráda poděkovala řediteli školy Václavu Zemlerovi za prohlídku 
školy, školní kroniky a za příjemný doprovod. 

Renata Storczerová - Mottlová

 ...tak se jmenovala úspěšná akce Svazu důchodců, která se 
uskutečnila v útulném atriu Seniorklubu Pohádka.

Dvě ohniště, příjemná živá hudba, opékání špekáčků a krásné
babí léto přispěly k přívětivému podvečeru s pohoštěním od Varns-
dorfských uzenin, s.r.o.                               Výbor Svazu důchodců 

Loučení s létem

DRAKIÁDA
V sobotu 15. října 2011 u vysílače na Špičáku proběhla tradiční 

Drakiáda. Zdravé město Varnsdorf a skautské středisko Lužan chtěly 
přimět děti a rodiče k pobytu na čerstvém vzduchu, a tím podpořit 
mezinárodní kampaň Dny zdraví, kterou podporuje většina zdravých 
měst v ČR. Přestože byla po ránu skutečně zima, všichni se na 
sluníčku a pobíháním s draky brzy zahřáli a bojovali o titul „dračího 
krále“. I když vítr foukal velmi málo, oblohou se zanedlouho proháněli 
draci všech velikostí, barev a materiálů. Vítězem se stal, stejně jako 
v loňském roce, Ondřej Mlynář, jak jinak než s ručně vyrobeným dra-
kem.                                                                      Alena Sobotková

Podzimní 
výstava 

na Hrádku
Na Hrádku uvidíte krásné vý-

robky šikovných dětí i dospělých. 
Podzimní výstavu keramických, 
papírových, dřevěných, proutě-
ných či textilních prací společně 
připravili klienti ústavů sociální 
péče. Byla zahájena v sobotu 
22. října vernisáží, při níž byly 
předváděny techniky výroby 
ozdobných předmětů. Výstavu 
zahájili předseda správní rady 
Nadačního fondu Hrádek-
-Burgsberg Ing. Karel Jelínek 
a starosta Martin Louka. Ukázky 
dovednosti postižených a soci-
álně slabých lidí, kteří potřebují 
větší pomoc než většina ostat-
ních, jsou zpestřením podzimní-
ho výletu na krásnou podzimní 
vyhlídku. Tuto příležitost můžete 
využít do 20. listopadu. Navíc 
zakoupením výrobků podpoříte 
vystavující ústavy. Těmi jsou 
Domov se zvláštním režimem 
Krásná Lípa, Agentura Pondělí 
Rumburk, Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Kytlice, 
ÚSP Jiříkov, Dětský domov 
Jiříkov, Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Brtníky, 
Oblastní charita Rumburk a Cen-
trum sociálních služeb a ubytov-
na Varnsdorf. 

ham

Opravu křížku 
podpořila 

Nadace OF
Jedna z posledních drobných 

sakrálních památek, které ve 
Varnsdorfu čekají na opravu, se 
nachází v zahradě v Truhlářské 
ulici. Je to nedaleko zvoničky, 
o jejíž renovaci se zasloužil Kruh 
přátel muzea Varnsdorf. Tentýž 
spolek sháněl prostředky na 
opravu zmíněného křížku. Uspěl 
u Nadace Občanského fóra a ob-
drží od ní příspěvek 30 tisíc korun 
z programu „Opomíjené památ-
ky“. Celkové náklady na opravu 
jsou kalkulovány na 50 tis. Kč,
chybějící částku bude muset 
KPMV pokrýt z dalších zdrojů. 
Poškození křížku spočívá 
v prasklé základové desce 
i hlavice soklu, poškození zdob-
ných ornamentů, zkorodovaném 
kovovém kříži a korpusu Krista 
malovaném na plechu. K opravě 
dojde v průběhu příštího roku. 

ham

NECHODÍ JEN STÍŽNOSTI…
Nedávno jsem obdržela od jedné maminky dopis, ve kterém mě 

informovala o profesionálním a lidském přístupu učitelů ze ZŠ náměstí 
k jejímu synovi, především pak ocenila vstřícnost a trpělivost paní uči-
telky Bc. Lucie Šerákové. Díky jejich ochotě a laskavosti respektovat 
požadavky očních specialistů v průběhu chlapcovy každodenní výuky 
dnes dokonce nemusí absolvovat plánovanou operaci očí. Velice si 
toho vážím a považuji tento skutečný příběh „ze školních lavic“ za 
příkladný a chvályhodný. Všem učitelům, kteří pomáhají kompenzovat 
a snižovat hendikepy dětí a žáků, jejichž jména jsou či nejsou známá, 
patří velké poděkování a přání mnoha dalších úspěchů.      
                                   Mgr. L. Ondráčková, vedoucí OŠKT



Áčko JK Trans rozehrálo úvodní turnaj DeCe Computers Extraligy 
Ústeckého kraje 2011-2012 v domácím prostředí bez ztráty kytičky 
a plně bodovalo. Jeho výsledky: JK Trans - FC Arsenál Děčín 9:1 
(góly J. Galbavý 5, J. Beránek 4), - Louka Košťany 14:1 (J. Berá-

nek 5, J. Galbavý 3, P . Lisý 3, 
M. Fritzsche, M. Mikolášek, 
T. Jägr) - Tenis Proboštov 7:1 
(P. Lisý 2, J. Beránek 2, J. Gal-
bavý 2, M. Mikolášek). Mužem 
kola byl vyhlášen Josef Galbavý 
z JK Trans a střelcem kola jeho 
týmový kolega Jaroslav Beránek 
s 11 přesnými zásahy. V turnaji  
se v duelech prostřídali tito hráči: 
Radim Petrák - Michal Fritzsche, 
Marcel Mikolášek, Tomáš Jägr - 
Jaroslav Beránek, Petr Lisý, Jo-
sef Galbavý. Jeden z domácích 
hráčů Petr Lisý před posledním 
utkáním „jékáček“ sdělil: „Výsled-

ky máme dnes dobré, ale plno hráčů je ještě stále vázáno fotbalem, 
a tak někteří soupeři zde nejsou kompletní. V zimních turnajích to 
budeme mít těžší.“ Ten další se hraje 5. 11. v Libouchci.                  ZdS 

HLAS SEVERU - čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 31. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 500 ks. IČ 00261718. Šéfredaktorka Romana Macová (telefon 412 372 241,
linka 143), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah 
inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafi cké zpracování Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 4. listopadu  2011. Příští číslo vyjde 18. listopadu 2011.

LIGOVÉ TÝMY SI PŘIPSALY JEN PO BODU
V sedmém druholigovém 

domácím utkání podzimu hostil 
varnsdorfský FK souseda v ta-
bulce, celek Sezimova Ústí, 
s nímž měl shodně po třinácti 
bodech. Poločasové vedení 
2:0 po gólech Alena Melunoviče 
(9. min.) a Radima Breiteho (43.) 
slibovalo zisk tří bodů, ale hosté 
za prvních deset minut druhého 
dějství stačili vyrovnat. Naději 
domácím vrátil A. Melunovič 
(60.) z druhé gólové přihrávky 
zápasu Pavlo Rudnyytskeho. 
Radost ovšem trvala jen chvíli 
a hosté upravili na konečných 
3:3, když pak ještě na obou 
stranách předvedli po skvělém 
zákroku oba gólmani. Zklamá-
ní v domácím týmu i u jeho 
příznivců bylo patrné. Prestižní 
severočeské derby mezi Ústím 
n. L., týmem ze špice tabulky 

Futsalisté áčka JK Trans 
plně bodovali

a FK Varnsdorf skončilo 1:0 po 
do slova nabídnuté špatné ro-
zehrávce hostů mezi gólmanem 
a stoperem. Tuto šanci ze 
62. min. domácí Volek využil. 

Dorost U19 hostil FK Viktoria 
Žižkov, tým ze špice tabulky 
a prohrál těsně 1:2 (1:2). Jediným 
gólem snižoval před půlí střelou 
z dálky Horák. Hostům vyšly dva 
brejky, naproti tomu Milanovič 
a Horák své šance zahodili a na-
víc ve druhé půli trefi l Horák tyč 
a Honců břevno. Podle trenéra 
P. Hradiského zavládlo po 
utkání z výsledku zklamání, ale 
za výkon se tým stydět nemusí. 
Na hřišti dorostu FC Hradec 
Králové B varnsdorfský tým 
uhrál cennou plichtu 1:1 (1:1). 
Trefou do šibenice vyrovnával 
před půlí Vomáčka. 

Dorosty U16, U 17 hrály v Bí-
lině a tým U17 tam neuspěl 
5:4 (4:0), góly Šiška 2, Dat 
a Fiala. Po lajdáckém výkonu 
v prvé půli následné nasazení 
a agresivita na otočení výsledku 
nestačily. Bílina - U16 2:3 (2:0), 
branky Kučera 2 a vlastní. Co 
se nepovedlo starším, dokázali 
mladší a poločasový nepříznivý 
stav zvrátili. Na hřišti v Jiříkově 
oba týmy dále hostily vrstevníky 
Neštěmic. Družstvo U17 vyhrálo 
3:2 (0:2) po gólech Data, Šolína 
a Fejziče a U16 přesvědčivě 5:0 
(2:0), branky dali Šebora s He-
rejkem po 2 a Zelinger. Poslední 
výsledky: Štětí - U17 4:1 (gól na 
2:1 Kučera), Štětí - U16 1:4 
(Long, Herejk, Šebora, Vindyš). 

ZdS

HC Varnsdorf organizuje každé pondělí, středu a pátek v čase od 
17.00 do 17.30 hod. na varnsdorfském zimáku nábor dětí ve věku od 
4 do 9 let. Přihlásit se lze i telefonicky na 603 219 792 (Josef Hambálek) 
nebo 604 212 482 (Zdeněk Damašek). Varnsdorfský HC připravil opět 
školu bruslení, která je pro chlapce a děvčata ve věku od 4 do 10 let 
a probíhá zdarma. Zapojit se do ní možno vždy ve středu od 17.30 do 
18.30 hod. a v neděli dopoledne od 10.30 do 11.30 hod.

Klubové hokejové týmy žáků 2. a 3. tříd absolvovaly další turnaje. 
Žáci 2. tříd hráli v Lomnici n. P., kde mezi čtyřmi účastníky skon-
čili druzí a dále v Děčíně. Tam v konkurenci družstev Loun, Bíliny 
a Děčína předchozí umístění zopakovali. Žáci 3. tříd hrají dvojzápasy. 
V Lomnici n. P. v obou neuspěli a v Drážďanech si ochutnali pocit vý-
hry i porážky. Výsledky se z nařízení hokejových orgánů u nejmenších 
věkových kategorií neuvádějí.                                                    ZdS

V průběhu měsíce října pro-
běhla dvě zápolení v rámci Pod-
zimních her žáků a žákyň 6. až 
9. tříd varnsdorfských škol. Za 
příjemného slunečného počasí 
se na stadionu v Kotlině začalo 
atletikou, kterou vyhráli žáci 
ZŠ náměstí před varnsdorfským 
Gymnáziem a žákyně Gymnázia 
Varnsdorf před ZŠ Edisonova. 
Starší žáci: 1. ZŠ náměstí 40 bo-
dů, 2. Gymnázium Varnsdorf 34, 
3. ZŠ Edisonova 32, 4. ZŠ Sei-
fertova 13 b. Starší žákyně: 
1. Gymnázium  Vdf  46 bodů, 
2. ZŠ Edisonova 34, 3.  ZŠ náměs-
tí 30, 4. ZŠ Seifertova 10 bodů.  

Stolní tenisté na výbornou
 
 V okresním přeboru stolních tenistů si v prvních třech kolech velmi 

dobře vedla všechna družstva TJ Slovan Varnsdorf. B-tým se bez 
porážky usadil průběžně na vedoucím místě a se stejnou bilancí si 
nováček soutěže družstvo D drželo třetí pozici. A-tým byl v této fázi 
soutěže šestý. Béčko nejprve porazilo SKST Děčín C 11:7, dále pře-
hrálo BOSH CARS Děčín 13:5 a rozdrtilo Malou Veleň A 18:0. Déčko 
zvládlo BOSH CARS 12:6, SKST Děčín C 18:8 a Slavoj Děčín A 
11:7. Áčko plichtilo s SKST Děčín E 9:9, přehrálo SKST Děčín D vy-
soko 15:3 a odešlo poraženo s favoritem soutěže AMBIT Benešov A 
4:14. Suma sumárum, skvělá bilance table-tenistů Slovanu na 
úvod sezony v podobě sedmi výher a po jedné remíze a prohře. 
Tyto výsledky se promítly i do soutěže jednotlivých hráčů, Vejl je 
druhý a Golla (oba D-tým) pátý se shodnou úspěšností 91,6 %. Ve 
čtyřhrách bezpečně vedla dvojice Exnar - Vejl, která zatím neokusila 
hořkost porážky. Vzájemná derby družstev Slovanu budou mít bez-
pochyby patřičnou prestižní dramatičnost.                  Miroslav Exnar

Podzimní hry zakončí fl orbal

V pošmourném podzimním 
dopoledni se o čtrnáct dní poz-
ději pokračovalo fotbalem na 
umělé trávě. U kluků dominovala 
bez ztráty bodu a bez obdržené 
branky ZŠ náměstí před ZŠ Edi-
sonovou. Ve fotbale dívek by-
lo díky celkovému skóre 2:0 vítěz-

né Gymnázium Vdf před ZŠ Sei-
fertova (1:0). V tomto turnaji žá-
kyň skončily zbylé čtyři zápasy 
bezbrankovými remízami. 

V součtu umístění po dvou 
sportovních zápoleních vede 
u chlapců ZŠ náměstí (součet 
2) před Gymnáziem Varnsdorf 
a ZŠ Edisonova (obě školy sou-
čet 5). U dívek vede Gymnázium 
Varnsdorf (2) před ZŠ Edisono-
va (5). Podrobné výsledky jsou 
uvedeny na www.zs-namesti.cz. 
Letošní Podzimní hry budou za-
končeny v pondělí 7. listopadu 
ve sportovní hale fl orbalem, po 
kterém proběhne i závěrečné 
vyhodnocení.                      ZdS     

Baketbalisté TJ Slovan na-
razili venku u BK Baník Most 
na komplexně vybaveného 
soupeře, jehož tým letos dispo-
nuje zkušeností na rozehrávce 
i pod košem a také rychlostí na 
křídlech. Ten díky tomu dokázal 
v poklidu udržovat cca deseti-
bodové vedení a v úvodu využil 
k náskoku několikerého zaváhání 
v útočných akcích hostů. Druhá 
a třetí čtvrtina patřila na obou 
stranách palubovky Novotnému, 
jehož hra udržovala varnsdorfský 
celek na dohled soupeři. A také 
Vakulenkovi, který se dobře 
zhostil bránění nejlepšího hráče 
Baníku Rosenbauma. Ovšem 
téměř bezzubý útok a velký 
počet ztrát srážely hosty na ko-
lena. BK Baník Most - TJ Slovan 
76:57 (20:8, 15:19, 21:18, 20:

Hejtmanka slavnostně ocenila Michala Švorce 
Krajská delegace, kterou tvořilo celkem 334 mladých sportov-

ců, reprezentovala Ústecký kraj na Hrách V. letní olympiády dětí 
a mládeže České republiky. Ta se v červnu konala v Olomouckém 
kraji. Reprezentanti kraje vybojovali 11 zlatých medailí, 12 stříbrných 
a 22 bronzových. Za dosažené výsledky všem poděkovala hejtmanka 
Jana Vaňhová, město Varnsdorf reprezentoval plavec Michal Švorc, 
dvojnásobný mistr republiky.                                                        rm

12). Body Slovanu Novotný 18, 
Husár 8, Bureš 7 (1x3), Smrčka 
6, Buben 6, Hovorka 5 (1x3), 
Šišulák 5, Lehroch 2. Poslední 
výsledek: Slovan - VSK Slavia 
TU Liberec 78:85. Upozornění: 
zápas TJ Slovan Varnsdorf - 
BK Děčín juniorka bude přede-
hrán o týden dříve, a to v sobotu 
12. 11. 2011 od 17.00 hod. 

Výsledky dalších basketba-
lových družstev TJ Slovan -

starší žákyně U15: Slovan - 
TJ Lovosice 107:25, - Sluneta 
Ústí n. L. 101:34. Mladší žáci 
U14: BK Kladno U15 - Slovan 
123:48, ŠSK Slaný U14 - Slo-
van 77:55. Starší minižákyně: 
TJ Slovan Litoměřice - Slovan 
56:25, 90:31. Mladší minižáci: 
Slovan - BA Roudnice n. L. 27:89 
a 7:90, Slavoj BK Litoměřice - Slo-
van 82:17 a 90:17.       Ing. Strolený

Starší žákyně v divizi bez prohry

Zkušené trio hráčů JK Trans P. 
Lisý, J. Beránek a M. Mikolášek.

Hokejovový nábor a škola bruslení


