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AMBULANTNÍ POHOTOVOST BUDE ZACHOVÁNA
KONTROLA PROBĚHLA I V KOVÁŘSKÉ ULICI

ODPOVĚDI NA OTÁZKY Z VEŘEJNÝCH DISKUZÍ
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ JE OD 18. LISTOPADU
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SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Letos již potřetí uspořádala Starokatolická farnost ve 
Varnsdorfu „Svatomartinský lampionový průvod“. V pátek 
11. listopadu v 17.00 hodin vyrazil průvod od „Věžičky“ přes 
město až ke starokatolickému kostelu, kde si všichni mohli 
připomenut, proč je svatý Martin spojován s pojmy soucit, 
laskavost a schopnost se dělit. Přítomnému svatému Mar-
tinovi zazpíval sbor Gymnázia Varnsdorf a všichni přítomní 
mohli ochutnat svatomartinské rohlíčky.                Text a foto IŠ

Čtěte na str.  2

Město pro byznys je srov-
návací výzkum, do kterého se 
jednotlivá města nepřihlašují, 
ale jsou do vyhodnocení zařa-
zena automaticky. Z výsledků 
se veřejnost dozví, které 
z 205 obcí a 22 městských částí 
hlavního města Prahy vytvářejí 
nejlepší podmínky pro podnikání 
v České republice. 

Města byla hodnocena na zá-
kladě 50 kritérií rozdělených do 
šesti oblastí: podmínky pracov-
ního trhu, kvalita lokality, přístup 
veřejné správy, podnikatelské 
prostředí, cenové podmínky 
a telefonický průzkum mezi 
podnikateli. V letošním roce 
získaly radnice rozbor svých 
silných a slabých stránek. Ana-
lytici agentury Datank, která je 
zpracovatelem dat, připravili pro 
každou hodnocenou municipali-
tu tabulkový přehled kritérií, ve 
kterých si vedla dobře, či nao-
pak nebyla úspěšná. Zástupci 
měst tak mají zpětnou vazbu 
a mohou začít pracovat přesně 
na těch oblastech, které podnika-
telé považují za problematické.

Stejně jako loni provázela 
i letos všechna krajská kola 
výzkumu Město pro byznys 
vášnivá debata mezi starosty 
měst daného kraje. Zatímco 
v roce 2010 považovali zástupci 
municipalit za největší problém 
nedostatečný počet a omeze-
nou kapacitu mateřských škol, 
letos je, zdá se, nejvíc trápí 
narůstající kriminalita a legisla-
tivní změny týkající se podpory 
v nezaměstnanosti.

V tabulce celkového pořadí 
srovnávacího výzkumu pro 
Ústecký kraj obsadil Varnsdorf 
4. místo z 16 hodnocených. 
V jednotlivých kritériích hod-
nocení se Varnsdorf umístil na 

VE VÝZKUMU „MĚSTO PRO BYZNYS“ JSME ČTVRTÍ

Město Varnsdorf projevilo značné úsilí ve snaze prosadit projekt 
„Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf -
poskytování vzájemné pomoci“ a ucházelo se o financování 
z Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce ČR-
Sasko. V červenci letošního roku byla odevzdána kompletní žádost 
o dotaci.

Obsahem projektu jsou aktivity v oblasti prevence, protipo-
vodňové ochrany a přeshraničního krizového řízení. Napláno-
váno je pořízení speciální techniky ve Varnsdorfu, Rumburku 
a Großschönau pro efektivní zásahy při povodních a jiných živel-
ných pohromách, ale také sanace hráze požární nádrže a vytvoření 
retenční plochy v Seifhennersdorfu. Projekt je doplněn společnými 
školeními a také taktickými a praktickými cvičeními. 

Téměř půl roku si vyžádaly práce na podání společné žádosti za 
města Varnsdorf, Rumburk, Seifhennersdorf a obec Großschönau 
do oblasti podpory „Opatření na odstranění škod způsobených po-
vodněmi v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejí-
cích s povodněmi.“ Do této oblasti podpory, která byla do programu 
zařazena mimořádně, bylo původně možné předkládat žádosti do 
konce letošního roku, ale uzavřena byla již v srpnu, protože podané 
žádosti překročily disponibilní rozpočet. 

Místostarosta Ing. Josef Poláček uvedl: „Jsem rád, že pod kva-
litním vedením projektové manažerky města Varnsdorf a za úzké 
součinnosti pověřených pracovníků ostatních partnerů bylo naše 
úsilí završeno zprávou o schválení projektu.“ A doplnil: „Varnsdorf 
řadu let aktivně využívá financování z evropských dotačních pro-
gramů a schválení druhého velkého projektu v Cíli 3 potvrzuje naše 
zkušenosti s podáváním žádostí. Projekt byl schválen i přes velkou 
konkurenci projektů také z Libereckého kraje.“

Město Varnsdorf navíc přijalo roli leadpartnera projektu, tzv. 
vedoucího partnera, který je zodpovědný za podání žádosti, řádný 
průběh projektu a celkovou administraci projektu vůči poskytovateli 
dotace. Celkové náklady za všechny partnery jsou plánovány ve 
výši přes 1 mil. EUR a Evropská unie přispěje na projekt přibližně 
900 tis. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

Zahájení projektu se předpokládá 1. 12. 2011 a potrvá dva roky.     PeV

prvním místě v pracovním trhu 
(nezaměstnanost, průměrný 
plat…), páté místo pak získal 
v hodnocení cenových podmí-
nek (poplatky za vodné, stočné, 
ceny stav. pozemků a bytů…). 
Na šestém místě je Varnsdorf 
hodnocen v podnikatelském 

prostředí, kde jsou evidovány 
počty firem, podíl podnikatelů 
i oborová struktura. Co se týká 
kvality lokality, je město na místě 
osmém. Nejhůře ovšem Varns-
dorf dopadl v hodnocení přístu-
pu veřejné správy, kdy se dostal 
až na 13. pozici.                   rm

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
2007-2013. www.ziel3-cíl3.eu

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwickling Investition in Ihre
Zukuntft/Evropská unie. Evropský fond pro 
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

ČESKO A SASKO SPOLEČNĚ 
PROTI POVODŇOVÝM ŠKODÁM
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Rada města rozhodla: Převzít do výpůjčky ve 3. NP objektu 
č. p. 2758 v ul. Žitavská ve Varnsdorfu kancelář a hygieni-
cká zařízení o celkové ploše 32 m2 na dobu neurčitou 
za účelem užívání prostor MP a Policií ČR pro potřeby slu-
žebny. Rada města rozhodla: O přidělení veřejné zakázky 
„Realizace vnitřní integrace úřadu“ uchazeči VERA, spol. s r. o.  
Rada města rozhodla: Vydat Ladislavu Houžvičkovi 
osvědčení dle § 56 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb. o tom, že se 
k 26. 10. 2011 stal členem Zastupitelstva města Varns-
dorf. Rada města rozhodla: Odvolat Danu Hykšovou z funk-
ce tajemníka Zdravotní komise do konce roku voleb-
ního období 2010-2014 a jmenovat Marcelu Čelkovou.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Použití defibrilátoru
Na základě žádosti Rychlé zdravotnické služby byla vyslána 

hlídka městské policie na srdeční zástavu staršího muže. Hlíd-
ka byla za použití výstražného zařízení v udané lokalitě do tří 
minut a přiložila muži oživovací elektrody přenosného defibrilá-
toru AED. Tento plně automatický přístroj vyhodnotil zdravotní 
stav muže, že není možný elektrický výboj. Po příjezdu RZS 
(10 minut) lékař konstatoval úmrtí před delší dobou.

• Záchrana štěňat
V průběhu jedné hodiny zasahovala hlídka MP dvakrát 

v ulici Horní nábřeží, kde v hodinovém rozestupu do Mandavy 
spadla dvě štěňata. Hlídka městské policie obě vytáhla z vody 
a přenesla k fence, která byla za plotem sousedícího pozemku.

• Zadržený útěkář
Ve spolupráci se sociální pracovnicí byl prověřen katastr 

města za účelem zadržení mladíka, který byl na útěku z diagnos-
tického ústavu. Až za pomoci městského kamerového systému 
a znalosti hledané osoby byl spatřen, jak odchází směrem 
k Lesní ulici. Při příjezdu hlídky na místo se sledovaný ukryl do 
křoví u chodníku. Zde byl strážníky zadržen a předán sociální 
pracovnici k dalším úkonům.                Martin Špička, velitel MP

• Promile za volantem
V pozdních večerních hodinách přistihli policisté v blízkosti 

nádraží devětatřicetiletého ne právě střízlivého muže při řízení 
vozidla. Na displeji přístroje na dechovou zkoušku se opakovaně 
objevovala hodnota kolem dvou promile. Nemohlo to dopadnout 
jinak než sdělením podezření z ohrožení pod vlivem návykové 
látky ve zkráceném přípravném řízení. Za to je možné udělit trest 
až ročním odnětím svobody.

• Dvakrát do téže řeky
Jeden varnsdorfský dům měl během minulého týdne dvakrát 

nezvanou návštěvu. Přišla vždy oknem a zmizela při ní nějaká ta 
finanční hotovost. Přičteme-li k odcizeným penězům i poškození 
okna, dostaneme se na částku přes dvanáct tisíc korun. Netr-
valo dlouho a rumburští kriminalisté si oba výtečníky našli. Ti se 
k činu přiznali a za odměnu obdrželi usnesení o zahájení trestního 
stíhání pro krádež vloupáním a porušování domovní svobody. 
Osmnáctiletému mladíkovi i o dva roky staršímu komplici hrozí 
až tříletý pobyt ve vězení.

• Dokradl
Kriminalisté dopadli čtyřiadvacetiletého výtečníčka, který měl 

v uplynulém období pořádat ve Varnsdorfu různé vloupačky. 
Nejprve vnikl do kanceláře na ubytovně, kde sebral z příruční 
pokladny přes tisíc korun, pak navštívil kadeřnictví, odkud odnesl 
kulmu a pokračoval lékařskou ordinací a garáží, kde zmizely 
mince, mobilní telefon a dvě motorové pily. V jednom případě 
zůstalo u pokusu, neboť se nedostal přes dveře. Celková škoda 
překročila hranici šedesáti tisíc korun. Poslední z akcí, ve které 
hrál hlavní roli, bylo převzetí usnesení o zahájení trestního stíhání 
pro krádež vloupáním a poškození cizí věci. Obviněnému hrozí 
až dvouleté vězení.

PB lahve na útěku
V noci ze středy na čtvrtek 17. listopadu si z uzamčeného 

boxu v blízkosti obchodu s potravinami v Dolním Podluží odnesl 
několik propan-butanových lahví, čímž poškozenou společnost 
připravil o sedmnáct tisíc korun českých. Varnsdorfské obvodní 
oddělení již v tuto chvíli zmiňovanou událost prošetřuje z důvodu 
podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což hrozí až 
dvouletý trest za mřížemi. 

 por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Bude celnice na Národní v majetku města?
Generální ředitelství cel nabídlo městu bezúplatný převod 

č. p. 524 v ul. Národní za podmínky využití objektu ve veřejném 
zájmu. Za veřejný zájem je možné považovat využití budovy pro nej-
širší okruh obyvatel například ve školství, zdravotnictví, kultuře nebo 
sociálních službách. Další podmínky s možností ponechání sou-
časných pronájmů komerčních prostor bude město jednat, a proto 
zastupitelstvu města RM doporučila nabýt tento objekt do vlastnictví, 
což tak učinilo.                                                                                 rm

Potřebuje město originál zničené sochy?
V loňském roce byla ukradena a rozřezána socha „Dívka se 

závojem“, která byla umístěna u ZŠ Edisonova. Díky vstřícnosti 
sochaře Oldřicha Hejtmánka stojí dnes replika zničeného díla 
opět u školy. Sochař ji škole věnoval zdarma. Nyní městu Oldřich 
Hejtmánek nabízí obnovu původní sochy za použití nejmodernější 
technologie se zhotovením nové bronzové faksimile. Ovšem ná-
klady odhadl na 156 tisíc korun. Jeho návrh projednávala rada 
města a rozhodla, že o návrhu sochaře bude dále jednáno nejen 
v souvislosti s cenou, ale rada zároveň požádala kulturní komisi 
o názor na využití opraveného originálu a potřeby vlastnictví.          rm

Zastupitelé 
mají nového 

člena
Na listopadovém jednání za-

stupitelstva se již zastupitelé se-
šli v novém složení. Svůj mandát 
v zastupitelstvu předal odstou-
pením Ladislav László, za kte-
rého nastupuje náhradník z kan-
didátní listiny téže volební strany 
v pořadí podle § 45 odst. 5.,
tedy za KSČM, Ladislav Hou-
žvička.                                rm

Zájem o službu u policie
ve Varnsdorfu je opravdu velký
Od 1. listopadu je ve Varnsdorfu 50 nových tabulkových míst pro 

nově zřizovanou pořádkovou jednotku, jejíž základna je právě u 
nás ve Varnsdorfu. Zájem o tuto práci je opravdu velký. Už se do ní 
přihlásilo více lidí, než je počet míst. Ne každý však uspěje. 

Vznik jednotky slíbil starostům Šluknovského výběžku policejní 
prezident Petr Lessy. 

K hlídkové službě se přihlásilo 60 zájemců z řad civilistů, 10 je 
z řad policie a další dva u policie dříve pracovali. Další zájemci  
stále telefonují. 

Výběrem ovšem z přihlášených zájemců projdou jen někteří. 
Kromě toho, že budoucí policisté musí mít středoškolské vzdělání 
s maturitou a trestní bezúhonnost, musí projít také psychotestem, 
zdravotní prohlídkou a prověrkou fyzické zdatnosti, například musí 
v limitu uběhnout kilometr, zvládnout 30 kliků a slalomový běh.

rm

Grantová komise 
má jmenované 

členy
Současně s upraveným  zně-

ním Grantového programu města 
Varnsdorf jmenovala rada měs-
ta do grantové pracovní komise 
pro rok 2012 členy, kteří budou 
hodnotiteli předkládaných poža-
davků. Členy se tak stali  Karel 
Dubský, Mgr. Ladislava Ondráč-
ková, Mgr. Jindřiška Benešová, 
Mgr. Jan Novota, Viera Bortlová 
a MUDr. Martina Jeníková. 
Do funkce předsedy grantové 
pracovní komise byl jmenován 
Mgr. Michal Dlask.                 rm

ZŠ Bratislavská 
má nového ředitele

Po odstoupení Mgr. Štěpán-
ky Martinkové z funkce ředitelky 
školy ZŠ Bratislavská, jejíž chod 
zajišťovala dočasně a s ochotou 
Mgr. Milada Hnilicová, rada měs-
ta v souladu s vyhláškou o ná-
ležitostech konkurzního řízení 
jmenovala nového ředitele. Stal 
se jím Mgr. Bc. Petr Šmíd, který 
se ve výběrovém řízení umístil na 
druhém místě, a do funkce tedy 
nastoupil 14. listopadu 2011.   rm

Ambulantní 
pohotovost bude 

ve městě zachována
Na základě již tradičního 

spoluf inancování, které má 
zajistit současný model ambu-
lantní pohotovostní péče, rada 
města opět schválila požadavek 
Ústeckého kraje na podíl města 
v jejím dofinancování.

APP tak bude i pro rok 2012 
zachována ve stejném rozsahu, 
jaký je nastaven od roku 2004.

Příspěvek kraje je 475 tisíc 
korun, příspěvek města pak 
180 tisíc korun.                      rm

Říjnová nezaměstnanost na Šluknovsku 
                                        říjen 2011          září 2011
             počet evidovaných osob / nezaměstnanost/ rozdíl 

    Varnsdorf       1114   /  13,11 %   1160  /  13,65 %   -46 

 Rumburk       664   /   11,29 %    679  /   11,55 %    -15
 Dolní Podluží           93   /  14,88 %     96   /  15,36 %     -3
 Horní Podluží          47   /   11,69 %     48   /  11,94 %     -1
 Jiřetín p. Jedlovou         57   /   20,65 %   59     /  21,38 %     -2
 Rybniště                    50  /   14,37 %   56    /  16,09 %      -6
 Chřibská                  139  /   19,07 % 139     /  19,07 %        0
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Pojďte pane,
budeme 
si hrát... Ve Šluknovském výběžku žiji 

deset let. Nejvíce mě zde zají-
mají lidé a krajina, mezilidské 
vztahy a vztah k této nejse-
vernější části naší republiky. 
Posledních deset let vnímám 
intenzivněji určité proměny ve 
společnosti a zároveň i změny 
v tomto „zapomenutém kraji“. 
V předešlých měsících se v něm 
jako v zrcadle začal ukazovat 
prostřednictvím „vzedmuté 
emotivní vlny pravdivý stav“, 
který byl mediálními obrazy 
okamžitě deformován, velmi 
často vstupy vysílané v médiích 
neodpovídaly žité skutečnosti. 
Vše se nakonec roztříšt i lo 
v represáliích, v nátlaku policie. 
Jednoduše řečeno „pravda“ ne-
zvítězila, ale byla trochu pooto-
čena a silou potlačena.

Domnívám se, že právě 
prostřednictvím médií zafun-
govala vědomá a inteligentní 
manipulace názorů „slušné 
a poslušné veřejnosti“, jež je 
významnou součástí fungová-
ní demokratické společnosti. 
Ti, kdo ovládají tyto „neviditel-
né“ společenské mechanismy, 
jsou skrytou vládou, která je 
skutečnou vládnoucí silou naší 
země, která vychází především 
z vlastních zájmů bez respekto-
vání důstojnosti občanů pouka-
zujících na zhoršující se vnější 
podmínky pro kvalitní a zdravý 
život člověka.

Dobře koncepčně připravené 
a zacílené ovlivňování, nakonec 
vždy přispívá k vytváření sou-
hlasu mezi občany, kdy souhlas 
veřejnosti nebo konkrétních cí-
lových skupin může mít různé 

Co za sebou nechala emotivní „tsunami“, 
která zasáhla Šluknovský výběžek?

podoby i dopady na budoucí 
život, v našem případě dané 
lokality a společenství v ní. 
Naším souhlasem může být 
např. i občanská, osobní pa-
sivita v případě státní represe 
vůči konkrétním nespokojeným 
skupinám nebo představite-
lům aj.

Projevené si lné l idské 
emoce ve výběžku opadly a vy-
vstává otázka, co o něm oprav-
du víme, jaký je skutečný stav 
„věcí“ v této specifi cké lokalitě. 
Jaké „společensky nebezpeč-
né jevy“, které se projevily, se 
začaly konkrétně řešit, kromě 
podivného kontroverzního 
p. Kohouta, k terý se stal 
možná kvůli vymezení „dobra“ 
zápornou mediální hvězdou, 
která zhasla. 

Zajímalo by mě, jak bude 
Šluknovský výběžek, respek-
tive lidé v něm, fungovat dále, 
jaké jsou nové cíle a směr 
a kdo bude řešit osudy lidí, kteří 
padají na dno systému (bezdo-
movectví, městské ubytovny, 
azylové domy, ghet ta aj.). 
Zdánlivě čistý systém začíná 
být plný rozvířených usaze-
nin, které představují anebo 
zastupují neřešené „věci“ 
a vážné problémy, kterým se 

nelze již vyhnout…, a proto se 
připravuje výstava z vašich ješ-
tě nevytvořených děl s názvem 
VOLNÝ PRŮCHOD.

Vyjádřete se, prosím, k situaci 
ve Šluknovském výběžku, jest-
li vám není lhostejný, tentokrát 
libovolně výtvarným obrazem 
do konce února 2012. Nabízí 
se vám jedinečná možnost, jak 
ukázat na „věci“ ve výběžku 
tvořivě. Vaše osobní vyjádření 
může být i anonymní. 

Zkuste vyjádřit svůj názor, 
dojem, pocit,... kresbou, na-
malovaným obrazem, koláží, 
psaným textem anebo jinou 
formou a zasílejte, prosím, 
svá díla, která by se měla týkat 
pouze Šluknovského výběžku 
a dění v něm na adresu: Zdeněk 
Staněk, Staré Křečany 15, PSČ 
407 61. 

Dejte tomu volný průchod 
a vytvořte každý sám za sebe 
(dospělý, student i děcko) 
své dílo, které bude veřejně 
vystaveno jako jeden střípek. 
Čím více bude střípků, tím 
větší pravdivější zrcadlo se 
znovu sestaví a poukáže se 
na „skutečný stav věcí“ znovu, 
jiným kultivovaným způsobem. 
Zkusme to jinak, originálně. 

Zdeněk Staněk

Známý citát vyvolává představy 
o dvou medvídcích, kteří v nejrozma-

nitějších proměnách  a scénkách baví děti už hezkou řádku let. 
Přesto hraní, o kterém chci psát, nemá nic společného s půvabnými 
animovanými fi lmovými pohádkami, ani s roztomilými medvídky 
a jejich kouzelnými hrátkami. A dokonce ani s dětmi. Týká se do-
spělých, kteří s vidinou snadného zisku zasedají za problikávající 
stroje a krmí je fi nančními částkami, které se často vymykají zdra-
vému rozumu. I v našem městě se  postupně objevily herny,  lákající 
výraznou výzdobou, avizovanými možnostmi výher i levným pivem. 
Hrací přístroje se staly součástí nabízené zábavy v malých hospůd-
kách i hlavním sortimentem nabídky specializovaných  provozoven 
s nepřetržitou otvírací dobou. Napadá mě, na jaké zákazníky se 
zaměřují herny, když přes den nahlédnu do vylidněných místnos-
tí s momentálně opuštěnými židličkami za automaty. Možná by 
o tom mohli vyprávět ti, kteří časně ráno chodí do práce a cestou 
míjí některou z heren.  Přemýšlím, jak dlouhá je cesta k závislosti, 
která přivádí lidi k osobním krachům, ke ztrátě majetku, k rozvratu 
rodiny. Uvažuji o tom, co všechno provází noční život v hernách. Na 
misky pomyslných vah si dávám klady a zápory a posuzuji přínosy 
i nedostatky těchto šestatřiceti míst v našem městě, kde je možné 
vhodit jakýkoliv obnos do přístrojů. Snažím se být objektivní, vím, 
že herny zaměstnávají lidi a každý pracovní post je v místě s vy-
sokou nezaměstnaností cennější zlata. Uvědomuji si, že majitelé 
nainvestovali do provozoven nemalé částky a jejich podnikání 
je ofi ciálně uznané. Také poplatky směřující do městské kasy 
v nemalé míře podporují neziskové aktivity ve městě. Na protější 
misce vah se kupí stížnosti na nevítaný noční ruch kolem heren, 
výsledky kontrol zaměřených na zneužívání dávek a také úvahy 
o tom, jak získávají peníze mnozí ti, kteří je potřebují vhodit do ne-
nasytného chřtánu přístrojů. A to jsem ještě nevzpomenul poniče-
né životy lidí, rodin, dětí. Nemalé fi nanční prostředky pak vyžaduje 
i léčba těch, kteří si na hraní vypěstovali závislost. A za této situace 
si naši legislativci s klidným svědomím pohrávají dlouhodobě se 
zákonem, který by jasně stanovil obecně přijatelná pravidla. 
V jednom z komentářů Ivana Hoffmana jsem našel radu, co dál 
s přístroji, které obecní regulace vyřadí z provozu. Aby zákazníci 
heren nemohli prohrát i to, co nemají, byly by hrací přístroje jedno-
duchou úpravou předělány z požíračů mincí na možnost vhození 
plastových žetonů, které by zdarma byly k dispozici. Protože - jak 
říká autor komentáře - i u dospělých platí, že kdo si hraje, nezlobí…   
Ale to už jsme - tak jako na začátku - opět jenom v rovině pohá-
dek.                                                    Martin Louka, starosta města

Jako zastupitel jsem 
byl naprosto bezmocný

V minulém čísle HS jsem v rozhovoru s JS uvedl, že jedním 
z důvodů mé rezignace ze zastupitelstva byl pocit marnosti mj. 
z projednávání dluhů na nájemném v městských bytech. Aby ten-
to důvod nevypadal jako malicherný, rád bych dodal, že ke dni 
31. 12. 2009 byl celkový dluh na nájemném ve výši 10.414.257,31 Kč
a podílelo se na něm 688 dlužníků. K 31. 12. 2010 se na dluhu ve 
výši 10.393.060,49 Kč podílelo 628 dlužníků (opsáno z rozboru 
dluhů zpracovaného bytovou správou Regia, a. s., 4. 3. 2011). 
V komentáři k celkovému hospodaření města (zpracovaném eko-
nom. odboru) je uvedeno, že problémem hospodaření města je mj. 
vysoký stav pohledávek. Největší objem představují pohledávky 
z hospodářské činnosti - správa bytů a nebytových prostor (dluhy 
občanů na nájemném). 

Taková je tedy situace, kterou se zastupitelstvo zabývalo od 
roku 2005 do roku 2010 celkem nejméně 10krát. Dá se potom 
hovořit o cílevědomé snaze zvrátit nepříznivý stav? Kdy se zhod-
notily návrhy vnitřního auditora pana Dúbravce na snížení dluhů na 
nájemném? Kolikrát jsem sám „unavoval“ zastupitele při jednání 
o tomto bodu při svých kritických vystoupeních?

Tato konkrétní ukázka bezmocnosti (jen mojí?) může být tou 
pověstnou kapkou, po které pohár přeteče. 

Proto přeji, jak svému nástupci, tak všem ostatním zastupitelům 
hodně trpělivosti a odvahy řešit problémy. A všechny ty, kteří mě 
v tak velkém počtu volili, žádám, aby se na mě nezlobili a pochopili 
mě.                                Ladislav Lázsló (redakčně upravil JS) 

Dlouho plánovanou, přesto 
do poslední chvíle utajenou 
kontrolu se podařilo připravit 
hasičům z oddělení prevence 
HZS Ústeckého kraje. Při spo-
lečné kontrole, které se mimo 
hasičů ze Státního požárního 
dozoru zúčastnili zástupci 
hygienické stanice, vedoucí 
stavebního úřadu a pracovník 
požární prevence města, se 
zúčastnění zaměřili především 
na dodržování požárněbezpeč-
nostních předpisů. 

Kontrolovány byly domy čp. 
2761, 2762 a 2763. Prohlídka 
se týkala zejména pořádku 
a volných profi lů na únikových 
schodištích a chodbách, přístup-

nosti a označení hlavních uzá-
věrů vody, topení a el. energie 
a revizí vyhrazených zařízení 
požární ochrany (hydranty). 

Zkontrolovány byly veškeré 
veřejně přístupné prostory od 
nejvyšších pater až po sklepy. 
Správci, resp. představitelé spo-
lečenství vlastníků, byli s obsa-
hem a formou kontroly sezná-
meni až během jejího průběhu. 
Z kontroly byl pořízen obrazový 
záznam, který nyní pracovníci 
Státního požárního dozoru 
vyhodnocují a  společně se 
záznamem z kontroly, naleze-
nými závadami a termíny jejich 
odstranění zašlou společenství 
vlastníků. 

Celkově však lze konstato-
vat, že kontrola dopadla nad 
očekávání dobře a že nalezené 
závady ve všech třech domech 
patří mezi běžné a bezprostřed-
ně neohrožují obyvatele těchto 
domů.                                 JS

KONTROLA SE ZAMĚŘILA I NA DOMY NA KOVÁŘSKÉ
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Střípky z okolí

Na webových stránkách města 
a v Hlasu severu č. 18 jsme zveřej-
nili „Souhrnné výstupy z veřejných 
diskuzí s občany“ -  seznam připo-
mínek a námětů ze dvou setkání 
v kině Panorama. 

Přinášíme všechny odpovědi, 
které se podařilo shromáždit od 
jednotlivých odborů MěÚ Varns-
dorf (SÚ - Stavební úřad, ŽÚ -
Živnostenský úřad, OSVZ -
odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví), mluvčího Policie ČR 
(PČR), velitele Městské policie 
(MP), vedoucího Centra sociál-
ního bydlení (CSS).

Kdo dostává Romy do tako-
vé situace? Za ubytovnu platí 
8.000 Kč a to je jako za byt v pa-
neláku.

Částky za ubytování jsou 
schválené radou města, pokrýva-
jí pouze provoz ubytovny a jsou 
počítané za ubytované osoby: 
dospělí 2.900 Kč/měsíc a děti 
1.450 Kč/měsíc. (OSVZ)

Vzhled města je ostudou, ať 
se přijede z jakékoli strany.

Stejný problém zazněl na 
Fóru zdravého města. Zčásti 
je způsoben stavem pozemků 
a budov Českých drah, zčásti 
nemovitostmi jiných soukromých 
vlastníků. Budeme jej řešit jed-
náním s vlastníky a tam, kde to 
bude možné, i sankcemi. Napří-
klad se podařilo donutit majitele 
domku naproti slévárně, aby 
odstranili odpadky z okolních 
pozemků. (OŽP)

Programy o začleňování 
mají téměř nulové výsledky.

Nebyla možnost dokončit sys-
tém prostupného bydlení, proto-
že chyběl poslední stupeň - byt. 
Toto je již vyřešeno. (OSVZ)

Kde se ve městě vzali? 
Tito lidé byli sestěhováni jako 

neplatiči z městských bytů na 
ubytovnu v ul. T. G. Masaryka. 
Někteřích jsou v soukromých 
bytech. (OSVZ)

Kdy bude odpověď na petici 
na Žitavské? 

Odpovězeno bylo 23. 8. ze 
sekretariátu starosty. 

Jak co nejlépe dosáhnout 
na peníze z dotací?

Vytvořit na odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví pracovní 
skupinu, která bude mít na 
starosti plánování soc. služeb 
s veškerými možnostmi pro 
zajištění a systémovou práci, 
včetně čerpání dotací. Ve 
skupině by měli být: zástupce 
OSVZ, zástupce soc. služeb, 
vedení města a popř. jako hosté 
i příjemci služeb. Forma skupiny -
komunitní práce. (OSVZ)

UBYTOVNY
V pátek a sobotu je klid, od 

neděle nepořádek.
Řešením je kontrola ukládání 

odpadů provozními pracovníky, 
osvěta ubytovaných ve spolu-
práci s odborem životního pro-
středí - schůzka s ubytovanými, 
zlepšení spolupráce s policií při 
řešení konkrétní problematické 
doby. (CSS)

Ubytovna má mít centrální 
rozvod a kanály zdarma. 

V současné době v řešení, 
centrální příjem za úplatu. (CSS)

Kdo za ně platí platby za 
odpady?

Odpady si platí sami, ze 
zákona. 

Nepořádek u ubytoven.
Vymezení a určení osob, 

které pořádek a čistotu zajišťu-
jí formou odpracovaných hodin 
dle ubytovacího řádu, včetně 
osob vykonávajících Veřejnou 
službu. Důsledná kontrola pro-
vozními pracovníky. (CSS)

Sport je hotel, režim hotelu 
a ubytovny je jiný.

Společnost JR Vdf, s.r.o., 
má živnostenské oprávnění 
na ubytovací služby a v rámci 
toho má možnost poskytovat 
ubytování ve všech ubyto-
vacích zařízeních (například 
hotel, motel, kemp, ubytovna). 
Živnostenský úřad nemá tedy 
možnosti jak zkoumat, jaký je 
rozdíl mezi ubytovnou a hote-
lem. (Odpověď ŽÚ)

Česká technická norma 
ČSN761110 z května 2010 
v souladu s českou verzí evrop-
ské normy EN ISO 18513;2003 
a oborovou normou ON735412 
uvádí ubytování jako poskyt-
nutí alespoň jednoho lůžka na 
spaní a hygienického zařízení; 
hotel jako ubytovací zařízení 
s nejméně 10 pokoji pro ho-
sty. Uvedená norma nezná 
termín „ubytovna“ ale pouze 
„turistická ubytovna“, což je 
jednodušší ubytovací zařízení 
s větším počtem lůžek v ubyto-
vacích místnostech. Že Sportu 
kdosi začal říkat ubytovna, ještě 
neznamená, že se jí stal. A pro-
tože ve Sportu není aplikován 
režim poskytování „sociálních 
služeb“ ve smyslu zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních 
službách, vnímá ho stavební 
úřad pořád tak, jak je zkolau-
dovaný, to jest hotel. A to, že 
dole za dveřmi nesedí recepční 
s knihou ubytovaných na klíně a 
za zády na stěně nemá vyvěšený 
provozní řád, není v pravomoci 

stavebního úřadu. Rovněž jestli 
někdo někomu nějak přispívá na 
úhradu ubytování, není věcí SÚ. 
(Odpověď SÚ)

Dávky na bydlení nedosta-
nou Romové, dostane je maji-
tel (na žádost nájemníka).

Ano, když si to osoba v hmot-
né nouzi výslovně přeje. Není 
důvod mu nevyhovět. Má na to 
právo. (OSVZ)

Snížení kapacity ubytovny 
v ul. T. G. Masaryka.

Je záměr změny užívání 
z ubytovny na sociální bydlení. 
(CSS)

Ubytovna města chátrá.
Je schválený projekt na re-

konstrukci, plán na rekonstrukci 
ubytovny se změnou užívání -
sociální byty, také z projektu. 
(CSS)

Centru sociálních služeb 
chybí finance.

CSS bude požadovat zvý-
šení příspěvku zřizovatele v sou-
vislosti s důslednou kontrolou 
a možnostmi personálního zajiš-
tění. (CSS)

Jaké jsou výsledky kontrol? 
Jak je možné, že je všechno 
v pořádku?

 Pracovníci odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví neshledali 
žádné závažné nedostatky v pé-
či o děti. Úroveň bydlení a oša-
cení je v rámci možností dosta-
tečná. (OSVZ)

Garáže a půda jsou obydle-
né, co na to hasiči?

Majitel Sportu řeší s projek-
tantem změny stavby, které již 
udělal.

Věcí stavebního úřadu je, že 
v restauraci, garážích a pod-
kroví se bydlí a že původně 
zkolaudované prostorové dis-
pozice interiéru jsou přístavbami 
a odstraněním příček změněny. 
To se již řeší od 13. 9. 2011 říze-
ním o odstranění stavby nepo-
volených stavebních úprav dle § 
129 Stavebního zákona. Stejný 
paragraf ale současně uvádí, že 
pokud vlastník požádá o jejich 
dodatečné povolení a předloží 
podklady ve stejném rozsahu 
jako k žádosti o stavební povo-
lení (rozumí se tedy v rozsahu, 
jako kdyby před provedením 
těch zmiňovaných nepovole-
ných úprav požádal o stavební 
povolení na ně), stavební úřad 
přeruší řízení o odstranění 
stavby a vede řízení o podané 
žádosti o dodatečné stavební 
povolení. BUDE-LI stavba doda-
tečně povolena, řízení o odstra-

nění stavby se zastaví. Tento 
postup vlastník může aplikovat 
a SÚ nemá žádnou jinou zákon-
nou cestu. SÚ musí poskytnout 
přiměřenou lhůtu pro zhotovení 
projektové dokumentace a ob-
starání všech požadovaných 
dokladů, na jejich vydání mají 
DO zákonem stanovené lhůty. 
Pro úplnost informací uvádím, 
že podklady k žádosti o stavební 
povolení, byť dodatečné, obsa-
hují také vyjádření a podmínky 
(dle současně platných zákonů) 
od dotčených orgánů, tedy např. 
hasičů, hygieny, OŽP apod., 
musí být v souladu s vyhláškami 
č. 501/2006 Sb. o obecných po-
žadavcích na využívání území, 
č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby apod., 
a PŘÍPADNÉ dodatečné sta-
vební povolení je MUSÍ splňo-
vat. To znamená, že pokud tyto 
již provedené stavební úpravy 
nebudou uvedené podmínky 
splňovat, není možné vydat 
dodatečné stavební povolení. 
Úpravy tedy musí být buď sta-
vebně upraveny do souladu 
s podmínkami a požadavky, 
a nebo odstraněny. Nejde tedy 
o nějakou pouze „administra-
tivní legalizaci“ současného 
závadného stavu zakreslením 
skutečného provedení. (SÚ)

Nelegální stavba garáže 
u Sportu.

Garáže jsou legální, nelegál-
ní je zazdění vrat, umístění okna 
a využívání pro bydlení. Postup 
řešení viz výše. (SÚ)

Špatná správa ubytoven.
Správa je v mezích finančních 

možností. Současný stav je dů-
sledkem nepromyšleného sestě-
hovávání problémových osob ze 
strany města do jednoho místa, 
personálního zajištění, vysokých 
nákladů na energie (změna 
typu vytápění a ohřevu vody). 
Pomohla by případná instalace 
výhodnějšího způsobu vytápění 
a zájem ze strany zřizovatele 
o řešení prostupného bydlení -
tj. dlouhotrvající pobyty osob bez 
možnosti výstupu z komunity, 
zapojení více osob do pláno-
vání soc. služeb (viz pracovní 
skupina). Personální zajištění 
je v současné době minimální. 
(CSS)

Platí si satelity z dávek 
260 Kč.

Satelity jsou už odstraněny. 
(OSVZ)

Chlastání na ubytovně 
TGM, nosí si basy.

Byla zavedena důsledná 
kontrola ze strany provozních 
pracovníků, personální zajiště-
ní v době mimo noční službu - 
24hodinový dozor. Ve spolupráci 
s OSVZ budeme důsledně řešit 
případné porušování ubytovací-
ho řádu. (CSS)

Nepořádek u TGM, hází ne-
pořádek do zahrady sousedů.

 Je provedena změna vstupu 
do ubytovny, 24hodinový do-
hled, důsledná kontrola, včetně 
spolupráce s OSVZ - SPOD. 
(CSS)

Jaká je kapacita ubytoven 
a zda je dodržena (166 o dva 
víc)?

Kapacita Centra sociálních 
služeb je 112 + 55 = 167 a nebyla 
nikdy překročena. V současné 
době je ubytovaných celkem 
157. (CSS)

Satelity a auta na ubytov-
nách, nákupy si vozí taxíkem.

Je řešeno, odstraňováno. 
(OSVZ)

HERNY
Jsou závislí na bednách, 

peníze nejdou do rodin, ničí 
životy lidí. Herny jsou u škol.

Tuto problematiku řeší Pracov-
ní komise k řešení problematiky 
výherních hracích přístrojů na 
území města Varnsdorf. (rm)

KRIMINALITA
Kriminalita mládeže, mlá-

dežnické gangy.
Policie kontroluje nonstop 

bary, drogy i zbraně a samozřej-
mě i přestupky, které zjistí. Se 
slovními inzultacemi některých 
provinilců je samozřejmě nutné 
počítat. Mohou být ale kvalifiko-
vány jako přestupek. (PČR) 

Fungování policie
Co se týče fungování policie, 

jedná se o velmi široký pojem. 
V poslední době roste počet 
objasněných případů ve Šluk-
novském výběžku. (PČR)

V parku na dětském hřišti 
jsou napadány děti.

To, aby se policisté více pohy-
bovali v určité části, jako je třeba 
zmíněný park, je celkem možné 
při současné přítomnosti posil. 
Zatím nevíme, jak dlouho zde 
budou, ale po jejich odchodu se 
budou místní policisté ze všech 
sil snažit udržet veřejný pořádek 
vlastními silami i za pomoci nové 
SPJ. (PČR)

Policie má zájem činy evi-
dovat jako přestupky, ocenění 
škody požaduje pod 5.000 Kč.

Věc je řešena zákonem. (rm)

ODPOVĚDI NA OTÁZKY Z DISKUZÍ V PANORAMĚ

Pokračování na str. 5
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V době nepokojů, stížností, petic a pracovních schůzek s vy-
sokými představiteli státu a jednotlivých zainteresovaných složek 
do sociální problematiky přišel na úřad až z Austrálie dopis, který 
byl symbolicky napsán v Den vzniku Československé republiky. 
Autorem dopisu je pan Josef Podlešák, původem pocházející 
z Varnsdorfu, dnes žijící v Yallambie nedaleko Melbourne, dlouho-
letý předplatitel Hlasu severu. Pan Podlešák v dopise velmi bystře 
vyjádřil svůj názor na potíže s Romy a ostatními nepřizpůsobivými 
občany. Jediné správné řešení vidí v dodržování stejných práv 
a povinností všemi občany bez rozdílu původu a ve zrušení 
zvýhodňování jedné skupiny různými finančními podporami na 
úkor druhé. To jsem však odbočila… Autor ve svém dopise píše 
o panu Morizi Schnitzerovi (1861 - 1939), zakladateli varnsdorf-
ských zahrádek u rybníka „Mašíňák“, jehož vnučka paní Markéta 
je zároveň manželkou pana Podlešáka. Manželé Podlešákovi mají 
na pana Schnitzera krásnou vzpomínku v podobě olejomalby vět-
ších rozměrů a tento obraz se rozhodli věnovat našemu městu. 
Tuto nabídku vnímáme jako šlechetné vyjádření kladného vztahu 
manželů Podlešákových k městu Varnsdorf i přes mnohaleté 
odloučení a neskutečnou vzdálenost z Varnsdorfu do Yallambie 
a rádi ji přijímáme. Město nyní zvažuje, které místo pro obraz 
bude nejdůstojnější a při které městské kulturní události bude 
představen široké veřejnosti. 

Mgr. L. Ondráčková, vedoucí OŠKT

NEOBVYKLÁ NABÍDKA 
Z AUSTRÁLIE

Vyšla brožura o křížových 
cestách Šluknovska

Historii křížových cest Šluknovska shrnula česko-německá po-
pulárně naučná brožura „Křížové cesty Šluknovska / Kreuzwege im 
Schluckenauer Gebiet“. V nákladu 2 000 výtisků ji v letošním roce 
vydala Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk za podpory 
Ministerstva kultury a Česko-německého fondu budoucnosti. Pří-
běhy křížových cest byly popsány v chronologickém pořadí tak, jak 
byly cesty od 18. do 20. století vybudovány. Zveřejněny byly dobové 
a aktuální barevné fotografie, zajímavosti z historie křížových cest 
a odkazy na literaturu. Brožura Křížové cesty Šluknovska je k do-
stání v Loretě v Rumburku, v Domě Českého Švýcarska v Krásné 
Lípě a v Regionálním informačním středisku ve Šluknově. 

Brožura přibližuje 14 křížových cest ve Šluknovském výběžku: 
Annaberg u Lobendavy, Brtníky, Fukov, Jáchym u Lobendavy, 
Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Království, Krásná Lípa, Rumburk, 
Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov a Vilémov. 
„Texty napsala Iva Jaburková a Klára Mágrová. Do němčiny 
je přeložil Rudolf Breuer. Grafické zpracování obstaral Jiří 
Stejskal. Současně se stal autorem aktuálních fotografií. Bro-
žuru vytiskla tiskárna Střední odborné školy mediální grafiky 
a polygrafie v Rumburku. Na 36 stránkách brožury formátu A5 se 
představují základní informace o historii a postupném budování všech 
14 křížových cest Šluknovska,“ uvedl páter Jozef Kujan ze salesián-
ské komunity, která spravuje katolické farnosti v Rumburku a okolí. 
Doplněno bylo hodnocení křížových cest z pohledu zahradního 
a krajinářského architekta. Prostřednictvím obrazů křížové cesty ve 
Starých Křečanech byla přiblížena jednotlivá zastavení s popisem 
děje poslední Ježíšovy cesty od odsouzení po ukřižování. 

Křížové cesty Šluknovska přiblížila rovněž putovní výstava, 
kterou v roce 2011 uspořádala Římskokatolická farnost - děkan-
ství Rumburk a Röhmisch-katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt 
z Leutersdorfu za finanční podpory Evropské unie v rámci Fondu 
malých projektů Euroregionu Nisa a Česko-německého fondu 
budoucnosti. Od 1. 11. 2011 do 31. 1. 2012 je k vidění na zámku 
ve Šluknově. 

Ve Šluknovském výběžku bylo díky specifickému historickému 
vývoji regionu v 18. až 20. století vybudováno křížových cest více, 
než bylo běžné v jiných oblastech České republiky. Patří k fenomé-
nům krajiny severních Čech. Na jejich vzniku se podíleli nejvýznam-
nější malíři, sochaři, kameníci a řezbáři Šluknovska. Ojedinělé jsou 
různorodým uměleckým ztvárněním. Dodnes můžeme obdivovat, 
jak jsou citlivě zasazeny do krajiny.                                     Klára Mágrová

Křížové cesty Šluknovska: 
www.rumburk.farnost.cz/krizove-cesty/index.php

Krádeže kovů, museli pro-
jít pod kamerami, nikdo to 
neřeší.

Kamerový systém spadá pod 
městskou policii. Není vůbec 
uvedeno, zda někdo má po-
znatek o tom, že byl kamerami 
zaznamenán nějaký pachatel 
při činu a po předání státní po-
licii se nic nedělo. Určitě mohu 
říci, že pokud policisté získají 
záznam, na kterém je vidět 
přestoupení zákona, určitě se 
tím zabývají, zvlášť je-li z nich 
možné identifikovat pachatele. 
(PČR)

Policie zůstane 14 dní, co 
pak?

Policejní prezident Petr Lessy 
20. 10. starosty obcí informoval 
o zřízení 50členné (zatím) jed-
notky ve Varnsdorfu, která bude 
působit na území celého Šluknov-
ského výběžku. (rm)

Co udělala policie s fotkami 
ozbrojených Romů na uby-
tovně?

V případě hajlujícího muže 
byly zahájeny úkony trestního ří-
zení a v současné době probíhá 
prověřování, o jaké protiprávní 
jednání jde. Policie eviduje 
a prověřuje všechny fotografické 
i video záznamy související s pro-
tiprávním jednáním, které pořídila 
média a soukromé osoby a tyto 
policii poskytly. (PČR)

Proč policie nekontroluje 
nonstop bary, drogy a zbra-
ně?

Policie kontroluje nonstop ba-
ry, drogy i zbraně a samozřejmě 
i přestupky, které zjistí. Přítom-
nost SPJ odhalila velkou drogo-
vou kriminalitu a rozhodně ji řeší 
rázným způsobem. (PČR)

ZAMĚSTNANOST
Veřejná služba - pracují mé-

ně a hodiny jsou jim dopiso-
vány.

Veřejná služba má zadanou 
práci, kterou musí dokončit. O do-
pisování hodin nic nevíme.
(OSVZ)

DÁVKY
Kolik činí celkově dávky 

pro rodinu?
Částky životního minima, kte-

ré vyplácí ČSSZ v Kč za měsíc: 
pro jednotlivce 3.126 Kč, pro první 
osobu v domácnosti 2.880 Kč,
pro druhou a další osobu v do-
mácnosti, která není nezaopat-
řeným dítětem 2.600 Kč, pro ne-
zaopatřené dítě ve věku do 6 let
1.600 Kč, 6 až 15 let 1.960 Kč, 
15-26 let 2.250 Kč. OSVZ vy-

plácí v průměru 52 doplatků na 
bydlení v částce 7.888 Kč a 320 
příspěvků na živobytí v částce 
4.100 Kč. (OSVZ)

Pastelkovné má jít přímo do 
školy, utratí ho za jiné věci.

Vyplácela Česká správa so-
ciálního zabezpečení, sociální 
odbor spolupracuje se školami 
a peníze na školní pomůcky je 
schopen ohlídat, zda je rodiče 
v hmotné nouzi zaplatí. (OSVZ)

Jezdí nelegálními auty, 
která nejsou pojištěná a be-
rou dávky.

Pojištění a nepřihlášená vozi-
dla musí hlídat policie. Kontrola 
probíhá i ve spolupráci s OSVZ. 
(OSVZ)

VZDĚLÁVÁNÍ
Doprovody do škol nefun-

gují, vodí do školy jen své 
děti.

Doprovody byly jen nouzové 
řešení. Skončily po zavedení 
svozového autobusu 1. 10. 2011.
(rm)

Nízké vzdělání Romů, byli 
roky rozmazlováni dávkami.

Školní docházka byla a je 
povinná. Při zjištění záškoláctví 
je případ řešen přestupkovou 
komisí a poté je snížena dávka. 
(OSVZ)

MÉDIA
Je cenzura tisku a televize. 

Média nepíší o tom, co občané 
cítí, zkreslují to, co se děje.

Ovlivnit činnost soukromých 
ani veřejnoprávních médií 
nelze. Většinou je zajímají jen 
senzace, nikoliv skutečná fakta. 
Město nemá nástroje, jak ome-
zit nebo zabránit nepravdivým 
informacím. (red.)

ODPOVĚDI NA OTÁZKY Z DISKUZÍ V PANORAMĚ
Dokončení ze str. 4

INZERCE



Kadeřnictví u Kapustič-
ky si vás dovoluje pozvat ke 
zkrášlení za velmi příznivé 
ceny. Tel. 728 510 962.

Služby
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Různé

Nemovitosti

Řádková inzerce

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

Koupím domek se za-
hrádkou ve Varnsdorfu a oko-
lí. Telefon 602 445 852 - RK 
nevolejte.

Prodám garáž na ul. Vý-
chodní ve Varnsdorfu. Cena 
55.000 Kč. Elektřina zavede-
na. Tel. 732 901 719.

Prodej zrekonstruované 
samostatné části zděného 
dvojdomku s pěknou zahra-
dou, situované ve vyhledáva-
né, klidné lokalitě ve Varns-
dor fu. Pozemek: 741 m2.
Snížená prodejní cena: 
1.500.000 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.

Prodej pěkného zrekon-
struovaného družstevního 
bytu 2+1+L v centru Rum-
burka.  Nová: plastová okna, 
koupelna, kuchyň. Výměra: 
65 m2. Prodejní cena: 470.000 
Kč. Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej družstevního bytu 
1+1 ve 3. patře zatepleného 
panelového domu s novou 
fasádou a novými plastovými 
okny, v centru města Rumbur-
ka. Snížená cena za převod: 
260.000 Kč + převodní popla-
tek. Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Pronajmu garáž v centru 
Varnsdorfu. Mob. 777  232  038.

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

Prodám byt 1+1 ve Varns-
dorfu, ul. Západní. Další infor-
mace na tel. 733 169 976.



Blahopřání

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 6. 12.

od 15 hodin 
v Seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

22/2011                                                                                                                        strana 7

Vzpomínka

Svozy pytlového
tříděného odpadu

8. 12. 2011

3.-4. 12. 2011  
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440

10.-11. 12. 2011
MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 624 

Zubní
pohotovost

Přestaňte kamarádi, přestaňte jásat a hrát. 
Odešel nám už navždy náš věrný kamarád 
Boža.

Odešel tiše po delší těžké nemoci 9. listo-
padu.

Vzpomínejme v dobrém. Bratr  

Aktiv pro občanské záležitosti, 
pořádá pro seniory našeho města 

každoroční akci

„DEN ÚCTY KE STÁŘÍ“,
která se koná dne 

13. 12. 2011 na Střelnici Varnsdorf.
Začátek akce je v 17.00 hod.
Program a hudba k tanci zajištěna.

Vstup zdarma.
Srdečně zveme všechny seniory.

Sňatky

Lubomíra Spilková
Milan Kulha

Svoz zákazníků
ZDARMA

7. a 14. 12. 
Odjezd: Varnsdorf, AN 

ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum 

Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

Dne 8. prosince oslaví Anna 
a Miloslav Blehovi 55 let spo-
lečného života. K výročí jejich 
svatby přejeme do dalších let 
hodně zdraví, pohody a život-
ního elánu.

Dcery Dana a Lída, zeť 
František, vnoučata Danda, 
Pája, Lidka a Fanda.

Pivovar Kocour vyhlašuje 
soutěž pro všechny příznivce 
piva a pivovaru všech věkových 
kategorií.

Zdobit vánoční strom budeme 
v sobotu 10. 12. večer v restau-
raci přímo ozdobami s pivní 
tematikou. Všelijakým způso-
bem tedy vyrobte vánoční pivní 
ozdobu a každý bude pivovarsky 
odměněn. Nejlepší ozdoby pak 
vyhlásíme a odměníme v sobotu 
10. 12.  u Kocoura na pivní be-
sídce. Výrobky můžete nosit již 
předem a odevzdat u p. Kostlána 
(739 242 302).

Dále zveme všechny Miku-
láše, čerty a andílky na nebe-
pekelný sraz v pondělí večer 
5. 12. do restaurace. Nejlepší 
masky samozřejmě pivovarsky 
odměníme!

Za všechny kocoury Miloš

Ozdobme 
strom s pivní 

tematikou

TJ Slovan Varnsdorf pořádá ve dnech 17. 12. - 18. 12. 2011 jubi-
lejní 15. ročník Vánočního a vzpomínkového turnaje Zdeňka Siebera 
v házené mužů a žen, který se bude konat ve varnsdorfské sportov-
ní hale. Ředitelem turnaje i hlavním pořadatelem je Martin Rozbora 
a k vidění budou zápasy těchto družstev: Varnsdorf  junioři/Dukla 
Praha, Jablonec nad Nisou, Praha - Chodov, Sokol Košutka, Astra 
Praha, Ústí nad Labem, Mělník, Turnov, Pulsnicz (SRN) a dalších. 
V první den turnaje se hraje od 8.00 do 19.00 hod., ve druhý pak od 
9.00 do 13.00 hod. Bližší informace lze získat na tel. 776 792 212 
nebo martin.rozbora@seznam.cz.                                                  ZdS

Vánoční a vzpomínkový turnaj v házené

PROBUZENÍ FOTBALOVÉ GARDY
A to nejen výsledkově, ale pře-

devším výkonostně. Zapomenut 
již je tak smolný zápas proti 
slabšímu soupeři ve Spitzkunner-
sdorfu  s prohrou 0:1. Další utkání 
hrála fotbalová garda Varnsdorfu 
v Hrádku nad Nisou, kde proti 
ambicióznímu celku podal tým 
výborný kolektivní výkon. Přes 

Třetí série Kovárenské ligy 
vykazovala po závěrečném dou-
ble turnaji toto pořadí: 1. Müller 
261 bodů, 2. Fugas 219, 3. Knitl 
187, 4. Šos 178, 5. Picifuk 170, 
6. Sovič 151, 7. Míka 150, 8. Pa-
vel F. 89, 9. Eli 86, následovali 
pak Nedomlel 75, Stehlajs 73, 
Suchhi 64 atd.  Finále se ode-
hrálo pět dní poté a při avizované 
neúčasti některých hráčů z TOP 
18 si za ně zahráli náhradníci 
s odpovídajícím počtem bodů 
v tabulce. Výbornou hru předve-
dl hráč Hájek, který se dokázal 
z osmnácté pozice vyškrábat 
na krásné 3. místo, a tudíž i pro 
zajímavý finanční bonus. Na 
prvních dvou pozicích si Knitl 
a Picifuk  dohodli deal, další  po-
řadí: 3. Hájek, 4. Müller, 5. Šos, 
6. Sovič, 7. Fugas, 8. Nedomlel, 
9. Eli, 10. Houžva, 11. Jana, 
12. Pavlík, 13. Míka atd.           LM

Z favoritů 
pozici nejlépe 
potvrdil Knitl Úspěšný podzim mají 

za sebou v Liberecké 
krajské soutěži LB-Z-2 
volejbalistky TJ Slovan 
Varnsdorf. Z dvanácti 
utkání odešly pora-
ženy pouze čtyřikrát 
a vždy nejtěsnějším 
poměrem 3:2. Navíc 
v obou utkáních dvojzápasu je dokázalo přehrát pouze Vysoké nad 
Jizerou v samém úvodu soutěže. Poslední zápasy dopadly takto: 
TJ Slovan Varnsdorf A - SKP Česká Lípa A 2:3 a 3:0, SK ToRiK 
Doksy A - TJ Slovan Varnsdorf A 3:2 a 1:3. Pořadí po podzimu: 
1. Poniklá 22 bodů, 2. Varnsdorf 20, 3. Doksy 20, 4. Česká Lípa 20, 
5. Vysoké n. J. 18, 6. Mnichovo Hradiště 14, 7. Český Dub 12 bodů. 
Z bodových zisků je patrné, že soutěž je na čele hodně vyrovnaná 
a jarní odvety o prvenství budou nejspíše hodně dramatické. Ohléd-
nutí trenérky B. Damnitzové za účinkováním v soutěži přineseme 
v příštím HS.                                                               Text a foto ZdS

Volejbalistky po půlce 
sezony druhé

O tom házenkářském či mládežnickém hokejovém je v tomto čísle 
HS psáno v dalších příspěvcích, pevný stanovený termín ale získaly 
ve varnsdorfské sportovní hale již i ty další.

Malinko jubilejní 15. ročník volejbalového Štěpánského turnaje 
má datum konání v pondělí 26. prosince od 9.00 hod. Jedna z or-
ganizátorek B. Damnitzová diváky zve slovy: „Chceme jej pojmout 
jako charitativní a výtěžek věnovat zdejší LDN. Pokud někdo bude 
chtít přispět, ať již tím, že si přijde zasportovat nebo jen peněžním 
darem, rádi jej přivítáme.“

Vánoční turnajový fotbálek, jeho 11. ročník se odehraje v úterý 
27. prosinec od 10.00 hod. A opět za účasti mnoha známých fotbalových 
tváří jak v týmu loňských vítězů z Děčína, tak druhého Liberce či třetího 
Jablonce. Hrát bude i silný domácí výběr, Teplice a Žitava.        ZdS

Chystají se další tradiční turnaje

slabší začátek a rychlou inkaso-
vanou branku se garda dostávala 
do tempa, z kterého ji nevyvedlo 
ani nešťastné zranění J. Nováka. 
Tým hrál chytře, dobře kombino-
val a díky rychlému zakládání 
útoku se často dostával do šan-
cí, jejichž výsledkem byly čtyři 
krásné branky. Byť měl Hrádek  

v závěru určitou převahu, doká-
zal výsledek pouze korigovat. 
V brance gardy podal sebevě-
domý výkon M. Hudec, góly dali 
Račuk, Kolka, Kotiš a Hovorka.

Sestava: Hudec - Hovanycz, 
Knitl, Relich, Zemler - Hovorka, 
Kotiš, J. Novák (25. Kolka), Miko-
lášek - Stehlík, Račuk.           VZ                    

INZERCE



Varnsdorfskou amatérskou bowlingovou ligu 2011-2012 válí stejně 
jako v loňském ročníku dvanáct družstev. Nehraje už tým Killers
(v minulém ročníku 10. v pořadí) a nově se do ní zapojili Žlábci. Liga 

měla doposud odehráno osm 
kol a většina družstev potvrzuje 
svá postavení. Nejvíce se dařilo 
družstvu BC TOS a zlepšení 
prokazuje i Kobra 11. Tosáci byli 
v uplynulé sezoně pátí, Kobra 11 
poslední. Naopak forma  odešla 
bowlingářům Vorwärts Victoria. 
Minule celkem překvapivě čtvrtý 
celek soutěže nyní uzavíral ta-
bulku bez bodového zisku. Po 
kompletním osmém kole bylo 
toto pořadí: 1. BC Tos 14 bodů, 
2. Spliťáci 14, 3. Nic-moc 12, 4. 

Bahňáci 12, 5. Mělník 10, 6. BK Retos 8, 7. Aspoň kilo 8, 8. Kobra 11 
8, 9. X-team 6, 10.  Black horses 2, 11. Žlábci 2, 12. Vorwärts Victoria 
0. Liga se hraje v Bowling baru pravidelně v neděli a v pondělí od 
18.00 hod.                                                                Text a foto ZdS
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ÁČKO ZAKONČILO PODZIM VÝHROU
Pozdní listopadový termín 

bez sněhového zaskočení 
umožnil bez problémů pře-
dehrát kompletní zahajovací 
jarní druholigové kolo. FK Varns-
dorf v něm hostil Třinec, a po-
kud nechtěl ztratit kontakt se 
středem tabulky, musel plně bo-
dovat. Vydařený první poločas 
s navrátivším se stoperem Jirkou 
Pimparou a také vykartovanými 
Pavlo Rudnytskyym a Radimem 
Breitem byl korunován brankou 
kapitána Mirka Hozdy ve 
22. min. Dalších několik příle-
žitostí FK nebylo ve zbývajícím 
průběhu duelu gólově koruno-
váno. Hosté se po změně stran 
zlepšili, gól zaznamenali, ale jen 
z odpískaného postavení mimo 
hru, a proto odjeli s nejtěsnější 
porážkou 1:0. Varnsdorf tak 
v této sezoně „obral“ hosty o pět
bodů a trenér Zdenko Frťala 
(foto) mohl být u týmu prvně spo-
kojený s plným ziskem. Sestava 
byla následující: Radek Porcal -
Roman Mach, Jiří Pimpara, 

Na čele BC TOS a SPLIŤÁCI

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu

Škoda Citigo:  4,5-4,7 l/100 km a 105-108 g/km

Nová ŠKODA Citigo
Život v pohybu

SIMPLY CLEVER

Gerhard Horejsek a spol. s.r.o Litoměřice
RUDOLF HAHNEL
zprostředkovatel prodeje nových vozů ŠKODA
Rumburk, Rolnická ul., Horní Jindřichov
tel. 412 332 662
zkušební jízdy: 777 132 899
e-mail: hahnel@tiscali.cz
otevírací doba: po-pá 8.00-17.00 hod.
so 8.00-12.00 hod.

JIŽ V PRODEJI!

Ceny třídveřového vozu ŠKODA Citigo
Výbava/motor    1,0 MPI/44kW     1,0 MPI/55 kW
Active                179.900 Kč         189.900 Kč
Ambition           194.900 Kč        204.900 Kč
Elegance           209.900 Kč        219.900 Kč

Jiří Stehlík, Miroslav Hozda - 
Róbert Matejov, Radim Breite, 
Denis Cana (72. Matěj Kotiš), 
Jaroslav Jordák (60. Alen 
Melunovič) - Vlastimil Chod 
(83. Lukáš Jakobovský), Pavlo 
Rudnytskyy. Áčko přezimuje na 
třináctém místě s devatenácti 
body, když na sedmou Opavu 
ztrácí pouhé dva. Brno je za 
ním zpět o bodík, předposlední 
Most o sedm a Sparta B o devět.

Potvrzuje se, že druhá sezona 
nováčka soutěže bývá těžší. 
Pokud by se však na podzim 
vydařilo pár zremizovaných 
duelu „přetavit“ ve výhry, mohlo 
se dýchat lehčeji. Ve své pre-
miérové druholigové sezoně 
přezimoval varnsdorfský celek 
desátý s jednadvaceti body. 

Ligové „devatenáctce“ pod-
zimní derniéra nevyšla. V ne-
kompletní sestavě a se čtyřmi 
mladšími dorostenci podlehla 
doma na umělé trávě Chrudimí 
0:3 (0:2). Sestava: Mečíř -
Šimoník, Fiala, Šiška, Hoke 

(61. Jarábek) - Hauer, Honců 
(88. Knížek) - Ruszó, Horák, 
Válek (71. Demeter) - Spurný 
(81. Šolín), trenér Pavel Hradiský. 
Dorost skončil po podzimu třinác-
tý, na béčko Pardubic má manko 
dvou a na Letohrad čtyř bodů. 
Meteor Praha ztrácí na dorost FK 
dva, Rapid Liberec šest a FMK 
Úpa Trutnov osm bodů. Tabulku 
vede Liberec před Slavii Praha B 
a Jabloncem.        Text a foto ZdS

Varnsdorfské naděje 2. a 3. tříd
mají napilno, neboť prakticky 
každý víkend hrají nějaký turnaj. 
V Rumburku za účasti kombino-
vaného domácího družstva a dále 
Liberce a Frýdlantu dokázali vy-
hrát, navíc nejlepším střelcem se 
stal Jan Vaněk. Na turnaji druhých 
tříd v Děčíně Varnsdorfští opět 
vyhráli a nejvíc branek tentokráte 
zaznamenal Martin Veroněk. Toto 
družstvo si zatím počíná skvěle a 
patří k nejlepším v kraji. V Mostu 

Mladí hokejisté se nezastaví
si daly dostaveníčko týmy třetích 
tříd. Varnsdorfský celek zde ale 
neuspěl a třikrát odešel z ledové 
plochy poražen. Reputaci si bude 
moci mimo jiné napravit i na 
připravovaném vánočním turnaji 
O pohár starosty města, který 
se uskuteční 17. 12. na domácím 
zimáku. Účastnit by se jej měly 
dále týmy Bíliny, Děčína, České 
Lípy, Frýdlantu a Jablonce.

Připomínáme, že každé pon-
dělí, středu a pátek se v čase 

od 17.00 do 17.30 hod. koná 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). Probíhá 
zdarma opět také škola bruslení 
pro chlapce a děvčata ve věku 
od 4 do10 let. Navštěvovat ji 
lze vždy ve středu od 17.30 do 
18.30 hod. a v neděli dopoledne 
od 10.30 do 11.30 hod. 

JH

Muži: BK REAL Roudnice n. L. A - TJ Slovan 86:64. Starší žákyně 
U15: TJ Slovan - TJ Lokomotiva Liberec 71:60. BK Sluneta Ústí n. L. -
TJ Slovan 57:74, TJ Lovochemie Lovosice - TJ Slovan 26:84. Druž-
stvo je v divizi stále druhé o bod za DDM Česká Lípa, kterou hostí 
v neděli 11. 12. od 10.00 hod. v tělocvičně na Národní ulici. Den 
předtím hraje s  ASPV Zákupy. Mladší žáci U14: Benešov U14  - 
TJ Slovan 99:54, Pečky U15 - TJ Slovan 118:29, TJ Slovan - Sparta 
U14 31:112, TJ Slovan - Sparta U15 39:110. TJ Slovan - BC Kolín U15 
55:102, TJ Slovan - Basket Poděbrady U14 51:121. Starší minižáky-
ně: TJ Slovan - TJ DDM Česká Lípa 14:114, 32:101.    Ing. Strolený

Basketbalové výsledky

 Veteránská futsalová liga měla na pořadu druhý turnaj sezony, 
na kterém si garda JK Trans připsala ze tří zápasů šest bodů. První 
za kontumační výsledek 5:0 s Loukou Košťany, která na turnaj ne-
dorazila. Poté následoval zápas s Bělou s nejtěsnější prohrou 0:1 
a nakonec vítězný s RAFany Děčín v poměru 5:3 (branky Hovanycz 
2, Mikolášek, Sommerschuh, Fišer). V průběžné tabulce vede Sokol 
Bělá před Lišáky Jílové, oba týmy mají třináct bodů. Jen o bodík 
méně má na třetím místě garda JK Trans a mezi těmito družstvy 
se s největší pravděpodobností nakonec rozhodne o vítězi. Alba 
k výsledkům družstva sdělil: „Gardě chybí střelec, v žádném utká-
ní nás soupeř nepřehrával, ale doplácíme na tragickou koncovku, 
kdy nám chybí klid v zakončení. V jednání je účast bývalých hráčů 
JK Trans H. Plachého a Z. Prchala, kteří by nám hodně pomohli.“ 
Třetí z pěti turnajů této ligy hostí varnsdorfská sportovní hala tuto ne-
děli 4. 12. od 9.00 hod.                                                              ZdS

Gardě futsalistů chybí kanonýr

Od pátku 18. listopadu je opět otevřen zimní stadion. V pátek jej lze 
využít od 8.00 do 21.00 hod., v sobotu od 8.00 do 14.30 a od 17.00 do 
21.00, v neděli pak od 8.00 do 10.00 a od 12.00 do 21.00 hod.      ZŠ

Veřejné bruslení na zimáku

INZERCE


