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ČERVNOVÉ ZASTUPITELSTVO:
hlavním tématem nemocnice

Město v předchozích letech věnovalo značné úsilí 
a prostředky do projektové přípravy na revitalizaci 
veřejných prostranství. Po neúspěšném žádání o spolu-
financování z evropských zdrojů byla městu v letošním 
roce podpořena žádost Ministerstvem pro místní rozvoj 
z programu „Podpora regenerace panelových sídlišť 
v roce 2012“.

Projekt Regenerace panelového sídliště vznikl na 
přelomu roku ve spolupráci s obyvateli sídliště Husova-
Západní a je rozdělen do více etap.

Jednání posledního před-
prázdninového zasedání zastu-
pitelů 21. června bylo na začátku 
i na konci orámováno tématem 
nemocnice. Podobně jako na 
předchozím zasedání před 
měsícem vystoupil v úvodní 
diskuzi veřejnosti pan Knitl a 
opakovaně se dožadoval infor-
mací o koncepci varnsdorfské 
nemocnice. Od dr. Járy (ředitele 
nemocnice a zároveň člena za-
stupitelstva) i členů vedení města 
dostal vysvětlení, že jde o ma-
teriál zatím neuzavřený, protože 
zajištění zdravotnické péče zá-
visí na zdravotních pojišťovnách 
a ministerstvu, jejichž představy 
a záměry se stále mění. Stížnost 
paní Knitlové se týkala jejího spo-
ru s nemocnicí jako bývalým za-
městnavatelem, do tohoto ovšem 
zastupitelé vstupovat nemohou. 

VÝZVA K ÚZEMNÍMU PLÁNU
NOVELIZACE MĚSTSKÉ VYHLÁŠKY

Další číslo Hlasu severu vyjde
po prázdninové přestávce 24. srpna

Pamětní
deska
biskupu
Podolákovi 

Děti v MŠ
Stonožka

hrály
pohádku
o kuřátku
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V té první bude zřízeno dětské hřiště, vybudováno 
parkoviště a instalováno veřejné osvětlení, provedena 
výstavba a rekonstrukce chodníků, parkové úpravy 
a osazení městského mobiliáře. Konkrétně se jedná 
o území od parkoviště v sousedství tenisových kurtů 
a pozemek podél kolejí k Západní ulici. Nyní se dokončují 
výběrová řízení, uzavírají smlouvy o dílo a probíhá nutná 
administrace  s poskytovatelem dotace. Stavební realizace 
bude zahájena v letních měsících a dokončena v letoš-
ním roce. Dotace byla schválena ve výši 4 milionů korun 
a celkové náklady projektu dosahují téměř 6 milionů Kč.

Zda bude možné v dalším roce pokračovat druhou 
etapou regenerace panelového sídliště, bude záviset na 
úspěšnosti při žádání o dotační prostředky.                 PeV

Nicméně byl přijat podnět zabý-
vat se pracovními podmínkami 
v nemocniční kuchyni.

Paní Juricová upozornila, 
že při opravě dlažby v bazénu 

by se nemělo zapomenout na 
dlažbu ve sprchách. Vedoucí 
odboru správy majetku Jaroslav 
Beránek uvedl, že nynější práce 

Úvodní diskuse na zastupitelstvu byla z větší části debatou mezi 
panem Knitlem (vlevo), dotazujícím se na koncepci varnsdorfské 
nemocnice, a ředitelem nemocnice MUDr. Járou.

Starostové obcí a měst ze 
Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
se dohodli na společné protest-
ní akci, vyzývající vládu České 
republiky k urychlenému řešení 
sociálních a bezpečnostních pro-
blémů. „Demonstrace starostů“ 
bude 19. července v 16 ho-
din ve Šluknově. Po demon-
straci, na kterou jsou zváni i 
členové zastupitelstev obcí 
a všichni občané, se na zámku 
ve Šluknově uskuteční tisková 
konference.

Přerušení dodávky tepla
V době od čtvrtka 9. srpna do úterý 14. srpna bude přerušena do-

dávka teplé užitkové vody do města. Důvodem jsou každoroční revize 
rozvoden, opravy na teplárně a oprava potrubí horkovodu. K obnove-
ní dodávky by mělo dojít v odpoledních hodinách v úterý 14. srpna.                                

Ing. Miroslav Novotný, ředitel Teplárny Varnsdorf, a.s.

UŽ I STAROSTOVÉ BUDOU DEMONSTROVAT
Tisková zpráva Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska k demonstraci starostů

Starostové měst a obcí 
Šluknovského výběžku vyjádřili 
na svém včerejším zasedání 
Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
(28. 6. 2012) své znepokojení 
s liknavým postupem vlády ČR 
při řešení sociální a bezpeč-
nostní situace na Šluknovsku 
a v dalších sociálně vyloučených 
lokalitách.

Na podzim roku 2011 měla 
vláda ČR možnost vidět, jaké 
dopady na nejširší společnost 
má její sociální politika a politika 
všech polistopadových vlád. Zvy-
šující se nezaměstnanost a dra-
matický nárůst chudoby, sociální 
frustrace velké části obyvatelstva 
a mizivá perspektiva na zlepšení 
budoucnosti jsou příčinou mnoha 
negativních jevů ve společnosti, 
jako je zvyšující se kriminalita, 
nárůst protiromských a rasových 
nálad ve společnosti a všeobec-
ná nespokojenost veřejnosti 
s bezpečnostní situací v zemi. 
Tyto problémy vyvrcholily na
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Dva recidivisté
Ostrahou nejmenovaného marketu našeho města bylo ozná-

meno, že zadržela dva mladíky při krádeži alkoholu. Vyslaná 
hlídka městské policie na místě zjistila dva mladé muže. Po 
vykonání potřebných formalit byli za pomoci donucovacích pro-
středků převezeni na služebnu městské policie. Při zjišťování 
totožnosti bylo Policií ČR zjištěno, že oba mají již poněkolikáté co 
do činění se zákony naší země a jedná se o recidivu. Byli proto 
hlídkou městské policie předvedeni na služebnu Obvodního 
oddělení Policie ČR k dořešení.

• Trocha psí a kočičí statistiky v pololetí
Strážníci Městské policie Varnsdorf od 1. ledna do konce 

června tohoto roku provedli odchyt celkem 42 psů a 1 kočky. 
Z toho bylo ve spolupráci s odborem životního prostředí 
a potažmo s Technickými službami města Varnsdorf odvezeno 
do útulku 12 dospělých psů, 4 štěňata a jedna kočka. Šest 
zraněných psů bylo městskou policií odvezeno k veterináři na 
ošetření. Dále byli strážníky odstraněni z pozemní komunikace 
celkem 3 mrtví psi a jedna kočka - byli převezeni do chladícího 
boxu veterináře jako kadáver. Z celkového počtu odchycených 
psů jich bylo majitelům vráceno celkem 26.

Martin Špička, velitel MP

Strážníkům MP patří i pochvala za okamžitou pomoc, kterou 
poskytli panu Milanu Klusoňovi. Ve středu 27. června ráno se 
na náměstí dostal do jím nezaviněných problémů, které mu 
strážníci František Moravec a jeho mladší kolega pomohli 
vyřešit. „Přeji městské policii mnoho fyzických i psychických 
sil při zdolávání problémů, které tomuto městu dnes a denně 
přinášejí nepřizpůsobiví (co to píšu, spíše tomuto systému velmi 
přizpůsobiví!),“ vzkazuje pan Klusoň.                                 red. 

Moc si nepolepšil
Varnsdorfští policisté, hlídkující 18. června večer v ulicích, 

zastavili v Dolním Podluží ke kontrole vozidlo, za jehož volantem 
seděl 23letý mladík. Záhy se ukázalo, že dotyčný má vyslovený 
zákaz řízení vozidel až do roku 2014, který evidentně nerespek-
tuje. Teď mu tedy k zákazu přibylo ještě podezření z přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí, za který zákoník nabízí 
trest odnětím svobody v délce až tří let.

Shrábl notebook
Invazi do jedné varnsdorfské prodejny provedl 28. června 

v ranních hodinách neznámý chmaták. Nejprve vylomil obě 
vnější dřevěná křídla, pak rozbil okno a nakonec vypáčil vnitřní 
křídla. V tu chvíli už jej od volně položeného notebooku téměř 
nic nedělilo. Počítač ze stolu vytáhl hráběmi, které si za tím 
účelem přinesl. Ty pak na místě zanechal jako důkaz o tom, že 
shrabováním listí a sena nejsou možnosti tohoto primitivního 
nástroje zdaleka vyčerpány. Včetně poškozeného okna po něm 
zůstala škoda ve výši kolem šestnácti tisíc korun. Po pachateli 
pátrají místní policisté. V případě dostižení pro něj mají připra-
vené podezření z krádeže vloupáním.

Agresoři skončili v cele
Varnsdorfští policisté se v pátek 29. června večer stali terčem 

útoku, když si je před jedním barem vzali na mušku mladíci ve 
věku 26 a 27 let. Mladší z nich jim nejprve na služebním vozidle 
rozbil zpětné zrcátko, načež udeřil rukou do okénka spolujezdce. 
To vše za doprovodu velmi nevybíravých nadávek. Následná 
snaha udeřit jednoho z policistů se minula účinkem a útočník byl 
oběma strážci zákona zpacifikován. V tu chvíli se do akce vložil 
i druhý výtečník. Policisté si však poradili i s ním a po kratším 
zápase již oběma mužům zdobila zápěstí stříbrná pouta. Oba 
skončili v cele. Druhý den po vystřízlivění si od kriminalistů 
vyslechli obvinění z trestného činu násilí proti úřední osobě. Za 
to jim hrozí až čtyřletý pobyt v nápravném zařízení.

por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

 

Rada města na svém zasedání 21. 6. 2012 rozhodla 
• Zveřejnit záměr převést část p. p.6938/1, p. p. 6942 a část 
p. p. 6940/3 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést p. p. 
2039 a p. p. 2040 v k. ú. Varnsdorf. • zveřejnit záměr převést 
p. p. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf • Pronajmout p. p. č. 302/6 
v k. ú. Studánka u Rumburku do 31.12.2013. • Uzavřít dodatek 1 
k nájemní smlouvě mezi městem Varnsdorf a MAS Šluknovsko, 
kterým se rozšiřuje předmět nájmu o p. p. 3127 (zahrada) a p. p. 
3126/1 (zahrada) v k. ú. Varnsdorf. • Odejmout vydaný souhlas 
s umístěním laviček p. p. č. 6204/2 v k. ú. Varnsdorf vydaný 
dne 7. 6. 2012. • Přidělit veřejnou zakázku „Rekonstrukce lávky 
pro pěší v ul. Lidické ve Varnsdorfu“ uchazeči: CB s. r. o., Na 
Rybníčku 387/6, 460 01 Liberec 3 a pověřit starostu města 
uzavřením smlouvy o dílo na tuto zakázku za cenu 893.402 Kč
 bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Celoplošná oprava 
chodníku ze zámkové dlažby v ul. Poštovní ve Varnsdorfu“ 
uchazeči: S a M silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 
405 01 Děčín III a pověřit starostu města uzavřením smlouvy 
o dílo na tuto zakázku za cenu 483.685,25 Kč bez DPH. 
• Přidělit veřejnou zakázku „Celoplošné opravy MK techno-
logií ABS ve Varnsdorfu“ uchazeči: S a M silnice a mosty 
Děčín a. s., Oblouková 416,405 01 Děčín III a pověřit sta-
rostu města uzavřením smlouvy o dílo za cenu 1.348.253 Kč
bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Celoplošné opravy 
MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu“ uchazeči: 
KAT stavební, a. s., Vinohradská 1113/78,618 00 Brno a po-
věřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo za cenu 
1.267.257 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Dešťová 
kanalizace Varnsdorf - ulice Čelakovická (I. etapa)“ uchazeči: 
Horák-stavení a obchodní společnost, s. r. o., U kotelny 349, 
405 05 Děčín IX a pověřit starostu města uzavřením smlouvy 
o dílo za cenu 3.779.615  Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou za-
kázku ,,Regenerace panelového sídliště - Varnsdorf - I. etapa 
2012“ - část Dětské hřiště 06 uchazeči: Tomovy parky s. r. o., 
Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov a pověřit starostu 
města uzavřením smlouvy o dílo za cenu 1.082.455 Kč bez 
DPH. • Poskytnout mimořádný finanční příspěvek na činnost 
oddílu SK Futsal Varnsdorf ve výši 20.000 Kč • Odvolat Mgr. 
Ladislavu Ondráčkovou z funkce tajemnice komise pro výchovu 
a vzdělávání k 30. 6. 2012 a jmenovat paní Janu Neubauero-
vou do funkce tajemnice Komise pro výchovu a vzdělávání od 
1. 9. 2012. • Jmenovat redaktorem časopisu Hlas severu 
pana Ivo Šafuse od 1. 7. 2012. • Schválit cenu a způsob plat-
by vozidla zemědělský kolový traktor Z 8011 SPZ LT 48-65, 
r. výroby 1979. • Odvolat pana Ing. Petra Jakubce z funkce
člena komise pro posuzování a hodnocení nabídek. • Odvolat 
paní Bc. Petru Vojtěchovou a pana Jaroslava Zavadila, DiS 
z funkce člena komise pro otevírání obálek. • Jmenovat pana 
Miroslava Koktu do funkce člena komise pro posuzování 
a hodnocení nabídek do konce volebního období 2010-2014. 
• Jmenovat pana Mgr. Václava Zemlera do funkce člena Komise 
pro otevírání obálek do konce volebního období 2010-2014.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DIÁŘE STAROSTY
20. 6. - Rozhovor s Ryanem Scottem pro webový portál expats.cz 
            na téma romské menšiny
21. 6. - Účast při obhajobě absolventských prací studentů
            VOŠ a SŠ Varnsdorf
         Výběr prostor pro pracoviště terénního pracovníka 
            v lokalitě Kovářská
22. 6. - Jednání o opravě veřejného osvětlení v lokalitě Kovářská
23. 6. - Účast na předávání absolventských diplomů VOŠ 
             a SŠ Varnsdorf
24. 6. - Slavnostní mše ke 40. výročí kněžského svěcení kanovníka 
            ThMgr. P. Alexeje Baláže
25. 6. - Jednání v Děčíně s agenturou CzechInvest o investičních 
            příležitostech v regionu
26. 6. - Schůzka pracovní skupiny pro řešení bezpečnostní 
            a sociální situace
27. 6. - Zasedání bezpečnostní rady ORP (obce s rozšířenou 
            působností) Varnsdorf
28. 6. - Jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska v Jiříkově
29. 6. - Jednání Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg

Nový územní plán 
města Varnsdorf -

VÝZVA
V souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném 
znění, pořizuje město Varns-
dorf nový územní plán na celé 
správní území. Tento záměr 
byl v letošním roce schválen 
zastupitelstvem města.

Správní území obce Varns-
dorf zahrnuje dvě katastrální 
území: Varnsdorf a Studánka 
u Rumburku.

V souvislosti s pořízením 
nového územního plánu města 
Varnsdorf mohou občané měs-
ta nebo fyzické či právnické 
osoby mající vlastnická práva 
k pozemkům nebo stavbám 
na území města v termínu do 
31. října 2012 uplatnit návrhy na 
změnu funkčního využití těchto 
pozemků nebo staveb.

Návrhy musí obsahovat:
• údaje umožňující identifika-

ci navrhovatele, včetně uvedení 
jeho vlastnických práv k pozem-
ku nebo stavbě na území obce 
(informace o parcele),

• údaje o navrhované změně 
využití ploch na území obce 
(snímek katastrální mapy),

• údaje o současném využití 
ploch dotčených návrhem na-
vrhovatele,

• důvody na provedení změny 
v území,

Návrhy je možné zasílat poš-
tou, elektronicky nebo osobně 
podat do podatelny města 
Varnsdorf na adresu:

Městský úřad Varnsdorf
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
varnsdorf@varnsdorf.cz.
Bližší informace je možné 

získat přímo na MěÚ Varnsdorf, 
úřadu územního plánování - 
Ing. Václav Nechvíle - telefon 
412 372 241, kl. 163, e-mail: 
vaclav.nechvile@varnsdorf.cz.

Uplatněné návrhy budou 
posouzeny a v případě splnění 
požadovaných náležitostí zařa-
zeny do projednávání územního 
plánu.

Požadavky na změny územ-
ního plánu podané před zveřej-
něním této výzvy jsou již na MěÚ 
Varnsdorf, odboru správy majet-
ku a investic, úřadu územního 
plánování evidovány a budou 
do projednávání zařazeny.

Ing. Václav Nechvíle, 
Městský úřad Varnsdorf, 

úřad územního plánování
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Dokončení ze strany 1

Fotbalové áčko ve své druhé druholigové sezoně dosáhlo na 
umístění, o kterém se před sezonou anebo v zimní přestávce 
nikomu ani nezdálo. Skvělá jarní jízda s jedinou porážkou jej 
dostala z pásma příček ohrožených sestupem a tým vede-
ný trenérem  Zdeňkem Frťalou byl se skvělou obranou (5x 
čisté konto a jen 11 inkasovaných branek) tvrdým oříškem 
pro všechny soupeře. V tabulce jara patří FK Varnsdorf třetí 
místo! 

Přestože Obecně závazná vy-
hláška č. 3/2011 (o zabezpečení 
místních záležitostí veřejného 
pořádku a estetického vzhledu 
města) byla přijímána jako reak-
ce na loňské vyhrocení situace 
ve městě a platí pouze od konce 
loňského roku, byla v průběhu 
roku nutná její aktualizace. Exis-
tence této vyhlášky totiž umož-
ňuje městské policii postihovat 
na veřejných prostranstvích 
vybraných lokalit především 
požívání alkoholických nápo-
jů, umísťování nábytku a před-
mětů sloužících k odpočinku 
a sezení na místech, která k to-
mu nejsou určena.

Problém však nastává vždy 
se správným určením místa, 
kde si město podobné věci ne-
přeje. Současná legislativa totiž 
městům umožňuje buď rozhod-
nout, kde se tato činnost může 
provádět, nebo naopak přesně 
určit lokality, ve kterých bude 
provedena regulace vyhláškou. 
Určit plošně celé území města 
(i když by to bylo nejjednoduš-
ší) totiž skutečně nelze. Je to 
rozhodně škoda, neboť plošná 
vyhláška by pravděpodobně 
nikoho nepoškodila, nevztahuje 
se totiž na restaurační předza-

Jedna z nejnovějších vyhlášek
města se dočkala novelizace

ČERVNOVÉ ZASTUPITELSTVO:
Hlavním tématem nemocnice

UŽ I STAROSTOVÉ BUDOU DEMONSTROVAT
Tisková zpráva Sdružení pro rozvoj Šluknovska

 k demonstraci starostů
je reklamační opravou dlažby kolem bazénu, sprch se reklamace 
netýkala. Další její dotaz se týkal náměstí, které slouží vlastně jenom 
jako parkoviště. Místostarosta Josef Poláček informoval o použití 
2 mil. Kč z dividend Eko-servisu pro lepší vzhled náměstí (lavičky, 
časté sekání trávníků…) a o záměru upravit provoz autobusového 
nádraží tak, aby se mohlo využít i pro parkování.

Jeden z dotazů se týkal údajného zasypání lomu v VI. okrese 
skládkou a černých skládek. Do lomu se ale bude sypat jen výkopo-
vá zemina a pravidelně vznikající skládku u vlakového nádraží město 
pravidelně nechává na své náklady likvidovat.

Jako neřešitelný se zatím jeví problém pana Burgeta, jehož poze-
mek trpí znečišťováním od desítek psů chovaných v sousedství.

Na přetřes se dostalo i přemnožení hlodavců v některých lokalitách; 
ing. Brzák vysvětlil, že město na svých pozemcích zajišťuje deratizaci 
ve spolupráci s vlastníky sousedních parcel.

Pak teprve došlo na připravený program jednání. Bylo schváleno 
několik převodů pozemkových parcel. Zastupitelé učinili další krok k 
zastřešení zimního stadionu tím, že schválili dokument „odůvodnění 
veřejné zakázky“, přestože došlo mezi zastupiteli k výměně názoru 
na to, jestli má být jediným hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele 
nejnižší nabídková cena.

Ing. Bohdana Křížová přednesla zprávu finančního výboru. Týkala 
se hlavně dlužné částky vzniklé neukončenými nájmy na městských 
ubytovnách. Opravou předpisů nájemného podle skutečnosti se dluh 
sníží ze 650 tis. na 256 tis. korun. Počet lidí na ubytovnách klesá 
(v dubnu 116 osob, v květnu už jen 76), čímž klesají příjmy z nájmů 
a Centrum sociálních služeb se dostává do potíží s financováním 
svého provozu.

Bylo schváleno spolufinancování obnovy sochy Dívka se závojem 
(před časem ji zničili zloději) 60 tisíci korunami, zbytek nákladů, 
tj. 40 tis. Kč, bude hrazen z dotace přidělené Ústeckým krajem.

Zastupitelstvo posvětilo městskou vyhlášku o veřejném pořádku -
 více o ní v článku na této straně.

Na závěr se zastupitelé vrátili k fungování nemocnice. Její ředitel 
požádal o finanční příspěvek nutný k zachování nepřetržitého provozu 
úrazové ambulance. V rozvleklé rozpravě k tomuto bodu se probíralo 
celkové hospodaření nemocnice. Hlasováním nakonec prošel návrh 
uvolnit z původně navržených 1,7 mil. Kč alikvotní částku na jedno 
pololetí, tedy 850 tisíc korun, s tím, že k financování této příspěvkové 
organizace se zastupitelé vrátí na podzim.               ham, foto Ivo Šafus

Šluknovsku na podzim minulého 
roku sérií sociálních nepokojů.

My, starostové měst a obcí 
Šluknovska, jsme využili všechny 
naše možné legislativní a organi-
zační možnosti, jak na územích 
našich měst tyto problémy řešit. 
Avšak sociální a bezpečnostní 
politiku státu musí řešit vláda 
ČR, a ne samosprávy obcí.

Za posledních dvanáct měsí-
ců se však ze strany české vlády 
a premiéra Petra Nečase nesta-
lo nic, co by v nás mohlo vzbudit 
naději, že sociální problémy 
naší země a zejména problémy 
vyloučených lokalit a komunit 
budou řešeny a vyřešeny.

Navrhli jsme celou řadu opat-
ření, včetně legislativních, pro 
řešení těchto problémů. Jednali 
jsme o nich osobně i písemně 
s představiteli vlády, včetně pre-
miéra, hovořili jsme se senátory, 
poslanci a dalšími kompetentními 
osobami.

Dostali jsme celou řadu ujiště-

ní, že tento problém bude řešen. 
Bohužel, zůstalo jen u slibů.

Poté, co se zdánlivě uklid-
nila situace na Šluknovsku, co 
z regionu odjely televizní štáby 
a zájem médií upadl, uvadl 
i zájem politiků komunikovat 
a spolupracovat s námi, starosty 
Šluknovska. Premiér nereaguje 
na naše dopisy a výzvy. O na-
šich návrzích legislativních 
změn, jako je Desatero Šluk-
novského výběžku, se vláda ani 
nenamáhala přemýšlet nebo se 
jimi zabývat. V zapomnění upadl 
i tzv. Balíček legislativních změn 
Ústeckého kraje.

Sociální situace ve společ-
nosti je dnes horší než před 
rokem 2011. Chudoba nejniž-
ších sociálních vrstev narůstá, 
sociální napětí v majoritní spo-
lečnosti také.

Až do dnešního dne vláda 
neučinila jediný účinný krok 
k řešení této kritické situace.

V tuto chvíli již my, starostové 
obcí a měst Šluknovského 

výběžku, nemáme žádné další 
možnosti, jak řešit sociální 
a bezpečnostní problémy na-
šich občanů a jak zlepšit jejich 
situaci.

Abychom upozornili vládu 
ČR na naši nespokojenost s je-
jí nečinností a na problémy, 
jejichž řešení vláda odkládá do 
nekonečna, vyhlašujeme na čtvr-
tek 19. července 2012 od 16 ho-
din ve Šluknově Demonstraci sta-
rostů měst a obcí Šluknovského 
výběžku.

Shromáždění se zúčastní 
kromě starostů i místostarostové, 
členové zastupitelstev obcí, zváni 
jsou všichni občané Šluknovské-
ho výběžku.

Po skončení demonstrace 
se uskuteční ve Šluknovském 
zámku tisková konference sta-
rostů měst a obcí Šluknovského 
výběžku se zástupci médií.

Josef Zoser, předseda 
Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Ing. Milan Kořínek, tajemník 
Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Fond malých projektů podpořil 
žádost Varnsdorfu

Rozhodnutím Řídícího výboru Fondu malých projektů v Eurore-
gionu Nisa v programu Ziel 3 / Cíl 3, Svobodný stát Sasko - Česká 
republika byla 20. června 2012 schválena žádost o dotaci na projekt 
s názvem „STEZKA BEZ HRANIC“.

Obsahem projektu je zpracování technické dokumentace pro 
zřízení stezky (pro pěší i cyklisty) mezi Varnsdorfem a Seifhenners-
dorfem a pro skutečné odbourání bariér na hranicích. Jedná se 
o lokalitu v blízkosti pivovaru Kocour. Zmínky o fungující stezce mezi 
oběma městy jsme našli v mapách již z roku 1884 a podle našich 
zjištění přestala fungovat v 50. letech 20. století. V dosahu této stezky 
funguje na německé straně Karáskova cyklostezka, kterou chceme 
zpřístupnit českým uživatelům.

Projektová dokumentace bude podkladem pro vyřízení stavebního 
povolení a pro hledání dotačních zdrojů na spolufinancování stavební 
realizace stezky.

Podmínkou schválení našeho projektu bylo partnerství s městem 
Seifhennersdorf, jehož územím nová stezka prochází. Díky dlouhole-
té dobré spolupráci s radnicí nebyl problém získat jejich souhlas.

Celková výše schválené dotace pro oba partnery je 17.595 eur. 
Projektová dokumentace by měla být hotova v příštím roce.   PeV

hrádky, na kulturní, sportovní, 
městské či společenské akce. 
Stejně tak vyhláška nepostihuje 
zábory veřejného prostranství, 
či zvláštní užívání silnic.

Nejdůležitější část vyhlášky 
je její příloha, ve které jsou 
graficky vyznačeny lokality, 
ve kterých se nechtěné aktivity 
stávaly či stávají a kde je měs-
to jednoduše nechce. Aby byla 
vyhláška dobře vymahatelná, 
byly proto veškeré mapky 
určující místa zákazu aktuali-
zovány a přesně zaneseny do 
orientačních map.

A která místa jsou tedy ve 
vyhlášce zahrnuta? Je to pře-
devším okolí městské knihovny 
s přilehlým parkem a hřištěm, 
dále oblast kolem Červeného 
kostela, druhé budovy MěÚ 
a ubytovny v ul. T. G. Masary-
ka. Nově byla upravena oblast 
kolem bývalého hotelu Sport 
a ubytovny Garnex včetně 
doplnění o příjezdovou cestu 
k MŠ Nezvalova ul. Dále je 
v příloze uvedena oblast kolem 
vlakového nádraží, autobuso-
vého nádraží, náměstí E. Be-
neše a ulice Legií až k bývalé 
Jednotě. Aktuálně došlo u ha-
sičárny, kde bylo původně za-

kresleno jen dětské dopravní 
hřiště a park nad hasičárnou, 
k doplnění o parkoviště a park 
u Centra Panorama včetně plo-
chy naproti marketu Penny. Ob-
last kolem plaveckého bazénu, 
sportovní haly a ZŠ Edisonova 
byla doplněna o problematickou 
oblast části sídliště Pražská 
u bývalého domu dětí. Dalšími 
oblastmi jsou park za Střelnicí 
a prostranství u ZŠ Střelecká, 
park u divadla včetně parkoviště 
a schodiště u divadla. Poslední, 
nově doplněnou oblastí je celé 
sídliště Kovářská včetně části 
Žitavské ulice.

I když samotná vyhláška (jako 
každý byrokratický předpis) není 
všemocná, umožní strážníkům 
městské policie a příslušníkům 
speciální pořádkové jednotky 
účinněji zasahovat ve výše uve-
dených lokalitách a napomoci 
tak zlepšení veřejného pořádku, 
vzhledu města a také k omezení 
negativních společenských jevů. 
Chtít v této souvislosti apelovat 
na ty, kvůli kterým jsou podobné 
vyhlášky přijímány, je poněkud 
naivní.

Vyhláška na webu kompletně 
včetně map: www.varnsdorf.cz/
cz/urad/uredni_deska.          JS 

Dokončení ze strany 1
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Střípky z okolí

100. výročí biskupa Podoláka 
uctěno pamětní deskou

V galerii „Radnice“, tedy na chodbách 1. patra městského úřadu 
na náměstí, je do konce srpna k vidění další fotografická kolekce 
Svatopluka Dvořáka. Jistě si vzpomenete na jeho předchozí výstavy 
leteckých krajinářských snímků na radnici nebo ve foyeru divadla. 
Nová výstava vybočuje do jiného žánru. Je nazvaná „Skláři v Lu-
žických horách“ a dokumentuje práci ve sklářských dílnách a ate-
liérech. Záběry zachycují někdy i v dramatických momentech vznik 
uměleckých sklářských artefaktů našich i zahraničních sklářských 
výtvarníků. Výstava má připomenout, že skláři v Lužických horách 
bojují o svoji budoucnost.                                                     ham

Stonožka hrála Kuřátko
Odpoledne 8. června patřilo dětem i dospělým, kteří ještě neztratili 

chuť na pohádky. V sálku městské knihovny se odehrála veřejná 
premiéra dramatizace pohádky lužickosrbské autorky Lubiny Haj-
duk-Veljkovićové Kuřátko v lese. Podle českého překladu Milana 
Hrabala napsala scénář a režii měla Lenka Doležalová, učitelka ve 
varnsdorfské mateřské škole Stonožka. Básničky pro dramatizaci 
napsala Zdeňka Dědečková. Hrály - jak jinak - děti z téže mateřské 
školy. Knížku s barevnými ilustracemi Isy Bryccyny vydala Městská 
knihovna Varnsdorf jako jeden z produktů mezinárodního projektu 
v rámci programu Cíl 3. Po úvodním bloku, kdy „Stonožky“ zazpívaly 
pár krásných písniček o zvířátkách, následovala beseda, přednáška 
a čtení s autorkou knížky a překladatelem. A pak už na scénu nastou-
pily děti a příběh bezejmenného kuřátka a ještěrčího kluka Jakuba 
mohl začít. Asi tři desítky diváků potěšila chuť a verva, s jakou děti 

hrály. Aby ne, vždyť to už předtím zahrály třikrát: pro své malé kama-
rády v mateřské škole, pro rodiče i pro učitelky ve výslužbě. Čas na 
pohádku si našel i starosta města pan Louka, který spolu s autorkou 
předal v závěru účinkujícím odměny, včetně knížky s věnováním. Na 
konci se ukutečnila ještě malá autogramiáda. A kdo v pohádce hrál? 
V hlavní rolích: kuřátko - Anežka Doležalová, Jakub - Hugo Haufert, 
v dalších rolích Kateřina Málková, Veronika Chaloupecká, Alexandra 
Ďurčeková, Matěj Šťáhlavský. V roli Kašpárka, který pozval „ctěné 
publikum“ do pohádky, byla Tereza Palmeová. Všechny děti byly moc 
šikovné a vystoupení se jim podařilo.

Fr. Liecht, foto Ilona Martinovská

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

Umění sklářů na radnici

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

V neděli 24. června byla ve 
starokatolickém chrámu odha-
lena pamětní deska k 100. vý-
ročí narození biskupa Augustina 
Podoláka. Slavnostní bohosluž-
bě předsedal současný biskup 
Starokatolické církve v ČR 
Dušan Hejbal a v hojném počtu 
se bohoslužby účastnila i rodina 
biskupa Podoláka. Dovolte, 
abych vám napsal pár slov o tom-
to zajímavém člověku.

Narodil se 24. června 1912 
v Českých Budějovicích, po 
maturitě vstoupil roku 1930 do 
dominikánského noviciátu, stu-
doval filozofii, teologii a církevní 
právo - dva roky ve vlasti a šest 
let v Římě. Tam byl vysvěcen na 
kněze a získal doktorát. Počát-
kem války se stal profesorem 
filozofie a teologie na řádovém 
Generálním studiu v Olomouci 
a pak na teologické fakultě. 
Poté, co byl zatčen gestapem 
a se svými nadřízenými včetně 
arcibiskupa se nepohodl proto, 
že se ani nepokusili mu pomoci, 
opouští profesuru i řád. V roce 
1950 byl zvolen správcem 
starokatolického biskupství, pře-
stěhoval se do sídla biskupství 

• Na Studánce dokončili 
opravu kostelní věže. Předseda 
Sdružení pro opravu kostela na 
Studánce Heinrich Hille informo-
val starostu města o krocích, které 
hodlá podniknout pro pokračová-
ní oprav. Doufá např. v podporu 
Česko-německého fondu bu-
doucnosti, církevních institucí a 
obcí na české i německé straně 
hranice i vídeňského arcibiskupa 
kardinála Chr. Schönborna.

• Na „Karlovce“ nová PC 
učebna. V Interaktivní ZŠ Kar-
lova modernizují počítačovou 
učebnu. Umožnil to půlmilionový 
příspěvek od ČEZu díky vítězství 
školy v anketě „Vaše volba“. 
Nová učebna má po prázdni-
nách disponovat pětadvaceti 
notebooky a interaktivní tabulí.

• Sběr surovin vyhrálo 
náměstí. Eko servis Varnsdorf 

Premiéra v jiřetínském 
lesním divadle

V sobotu 28. července od 20.00 hodin proběhne v našem novém 
lesním divadle, které je součástí letního sportovního areálu, premiéra 
divadelního představení. Úspěšná fraška TRUMF v podání herců 
Divadelního souboru Karla Čapka z Děčína, na jejíž zhlédnutí Vás 
tímto zveme, bude jistě pěkným zpestřením prázdninových dnů. 

Josef Zoser, starosta Jiřetína pod Jedlovou

P. S. Krylovova komedie o ruském caru Vakulovi, jeho dceři Sentimentě 
a německém agresorovi Trumfovi získala ocenění na národní přehlídce 
v Praze za inscenaci, herecké výkony a scénografii. Tak neváhejte.      ham

ve Varnsdorfu, kde se pokoušel 
zastavit poválečnou devastaci 
církve. Jenže v roce 1956 byl 
zbaven „státního souhlasu 
k výkonu duchovenské služby“ 
a vyhnán i s  rodinou z fary, poté 
i uvězněn. Po propuštění pěšky 
docházel za prací do Rumburku. 
Následkem tvrdých výslechů teh-
dy začal ztrácet sluch. Po celou 
dobu tajně sloužil věřícím.

S politickým uvolněním se 
církvi otevřely nové naděje. 
V červenci 1968 byl PhDr. et 
ThLic. Augustin Podolák zvolen 
biskupem a uveden do úřadu ve 
varnsdorfské katedrále. S rokem 
1971 přišly naopak tvrdé zása-
hy proti církvi. V červnu ještě 
stačil tajně vysvětit čtyři kněze, 
včetně současného biskupa 
D. Hejbala. Na podzim byl znovu 
zbaven státního souhlasu a o Vá-

nocích mu byly zabaveny bis-
kupské insignie, archiv a klíč od 
katedrály. Následovaly výslechy, 
šikanování, vynucené stěhování 
z Varnsdorfu, aby nebyl na očích 
věřícím. Biskupskou službu tajně 
vykonával z nedalekého Cvikova. 
Toto velmi těžké období skonči-
lo až se změnou režimu koncem 
roku 1989. Před Vánoci 1990 
utrpěl úraz na cestě z veřejného 

shromáždění, kde měl projev. 
Zemřel 7. ledna 1991.

Biskup Podolák stál v čele 
církve čtyřicet let, z toho však 
jen čtyři roky mohl svou funkci 
vykonávat zcela svobodně. Bez 
jeho osobnosti by Starokatolická 
církev jen těžko byla tím, čím je 
dnes.            

Roland Solloch, farář 
(red. kráceno), 
foto Ivo Šafus

Pamětní desku biskupu Augustinu Podolákovi ve starokatolickém 
chrámu odhalil biskup Starokatolické církve Dušan Hejbal.

informoval o výsledcích soutě-
že ve sběru druhotných surovin 
mezi školami v právě uplynulém 
školním roce. Hodnotí se sběr 
papíru a plastů. V množství na 
jednoho žáka byla nejlepší ZŠ 
náměstí E. Beneše (s téměř 65 
kg) před VOŠ a IZŠ Karlova ul.

• MLHA pro nelenivé rodinky. 
Neoficiální sdružení, které vznik-
lo před několika lety jako aktivita 
několika maminek, uspořádalo 
v sobotu 16. června Pohádkový 
les na Špičáku. Sešla se šede-
sátka dětí v doprovodu rodičů. 
Parta nadšenkyň má už „na 
svědomí“ karnevaly, olympiády, 
Halloween, mikulášské nadílky 
a od loňska dokonce i letní tábor 
pro rodiče s dětmi.

• K vysvědčení opět pro-
mítání zdarma. Kino Panora-
ma všem žákům a studentům 

nadělilo k vysvědčení opět pro-
mítání bez vstupného. Na kres-
lenou pohádku Kung Fu Panda 
se přišlo podívat 400 dětí a na 
film Twilight sága přes 250. Za 
chvályhodnou aktivitu se patří 
poděkovat panu Nejtkovi.

• Poradna v Kostce. Komunit-
ní centrum Kostka v Krásné Lípě 
poskytuje v rámci projektu „Ak-
tivizace rodin“ odborné sociální 
poradenství, pracovní a finanční 
poradenství a sociálně aktivizač-
ní službu pro rodiny s dětmi. Mezi 
nejčastěji řešené problémy patří 
dluhy, exekuce a nezaměstna-
nost. Od počátku projektu, tedy 
za necelý rok, bylo podpořeno 
256 osob. Na poradnu se obra-
cejí i lidé z jiných obcí. Kontakty: 
tel. 412 354 839, 777 925 302, 
e-mail: poradna@krasnalipa.cz.

ham, JS, IŠ



Služby
Najdeme vám nejlepší 

hypotéku. Volejte zdarma 
800 611 111.
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Různé

Nemovitosti

Řádková inzerce Bankrot! Zpracování ná-
vrhu na povolení oddlužení 
podle Insolvenčního zákona 
č. 182/2006 Sb. Konkurzy 
pro podnikatele prostřed-
nictvím Krajského soudu 
v Ústí nad Labem. Spolupráce 
s advokátní kanceláří. Telefon 
776 800 328.

BULHARSKO Pomorie, 
11 dní u moře, doprava 
od 3.590 Kč, ubyt. v soukr. 
2.000 Kč, děti do 12 let sle-
va. AD a CA J. a P. Hlávka, 
407 21 Česká Kamenice, Slád-
kova 773, www.bulharsko.org. 
Tel. 412 582 318, 602 231 498.

Prodám garáž pod ZŠ na 
ul. Východní, nově zrekonstru-
ovanou. Cena 67.000 Kč. Při 
rychlém jednání sleva. Telefon 
723 368 380.

Prodám byt 1+1 ve Varns-
dorfu na ul. Západní. Telefon 
733 169 976.

Prodám byt 2+1 v os. vl. 
ve starší zástavbě, možno 
i s garáží. Tel. 604 516 184.

Nabízím zpracování účet-
nictví pro podnikatele. DPH, 
mzdy, daňové přiznání. Tel. 
728 322 345.

Pronájem bytu 2+1 v RD 
po rekonstrukci. Vlastní hodi-
ny na plyn, el. a vodu. Vlastní 
plyn. kotel, možnost využití 
zahrady. Tel. 606 904 899.

Prodám byt 2+1 v osobním 
vlastnictví, ulice Legií (za 
poliklinikou), 2. patro, cena: 
375.000 Kč. Tel. 733 694 856. 

Prodám fritézu - 300 Kč, 
psací stroj Consul - 300 Kč. 
Tel. 602 803 724.

Městské divadlo Varnsdorf
zve na cyklus koncertního 
předplatného - skupina „K“

11. října 2012
JAROSLAV SVĚCENÝ
Galakoncert houslí a argentinského tanga
Koncert houslisty Jaroslava Svěceného, na kterém zazní slavné 

italské, francouzské, německé a české housle čtyř století nejen ve 
skladbách L. van Beethovena, J. Masseneta, A. Dvořáka, J. Suka, 
B. Smetany či George Gershwina, ale také v emotivní latinsko-ame-
rické hudbě světově proslulého A. Piazzolly. Jaroslava Svěceného 
bude na klavír doprovázet Václav Mácha.

8. listopadu 2012
KYOKO ASAKA
Asijská pianistka v rámci své evropské návštěvy zavítá také do 

Varnsdorfu. Je členkou proslulého mnichovského klavírního sdru-
žení „Pianistenclubs München“. V roce 2007 získala v mimořádné 
konkurenci 2. cenu v Mezinárodní klavírní soutěži ve Vídni. Vystoupí 
se skladbami F. Schuberta, F. Chopina a F. Liszta.

31. ledna 2013
PRAŽŠTÍ BAROKNÍ SÓLISTÉ
Pražští barokní sólisté jsou to nejlepší z mnohem početnějšího 

Ensemble Inégal, zabývají se stylovou interpretací barokní hudby. 
Instrumentalisté používají výhradně dobové nástroje nebo jejich 
věrné kopie. Soubor vystoupí ve složení Gabriela Eibenová - soprán, 
Jan Čižmář - theorba a Adam Viktora - píšťalové varhany. V pro-
gramu zazní skladby A. Vivaldiho, C. Monteverdiho, G. A. Rigattiho 
a dalších barokních mistrů.

28. února 2013
JAN ŠKRDLÍK
Violoncellový recitál spojený s promítáním krátkometrážního filmu 

podle předlohy Clauda Debussyho. Na pozadí reálně zaznívající 
Debussyho sonáty se odehraje příběh, který zaujme přírodními 
snovými scenériemi a dynamicky rozehranými výstupy herců - ta-
nečníků. Kromě této skladby v programu zazní i dílo Leoše Janáčka 
a Sergeje Prokofjeva. Na klavír bude doprovázet Šárka Besperáto-
vá, členka komorního sdružení Ensemble Messiaen.

18. dubna 2013
MOTUS HARMONICUS
Když světa plamen světnici opouští ... aneb Barokní hudba 

sladké Francie
Soubor Motus Harmonicus vznikl jako sdružení hudebníků usilu-

jících o historicky poučenou interpretaci hudby renesance, baroka 
a klasicismu. Ve Varnsdorfu představí program složený z komorní 
hudby pro violy da gamba a hudby z vokálních sbírek francouzských 
autorů 17. století, propojené s dobovou poezií. Soubor vystoupí ve 
složení Jakub Michl a Balázs Andorján (viola da gamba), Tereza 
Pavelková (theorba) a Isabela Shaw (zpěv).

Informace a přihlášky přijímáme na adrese:
Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf. 
Tel. 412 372 568, 414 120 950, e-mail: divadlo@varnsdorf.cz
http://divadlo.varnsdorf.cz.

INZERCE



Poděkování

Varnsdorfské
prodejní trhy
(parkoviště 

na Národní ul.)
18. 7. a 22. 8.

Svoz zákazníků
ZDARMA

18. 7. a 15. 8.
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

19. 7., 2. a 16. 8. 

Blahopřání

Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád, 
nikdy nezapomene.

Dne 15. července uplyne 10. výročí úmrtí, 
16. července by se dožil 89 let pan Vladimír 
Podlešák.

S láskou a úctou vzpomíná dcera Eva 
s rodinou.

Chtěla bych veřejně poděkovat za obětavou, namáhavou 
a rychlou práci službu konajícím policistům PČR dne 14. června. 
Děkuji za citlivý přístup při objasnění a hledání mého nezvěstného 
bratra.                                    Dlouholetá občanka Varnsdorfu

KULTURNÍ - SPOLEČENSKÉ - SPORTOVNÍ 
PŘEHLEDY

VARNSDORFSKÉ

SPORTOVNÍ AKCE

Sobota 14. července
FOTBAL - BŘEZŇÁK CUP, fotbalový turnaj hospod
Každoroční prestižní klání hospodských výběrů proběhnou od 
9.00 hod. na stadionu v Kotlině.

MINIKOPANÁ - Putovní Květ, 41. ročník turnaje
Populární turnaj s pravidelnou účastí týmů z celých Čech se 
hraje od 9.00 hod. na travnaté ploše ve Vilémově.

Sobota 14. a neděle 15. července
TENIS - MEMORIÁL JAROSLAVA MALINOVSKÉHO
Již 32. ročník turnaje registrovaných hráčů bez rozdílu věku ve 
dvouhrách a čtyřhrách od 9.00 hod. na tenisových kurtech.

Neděle 15. července
TRIATLON - Varnsdorfský Bartys triatlon
Závody se uskuteční opět v prostorách Mašíňáku se startem 
dětského závodu v 10.00 hod. a hlavního ve 13.00 hodin.

Sobota 28. července
KOLOBJEH, 11. ročník sportovně-recesistického závodu
Zdolávání kopce na Studánku pěšmo, běžecky nebo na kole 
jakéhokoliv druhu, stáří a ve vítaném převlečení či vybavení. 
Prezentace 13.00 - 14.30 hod. v pivnici Penzionu U Rudolfa 
III., start v 15.00 hod. Po akci pro poslech i taneček zahraje 
živá hudba.

Sobota 28. a neděle 29. července
TENIS - VARNSDORFSKÝ MIX, 4. ročník turnaje
Akce pro smíšené čtyřhry (muž a žena) amatérů bez rozdílu 
věku od 9.00 hod. na tenisových kurtech.

Sobota 4. srpna
TRIATLON - Houmrův triatlon, 19. ročník
Amatérský triatlonový závod pro všechny věkové generace 
s prezentací od 7.30 do 9.00 hod. a starty dle tratí a kategorií od 
10.00 do 10.45 hod. ve sportovním areálu v Jiříkově.

RODEO, 12. ročník
Koná se před koupalištěm ve Varnsdorfu od 13.00 hod. Po jeho 
skončení následuje vození dětí na koních a večer živá hudba.

Sobota 18. a neděle 19. srpna
TENIS - EUROREGION NISA, 6. ročník turnaje
Mezinárodní turnaj amatérů bez rozdílu věku a pohlaví ve dvou-
hrách a čtyřhrách od 9.00 hod. na tenisových kurtech.

Neděle 19. srpna
CYKLISTIKA - TOUR DE JEDLOVÁ, 14. ročník
Závod horských kol pro širokou veřejnost startuje v 10.00 hod.
před restaurací Lidová záhrada, cíl u rozhledny na Jedlové.

Sobota 25. srpna
CYKLISTIKA - SAMAT TOUR, 9. ročník
Populární akce pro malé i velké cyklisty se starty dle kategorií 
od 9.30 do 11.00 hod. ve sportovním areálu v Jiřetíně p. J.

Sobota 25. a neděle 26. srpna
TENIS - VARNSDORFSKÝ KRAŤAS, 3. ročník
Celostátní turnaj neregistrovaných tenistů - mužů bez rozdílu 
věku ve čtyřhrách od 9.00 hod. na tenisových kurtech.

14.-15. 7. 2012
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 523 410 

21.-22. 7. 2012  
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

28.-29. 7. 2012
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín 1
tel. 412 151 056 

Dne 30. července vzpomeneme třetí výročí 
úmrtí mojí babičky Zdeňky Polcarové.

Stále s láskou vzpomíná vnučka s rodi-
nou.

Dne 19. července oslaví paní Zdeňka 
Havlíčková 80. narozeniny.

Pevné zdraví, hodně štěstí, osobní poho-
du a mnoho důvodů k radosti jí přejí manžel 
Kamil, děti Kamil, Irena a Martin s rodinami. 

Dne 31. července uplynou 4 smutné roky, co nás opustila naše 
milovaná maminka a babička Miloslava Barešová. Dne 22. srpna 
by oslavila 82. narozeniny. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomínají dcera Eva s rodinou.

Dne 4. srpna se dožívá 90 let paní 
Anastazie Beniačová.

Vše nejlepší a především zdraví přejí 
syn Petr s manželkou a vnuci Aleš a Lukáš 
s rodinami.

Dne 30. června oslavili František a Helena Hyrmanovi zlatou 
svatbu - výročí 50 let společného života.

Děkujeme tímto starostovi panu Loukovi a matrikářce paní 
Kutové za krásná slova obřadu.                   Manželé Hyrmanovi

Zubní pohotovost
4.-5. 8. 2012
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10, Děčín IV
tel. 412 532 216

11.-12. 8. 2012  
MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
tel. 412 507 588

18.-19. 8. 2012
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 511 619

25.-26. 8. 2012  
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539
  

Besedy každou středu 
od 15.00 hod.
18. července
Starokatolická církev
ve Varnsdorfu 
Mgr. Solloch
25. července
Odpolední posezení 
s hudbou k poslechu i tanci

SENIORKAVÁRNA 
POHÁDKA

Otvírací doba knihovny 
v červenci a srpnu
Po celý červenec a srpen bude 
v sobotu zavřeno.
Úplné uzavření z důvodu ce-
loknihovní dovolené je v období 
od 23. 7. do 5. 8. 2012.

Výstavy do 30. srpna 2012
Volnobytí - Syrové umění -
Art brut. Výstava obrázků 
klientů Agentury Pondělí.
Jurij Helgest - Moje Lužice -
Zde jsem doma

MĚSTSKÁ 
KNIHOVNA 
VARNSDORF

V měsících červenec a srpen 
2012

Výstava Základní umělecké 
školy Varnsdorf

NADAČNÍ FOND 
HRÁDEK - 

BURGSBERG
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V minulém čísle Hlasu severu jsme informovali o postupu 
varnsdorfských volejbalistek do vyšší soutěže. K této úspěšné 
sportovní události, ale i dalším, pro tým méně potěšitelným, se 
vyjádřila trenérka Božena Damnitzová.

„Poslední utkání ženy absolvovaly v České Lípě. Měla jsem 
z něho trochu obavy, aby jej holky nevypustily, přesto, že už 
bylo jasné, že budeme na první příčce. Naštěstí se tak nestalo, 
a tak se nám podařilo jarní část sezony dohrát bez ztráty kytičky. 
Vyhrály jsme 0:3 a 1:3. Nyní si dáme dva měsíce oddych, i když 
v červenci chceme postupně jezdit hrát „plážák“, tedy plážový 
volejbal. Ostrou přípravu chystáme od začátku srpna týdenním 
soustředěním na domácích kurtech. Příští sezonu máme záměr 
přihlásit dvě družstva, jak A, tak i B, s tím, že béčko budou mladé 
holky a pak ženy, které jsou po mateřské dovolené. Soutěž by 
jim tak měla pomoci k návratu do tréninkového i zápasového 
rytmu. Áčko jsme přihlásily do KP I., a protože nás čekají silnější 
soupeři ligového formátu, přemýšlíme o posílení družstva hráč-
kami z okolních měst, jako je Nový Bor nebo Česká Lípa. Přes 
úspěchy mne ale mrzí dvě věci. Je to nezájem města o náš sport 
a jakoukoliv podporu, a to i přesto, že se staráme a vychováváme 
mladé volejbalistky. Ženy si vše platí ze svých rodinných rozpočtů, 
takže bych tímto chtěla poděkovat i jejich partnerům za ochotu 
toto snášet. Druhá věc je ta, že jsme měly ve varnsdorfské spor-
tovní hale uskladněny v kabele nové míče na hraní, které nám 
někdo z rádoby sportovců ukradl. Jednalo se o tři míče, každý 
za téměř 1.000 Kč a tašku v hodnotě 750 Kč. Zloději bych chtěla 
vzkázat, že si na vše musely ženy vybrat z rodinného rozpočtu. 
Pokud si tedy toto sdělení nějaký nepoctivec přečte a pohne se 
v něm svědomí, budu ráda, kdyby nám vše vrátil. Míče jsou 
zcela nové, červenomodrobílé s nápisem UNIQA. Má-li zájem si 
s nimi hrát, nechť za námi přijde a jistě nějaký jiný dobrý najdeme 
a dáme mu jej zdarma. Závěrem chci poděkovat všem hráčkám 
jak z řad žen, tak i juniorek a dorostenek a popřát jim ještě jednou 
hezké a slunné prázdniny.“                                                 ZdS 

Volejbalovou radost 
zkalila krádež

Velký úspěch žáků Ústeckého kraje
V polovině června se konalo  

v Olomouci národní finále at-
letického čtyřboje praktických 
a speciálních základních škol. 
Ústecký kraj reprezentovali 

Firemní sportovní hry vyhrál TOS
Začátkem června se uskutečnily první Sportovní hry firem 

Šluknovského výběžku. Dějištěm byl areál Sport-Life v prosto-
rách rumburského koupaliště. Ve čtrnácti sportovních odvětvích 
zde soutěžili sportovci f irem TOS Varnsdorf, BENTELER, 
STAP, TRATEC. Celkovým vítězem se stali reprezentanti TOS, 
kteří nyní budou mít rok ve vlastnictví putovní pohár.          ZdS

Pozvánka na SAMAT TOUR
Pořadatelé zvou na sportovní akci pro malé i velké cyklisty, kterou 

je IX. ročník cyklistických závodů SAMAT TOUR konaných 25. srpna 
ve sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. Start závodníků je v 9.30 
hod. pro děti do 7 let a do 10 let, v 10.00 hod. pro děti do 15 let (malé 
v doprovodu rodičů) a v 11.00 hod. pro mládež a dospělé od 16 do 
99 let. Zápis do závodů je vždy 30 minut před jejich startem. Vy-
losovaní účastníci získají hodnotné ceny, které věnovali sponzoři 
akce, a pro malé závodníky bude navíc připraveno občerstvení 
zdarma. Hlavní cenou je kolo. Přijďte si změřit síly a utužit fyzickou 
kondici - těšíme se na vaši účast! Závody pořádá SAMAT, s.r.o., 
s Cyklosport Bartys Varnsdorf a Rumburk.            Barbora Rajtrová

Velikou cyklistickou akcí byl 
v červnu také MALEVIL CUP 
2012. Jeho menší předehru 
obstaral Malevil Bike Sprint. 
Ten se stal kořistí Tomáše Podra-
zila, který o více jak sedm vteřin 
porazil Herby Schwarze. Na „ne-
mistrovské“ trati s délkou 105 km
skončil 46. Jiří Švorc (32. v Muži 
Hobby II 30 - 39 let), 78. Jan Mádl 
(12. mezi Muži Hobby III 40 - 
49 let) a 103. Jiří Dužár (20. v Mu-
ži Hobby III 40 - 49 let). Trasu 
65 km vyhrál Jan Strož a potvrdil 
svoji skvělou formu. Jako 9. do-
jel Jan Novota (2. v Muži Hobby 
II 30 - 39 let) a 89. byl Josef 
Kroupa (15. v Muži Hobby III 40 -
49 let). Na trati 40 km si zajistil 
20. pozici Jirka Švorc (7. mezi 
Juniory 17 - 18 let).

Další závod seriálu KPŽ (Kolo 
pro život) Špindl Tour Škoda Auto 
ve Vrchlabí přinesl na 50km tra-
se opět dva vynikající výsledky 
varnsdorfských borců v obrovské 
konkurenci více jak 500 závodí-
cích. Jan Strož dojel celkově 
4. (1. v M19) a Michalovi Malí-
kovi patřila 10. pozice (3. v téže 
kategorii). V červenci a srpnu se 
jede dalších 8 závodů seriálu, 
zbývající tři pak v měsíci září.

Peklo severu pokračovalo 
závodem Fofr Cup a zazname-
nalo v kategorii Muži dominaci 
dvou výše uvedených cyklistů, 
kteří si zajistili ve stejném sledu 
první dvě místa. Na 3. dojel 
Jan Matoušek (Příchovice), 
4. byl Tomáš Podrazil, dále 

Varnsdorfská sportoviště hostila v průběhu května a června stovky 
sportovně naladěných dětí a žáků všech stupňů varnsdorfských škol 
od MŠ přes ZŠ až po SŠ. Pozváni byli také studenti středních škol 
Šluknovského výběžku. Hry měly i mezinárodní charakter, neboť do 
zápolení o medaile se zapojili studenti z přilehlého Seifhennersdorfu. 
Členové komise pro tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorf pod 
vedením Zbyňka Šimáka a ve spolupráci s odborem školství, kultury 
a tělovýchovy připravili sérii sportovních soutěží a turnajů v atletice, 
tenise, stolním tenise, florbalu, nohejbalu, kopané, volejbalu, basket-
balu a třech disciplínách pro mateřské školy (běh, skok do dálky, hod 
míčkem). Zdravotní péči o několik málo zraněných sportovců zajistily 
zdravotnice ze spolku Český červený kříž Varnsdorf. Motivující atmo-
sféru mladým soutěžícím vytvořili spolužáci jednotlivých škol, nejvíce 
však byli slyšet „Edisoni“.

Na prvních místech se umístily sportovní kolektivy těchto škol: 
Olympiáda mateřských škol: MŠ „Na Kopečku“ - Národní ul. Olym-
piáda 1. stupňů základních škol: dívky - ZŠ Edisonova, chlapci - 
ZŠ Edisonova. Olympiáda 2. stupňů ZŠ a víceletých gymnázií: 
dívky - Gymnázium Varnsdorf, chlapci - Gymnázium Varnsdorf. 
Olympiáda středních škol: dívky - Gymnázium Rumburk, chlapci -
Gymnázium Rumburk.

Polovinu úspěšné realizace her má na svědomí pěkné počasí, 
které panovalo po všechny dny jejich trvání, druhou polovinu pozitiv-
ně ovlivnili všichni sportovci, z nichž někteří navíc zaznamenali své 
osobní rekordy. Projekt celoměstských sportovních her byl v letošním 
roce spolufinancován Ústeckým krajem.        Mgr. L. Ondráčková, 

vedoucí OŠKT

žáci, kteří byli vybráni na kraj-
ském kole v Ústí nad Labem 
31. května. Jednalo se o dvě 
dívky ze školy v České Kame-
nici a jednu z Kadaně. Chlapci 
byli z Roudnice n. Labem, 

z Kadaně a Lukáš Danko 
z Varnsdorfu. Žáci reprezentu-
jící Ústecký kraj pod vedením 
Blanky Šímové, Libora Šopfa 
a Jaroslava Červinky bojovali 

velmi nenápadně, ale hlavně 
týmově, což se projevilo na 
konečném výsledku družstev.

Celostátního kola se zúčast-
nilo 14 krajů naší republiky. 
Soutěžilo se ve čtyřech disci-

plínách: běh na 60 m, skok do 
dálky, hod kriketovým míčkem, 
běh na 800 m (dívky) a 1 500 m
(chlapci). Přestože náš tým 
nastoupil se dvěma náhradníky, 
na výkonu to nebylo vůbec znát 
a neovlivnila to ani dlouhá cesta 
do Olomouce. Naši závodníci 
bojovali o co nejlepší výsledky 
v každé disciplíně a odrazilo 
se to v celkovém výsledku, 
když každý člen družstva se 
od krajského kola zlepšil v prů-
měru o 200 bodů. Chlapci 
soutěž družstev vyhráli a dívky 
skončily těsně druhé. Celkově 
pak vyhrálo družstvo Ústeckého 
kraje a zaslouženě si odvezlo 
na sever Čech putovní pohár. 
Žáci náš kraj výborně repre-
zentovali a dokázali i sami sobě, 
že když je touha po vítězství, 
výsledek se dostaví. Nyní se již 
můžeme těšit na další, v pořadí 
47. ročník čtyřboje, který příští 
rok bude pořádat škola ve Varns-
dorfu.          Speciální ZŠ a MŠ

Opět skvělá umístění varnsdorfských cyklistů
8. Jiří Švorc a 11. Marek Fatka. 
Veterány I vyhrál Jan Novota. Pro 
6. pozici si dojel Aleš Vohanka, 
pro 22. Martin Vápeník a pro 
30. Milan Hozák. Kategorii 
Veteráni 2 opanovali varnsdorf-
ští cyklisté ještě více. První dvě 
místa na bedně patřila Martinu 

Marczimu a Jiřímu Dužárovi. 
Jako 5. přijel Josef Kroupa, 
8. Václav Šimonek a 10. Miroslav 
Vohnout. Ve Veteránech III bral 
2. pozici Milan Spurný. Posled-
ním závodem letošního „Pekla“ 
bude Horská MTB časovka na 
Jedlovou 22. září.                   ZdS

KDO S KOHO? 
TRADIČNÍ HRY DĚTÍ A MLÁDEŽE
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Odstartovala Letní streetbalová liga 
V průběhu tohoto roku vznikla 

aktivita nesoucí název Basket-
balová akademie Šluknovska 
neboli BAŠ, která, byť nemá 
ještě žádnou oficiální subjek-
tivitu, by měla přispět k tomu, 
aby děti neseděly doma nebo 
se neflákaly po ulicích. Street-
balloví a basketbaloví nadšenci 
mají díky ní novou příležitost, 
jak trávit horké prázdninové 
dny - startuje totiž 1. ročník Let-
ní streetballové ligy Šluknovska 
(LSLŠ)! Basketbalová akademie 
Šluknovska od letošního roku 
ve spolupráci s oddílem bas-
ketbalu TJ Slovan Varnsdorf 
spolu organizuje i další aktivity 
související s basketbalovými 
akcemi na školách, hřištích 
a tělocvičnách, směřující k sou-
středěné přípravě mladých 
basketbalových nadějí pro jejich 
realizaci v soutěžích. V rámci 
nich proběhlo již před časem 
a v závěru školního roku mini 
basketbalové odpoledne plné 
soutěží a her pro žáky 2. a 3. tříd
ZŠ U Nemocnice v Rumburku. 
Dvacet osm dětí nadšeně tré-
novalo pod vedením trenérů 
a hráčů basketbalového oddílu 
Slovanu Varnsdor f driblink, 
střelbu i přihrávky s vybavením 
na minibasketbal (malé míče 
a snížený koš). Za svou šikov-
nost a snahu obdrželi holky 
i kluci pochvalu a malé odměny.

Letní streetballová liga Šluk-
novska je určena úplně všem 
vyznavačům basketbalového 
umění, navíc se dá provozovat 
kdykoli v létě i pod otevřeným 
nebem. O první body do LSLŠ 
se utkali hráči i hráčky všech 

věkových kategorií 24. června 
v rámci varnsdorfského Dne 
bezedných košů, který zorga-
nizovali hráči a trenéři basket-
balového oddílu pro bezmála 
90 příchozích jako úvodní akci 
LSLŠ ve třech věkových katego-
riích: do 15 let, 16-18, 19 a více. 
Areál tělocvičny Národní tak za 
krásného počasí hostil více než 
20 družstev od těch nejmladších 
až po více než zkušené, holky 
i kluky, ženy i muže, profíky i ty, 
co hází na koš jen tak pro zábavu.

Červen je tradičně vyplněn zvýšeným počtem sportovních her škol. Do druhé desítky konání vstou-
pila atletika pro 1. stupeň varnsdorfských ZŠ. Příjemné počasí, výborné výkony, připravení rozhodčí, 
skvělá divácká kulisa a přítomnost zástupců města - to byl den atletických závodů našich nadějí, který 
se uskutečnil na stadionu v Kotlině. A děti si to patřičně užívaly, jejich výkony byly skutečně více než 
výborné. Zúčastnilo se na 120 dětí všech pěti varnsdorfských základních škol, které soutěžily ve dvou 
kategoriích - chlapci a dívky. 

V soutěži dívek vyhrála ZŠ Edisonova před ZŠ náměstí, ZŠ Seifertova, ZŠ Bratislavská a IZŠ Kar-
lova. Chlapecká výsledková část atletických 
soutěží dopadla pro školy ve stejném sledu, 
a tím bylo i celkové pořadí škol shodné.

Soutěže se uskutečnily v rámci dotačního 
programu města Varnsdorf, proto všechny 
přítomné potěšila přítomnost místostarosty 
Varnsdorfu pana Karla Dubského a vedou-
cí OŠKT Mgr. Bc. Ladislavy Ondráčkové. 
Ceny do soutěží (dárkové tašky, poháry 
a medaile) byly zajištěny díky zmiňovanému 
dotačnímu titulu a sponzorům (Varnsdorfské 
uzeniny, prodejna nápojů Jiří Stehlík). Ty 
byly rozděleny mezi všech 10 týmů.       V. Z.

Vydařená soutěž atletiky pro ZŠ 1. stupně

Neděle 3. června byla pro tenisový Mžik perným dnem. Nejprve 
odehrál v Jalůvčí rozhodující debly přerušeného utkání z 6. 5. při 
stavu 2:2 a odpoledne jej čekal zápas s děčínskou Canabou. Na-
víc mu chyběli zranění hráči Jarda Vraj a Milan Klusoň. Milanovi 
nezbývalo, než mít šťastnou ruku při losu hráčů a dobře koučovat. 
Nakonec ale i on v jedné čtyřhře nastoupil a pomohl k vítězství 
s Canabou. Ve zmíněné dohrávce tým Jalůvčí oba debly vyhrál, 
zvítězil 4:2, ale u Canaby si varnsdorfští veteráni připsali další 
letošní body po výsledku 2:4. Mžik vedl 0:2, další dva singly ztratil 
a o výsledku rozhodly až závěrečné čtyřhry. Jednotlivá utkání: Dvo-
řák - Hájek 6:2, 6:7, 1:7 zkrácená hra; Starý - Šustr 1:6, 2:6; Chalupa -
Žižlavský 6:1, 6:3; Müller - Seibt 6:3, 6:3; Dvořák, Chalupa -
Žižlavský, Šustr 6:4, 6:7,5:7; Müller, Petříček - Klusoň, Hájek 2:6, 
5:7. Výsledky Slovanu Jiřetín: Sokol Jalůvčí - Jiřetín 4:2, Jiřetín -
Jiskra Velké Březno 2:4.

V 9.00 hod. zahájilo turnaj 
utkání nejmladších minižáků 
TJ Slovanu Varnsdorf. Potom se 
už ale hřiště „rozpůlilo“ a začal 
se hrát klasický streetball tří na 
tři. Do kategorie do 15 let se do-
konce přihlásilo družstvo z Měl-
níka, které ji vyhrálo. Kategorii 
16-18 ovládli odchovanci druž-
stva U17 Slovanu Varnsdorf. 
V poledne pak začali hrát do-
spělí. Celý den byl doprovázen 
skvělou muzikou, spoustou 
zábavy a vynikajícím moderá-
torem. S vloženými střeleckými 
soutěžemi se mnozí vydrželi 

bavit až do pozdních odpo-
ledních hodin. Z vítězství se 
nakonec radoval tým složený 
z bývalých hráčů Slovanu roč-
níku narození 1984, který se 
v dobách své největší slávy snažil 
okupovat přední ligová umístění 
dorosteneckých lig. Nakonec se 
8 týmů z kategorie nad 19 let 
přihlásilo do LSLŠ a utkají se 
v průběhu prázdninových měsíců 
mezi sebou. Závěrečné zápasy 
a vyhodnocení budou součástí 
již tradičního streetballového 

turnaje 9. září v Rumburku. Part-
nery uvedených akcí jsou město 
Varnsdorf, TJ Slovan Varnsdorf, 
pivovar Konrad, pivovar Kocour, 
Armex Energy a další.

Velký zájem o streetball 
a basketbal nám dělá radost 
a společně se těšíme od září 
na pravidelné tréninky a další 
basketbalové aktivity ve Šluk-
novském výběžku. Aktuality, 
pravidla a další informace na-
leznete průběžně na stránkách 
www.basketvarnsdorf.cz

Ing. Zdeněk Strolený, 
foto Michal Šafus

V šestém kole favorit soutěže Jiskra Velké Březno ztratil první 
bod remizou ve Varnsdorfu 3:3 (Hájek - Kašper 7:6, 7:6; Žižlavský -
Koník 6:7, 2:6; Klusoň - Sander 7:6, 2:6, 5:7 zkrácená hra; Škorňa -
Růžička 6:2, 6:4; Žižlavský, Škorňa - Kašper, Sander 6:2, 6:4; 
Klusoň, Hájek - Koník, Růžička 2:6, 4:6). Jiřetín vyhrál na svých 
kurtech s Quick Stop Děčín 4:2 (Krejčí - Špringl 6:1, 6:1; Kňourek -
Kudrhalt 6:1, 6:1; P. Zoser - Samler 6:4, 6:4; Barborik - Ledvina 
0:6, 1:6; Krejčí, Kňourek - Šmucr, Ledvina 6:4, 6:3; Barborik P. Zoser -
Samler, Kudrhalt 3:6, 6:4, 3:6).

Konečná tabulka sezony 2012 vypadá takto:

1. Jiskra Velké Březno           420      24:12     16
2. Sokol Jalůvčí                      501      23:13    16
3. Mžik Varnsdorf                 321      21:15    14
4. Slovan Jiřetín                     213      18:18     11
5. Quick Stop Děčín              123      15:21     10
6. Canaba Děčín                    123      16:20    10
7. LTC Děčín                           015      9:27       7

Ve dvou dohrávkách se v děčínském derby rozešel Quick Stop 
s Canabou remízou 3:3 a Jiřetín porazil na svých kurtech LTC Děčín 
5:1. Oba výsledky již neovlivnily pořadí na čele tabulky. Vítězem 
16. ročníku soutěže se stalo Velké Březno před Jalůvčím a při shodě 
bodů rozhodlo vzájemné utkání (6:0). Páté místo připadlo Quick Stopu 
při remíze 3:3 s Canabou pro lepší poměr sad v tomto duelu (8:6).

ZdS, foto archiv Mžiku

MŽIK SKONČIL TŘETÍ!

Foto Quick Stopu a Mžiku - zleva M. Samler, J. Šmucr, R. Ledvina, 
hráč Mžiku R. Šustr, J. Špringl a borci Mžiku M. Klusoň, M. Žižlavský, 
klečící M. Hájek.


