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STUDÁNKA: věž opravena,
zbytek kostela čeká

INZERCE

PRÁZDNINOVÉ PROTESTY
Starostové se připomněli vládě

Věž kostela sv. Františka 
z Assisi na Studánce je do-
minantou okolní krajiny už 
sto čtyřicet let. Aby se kostel 
dožil nejen tohoto, ale i dalších 
výročí, aby mohl být využíván 
farníky a nadále těšil oko 
milovníků památek, potřebuje 
péči, které se mu donedávna 
nedostávalo kvůli nedostatku 
prostředků. Proto se z inicia-
tivy nejen místních věřících, 
ale i německých rodáků začaly 

shánět peníze na opravu.
V roce 2007 založené „Sdružení na opravu kostela 

sv. Františka z Assisi na Studánce“ zorganizovalo 
sbírku, do které přispívali a stále přispívají drobní 
dárci z Německa, Čech, Rakouska i Švýcarska. Spolku 
se podařilo nashromáždit už přes 82 tisíc eur. Česko-
-německý fond budoucnosti poskytl dotaci ve výši 
40 000 eur. To umožnilo loni na podzim zahájit opravu 
věže, do které silně zatékalo. Bylo provedeno odvodnění 
okapových svodů, oprava ohradních, vnějšího schodiště 
a rekonstrukce fasády věže včetně opravy ozdobných 
kamenických prvků. Dodavatelem byla stavební firma 
STAMO Děčín.

Tato první etapa, na kterou bylo vynaloženo asi 70 ti-
síc eur, byla dokončena letos v červnu. V pátek 
20. července bylo hotové dílo předáno výmarské 
projekční kanceláři, která zpracovávala projektovou 
dokumentaci. V sobotu 21. července proběhlo slavnost-
ní zakončení první etapy sanace za účasti předsedy 
sdružení Heinricha Hilleho, kanovníka ThMgr. P. Alexeje 
Baláže, starosty Varnsdorfu Martina Louky, pražského 
faráře pro německou římsko-katolickou obec (a rodáka 
z Varnsdorfu) Mons. Wilfrieda Pilze, zástupců Česko-
-německého fondu budoucnosti Ing. Soni Dederové, 
Mgr. Martina Hořáka a dalších hostů.        ham, foto Ivo Šafus

S odstupem jednoho roku 
po občanských protestech na 
Šluknovsku se starostové měst 
a obcí kvůli nespokojenosti 
s dosavadním přístupem vlády 
k řešení požadavků vyhláše-
ných ve Šluknovském desateru 
rozhodli k pokojné protestní akci. 
Do zámeckého parku ve Šluk-
nově akce přilákala něco přes 
dvě stovky lidí a zájem médií. 
Za představitele všech osm-
nácti obcí výběžku postupně 
vystoupili starostové Šluknova, 
Lipové, Starých Křečan, Jiřetí-
na p. J., Varnsdorfu a Krásné 
Lípy. Požadovali větší podporu 
obcí i podnikatelů při řešení 
nezaměstnanosti, efektivnější 
práci policie, zákony omezující 
lichvu, omezení kriminality spo-
jené s výkupem kovů, zavedení 
centrálního registru přestupků. 
„O těchto otázkách jsme s vlád-
ními představiteli hovořili již před 
dvanácti měsíci, a do dnešního 
dne nemáme žádnou uspokoji-
vou odpověď, do dnešního dne 
se nerýsuje žádné uspokojivé 
řešení,“ zaznělo z pódia.

Upozornili na naléhavost 
změny systému příspěvků na 
bydlení, který „znamená nejen 

ANKETA: ZŮSTANE SOCHA V PARKU?
OTÁZKY KOLEM POLICEJNÍ SLUŽEBNY
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protékání státních peněz na 
konta podnikatelů, ale vyvolává 
i snahu majitelů bytů o rozšíře-
ní své působnosti, čímž účinně 
podporuje zvyšování napětí 
v těchto lokalitách“.

Závěrečný apel ze Šluknova: 
„Zahajte jednání nejen o legisla-
tivních změnách, ale i o dalších 
krocích, které budou řešit pro-
blematiku sociálně vyloučených 
lokalit, které budou řešit proble-
matiku kriminality, bezpečnosti 
a zaměstnanosti. … Potřebu-
jeme vaši pomoc, vaše plné 
nasazení, váš zájem o řešení. 
Důrazně vás vyzýváme: Za-
čněte hned!“

Pozornost novinářů vzbudila 
také skupinka romských obyva-
tel s transparentem požadujícím 
pomoc a pracovní příležitosti.

Kromě několika vystoupení 
starosty Martina Louky - na 
pódiu před občany a poté na 
tiskové konferenci na zámku - 
bylo varnsdorfským vkladem do 
programu i vystoupení country 
kapely Malvas.

Na akci starostů reagovala 
vládní tisková zpráva, ve které 
premiér Petr Nečas hájí postup 
vlády k plnění Šluknovského 
desatera. Teprve na přelomu 
července a srpna byla doru-
čena odpověď od premiéra. 
O ní čtěte na straně 4.     red.

O pozornost si řekl také Lukáš 
Kohout. Na 6. srpen ohlásil shro-
máždění nazvané paradoxně 
„Demonstrace za klid“. Na varns-
dorfském náměstí se sešlo asi 
padesát lidí, kteří vyslechli pře-
devším útoky na starostu. Slovo 
dostal také senátor Jiří Čunek, 
využívající kupodivu právě této 
příležitosti k opětovné návštěvě 
města a kritice vládní politiky 
v problematických regionech.

ham
Jiří Čunek ve Varnsdorfu. 

           Foto Ivo Šafus

Senátor Čunek hostem Kohouta

Šluknov, 19. 7. 2012     
Foto Ivo Šafus
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Utekl z výchovného ústavu a byl strážníky zadržen
Strážníci MP ve spolupráci s policisty OHS PČR provedli 

kontrolu lokality, kde by se dle místní znalosti měl schovávat 
nezletilec v celostátním pátrání Policie ČR z důvodu útěku 
z výchovného ústavu. Při kontrole byl zjištěn mladík odpoví-
dající popisu, který se před hlídkami dal na útěk, ale po cca 
250 metrech běhu byl hlídkou zadržen a ve spolupráci se sociální 
pracovnicí předveden na služebnu obvodního oddělení Policie 
ČR k dalším úkonům.

• Vyhrožoval skokem z okna - a skočil
Z tísňové linky 112 bylo oznámeno, že občanka našeho měs-

ta má strach o svou sousedku, kterou by měl fyzicky napadat 
vlastní syn. Hlídka MP na místě zjistila, že k napadení skutečně 
došlo. Celá záležitost byla telefonicky předána Policii ČR, kte-
rá na místo vyslala svou hlídku. Podezřelý pachatel při výzvě 
k legitimování vyhrožoval skokem z okna, poté skutečně skočil 
a způsobil si zranění dolních končetin. Strážníky MP byl ošetřo-
ván do příjezdu přivolané sanitky. Celá záležitost byla předána 
Policii ČR k dalšímu šetření.

• Ztracená stará paní
V nočních hodinách se na služebnu MP dostavil občan 

města se svou přítelkyní a přivedli starou paní, která nevěděla, 
kde je a jak se v našem městě ocitla. Asi po hodině se paní na 
služebně uklidnila a vzpomněla si, jak se jmenuje. V databázi 
bylo zjištěno její bydliště. Následně byla vyrozuměna její dcera 
a ta si maminku již v místě bydliště převzala.

Martin Špička, velitel MP

• Splátky místo auta
V lednu ji oslovil mladý muž. Požádal ji o pomoc při koupi 

osobního vozu Škoda Superb. Přislíbil i provizi, pokud si na 
sebe nechá napsat úvěrovou smlouvu. Zavázal se jí, že bude 
vyměřené splátky platit. Z přislíbené odměny nemá důvěřivá 
žena do této chvíle ani prospěch, ani klid. Obracejí se na ni 
úřady a volají po plnění smluvených závazků. Zaskočená žena 
čelí důsledkům své důvěřivosti, 24letý mladík policejnímu vy-
šetřování pro podezření z přečinu podvodu. Ať už tento případ 
dopadne jakkoliv, my ostatní se z něj můžeme poučit.

• Vyhlížel si jízdní kola
Varnsdorfským policistům se podařilo dopadnout mladého 

muže, jemuž na osobní konto přibude série různých krádeží, 
převážně jízdních kol. Pro ta si chodil do sklepních prostor obyt-
ných domů. Někdy násilím, jindy jen využil nezabezpečených 
míst a své obratnosti. Občas si s sebou odnesl i něco jiného. Ze 
zahrady rodinného domu odnesl koš s prádlem a gramorádio,
z chodby jiného domu pro změnu odloženou kabelku s osobní-
mi věcmi, z posledního osobní doklady majitele. Několikrát byl 
spatřen svědky, kteří vzájemnou spoluprací s místními policisty 
velkou měrou přispěli k odhalení osoby pachatele. Škoda, kterou 
způsobil svým jednáním, se blíží k 85 tisícům korun. 

• Došplhali do cel
Do pokoje bývalého hotelu ve Varnsdorfu se po hromosvodu 

vyšvihl trojlístek nenechavců. Překonali výšku přes čtyři metry, 
skočili na balkón, vypáčili dveře a celé patro bylo jejich. Pak 
se opět po hromosvodu vydali na další balkóny, kde odtrhávali 
měděné parapety z oken a dveří. Kořist si v průběhu akce při-
pravovali k odcizení na zahradě. Než však stačili barevný kov 
odnést, byli na místě policisté z hlídkového oddělení. Místo do 
sběrny se tak podívali do cely, kde pobyt zakončili vyslechnutím 
obvinění z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. 33letá žena 
a dva muži ve věku 33 a 36 roků čelí hrozbě až dvouletého 
pobytu za mřížemi.                              Nprap. Petra Trypesová, 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

 

Rada města na svém zasedání 12. 7. 2012 rozhodla • Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3648 v k. 
ú. Varnsdorf a zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 3648 a to tak, že vzniknou 
4 pozemky vhodné k výstavbě rodinných domků a přístupové cesty. • Zveřejnit záměr převést p. 
p. č. 672 a p. p. č. 676 v k. ú. Studánka. •  Zveřejnit záměr převést p. p. č. 6027/1 a p. p. č. 6027/2 
v k. ú. Varnsdorf. • Souhlasit s umístěním mobilního občerstvení s venkovním posezením na části 
p. p. č. 4306/4 v k. ú. Varnsdorf s termínem do 31. 10. 2012 ze cenu 1.500 Kč / měsíc + spotřebo-
vaná energie. • Udělit p. V. Hrabákovi souhlas k odtěžení pískovcových kvádrů po demolici objektu 
č. p. 183 na p. p. č. 917 v k. ú. Varnsdorf. • Pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor s Československou obchodní bankou, kterým se jednorázově pro rok 
2013 navyšuje nájemné o 100.000 Kč a kterým se prodlužuje výpovědní lhůta stanovená ve smlouvě 
ze tří na 12 měsíců. • Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Regia, a. s., na 
akci „Sociální zařízení v ZŠ Edisonova“ za cenu 397.241 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku 
„Ozvučovací a osvětlovací technika v městském divadle ve Varnsdorfu“ uchazeči: WD LUX, s. r. o. 
a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo za cenu 291.590 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou 
zakázku „Výstavba odstavných stání u plaveckého bazénu, Edisonova ul. Varnsdorf“ uchazeči: ZEPS, 
s. r. o., Cvikov a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo za cenu 444.976 Kč bez DPH. 
• Přidělit veřejnou zakázku „Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf - 
vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace“ uchazeči Horák - stavební a obchodní společnost, 
s. r. o., Děčín a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo za cenu 2.076.790,59 Kč bez DPH. 
• Přidělit veřejnou zakázku „Výměna oken v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve 
Varnsdorfu“ uchazeči: SVĚT OKEN, s. r. o., a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo za 
cenu 1.919.198 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Výměna oken v č. p. 1838 ve Varnsdorfu“ 
uchazeči: ROFIS, s. r. o., a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo za cenu 1.432.311 Kč
bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahů v obytných panelových domech 
č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ uchazeči: EURO VÝTAHY, s. r. o., Praha 8 a pověřit starostu města 
uzavřením smlouvy o dílo za cenu 2.124.000 Kč bez DPH. • Vzít na vědomí hodnocení a závěry 
z inspekční činnosti České školní inspekce v Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2821. • Povolit 
použití znaku města Varnsdorf za účelem zhotovení prospektů v rámci německo-českého projektu 
v programu Cíl 3/Ziel 3 na rok 2012. • Neschválit konání veřejné hudební produkce pod názvem 
„12 Rodeo-setkání kovbojů“ na otevřeném prostranství ve dnech 4.-5. 8. 2012 po 22. hodině. • Jmeno-
vat Karla Jiřištu do funkce člena komise prevence kriminality do konce volebního období 2010-2014. 
• Jmenovat Mgr. Helenu Šmídovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 
Varnsdorf, Pražská 2812 s účinností od 1. 8. 2012. • Pověřit tajemníka MěÚ Varnsdorf jmenováním 
Mgr. Naděždy Vaňharové vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy. • Pověřit starostu zajiště-
ním nezávislého auditora k vykonání personálního a finančního auditu v PO Nemocnice Varnsdorf.
Rada města na svém zasedání 26. 7. 2012 doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví 
p. p. č. 6239/1 v k. ú. Varnsdorf. Rada města rozhodla • Schválit pořízení datové sítě pro účely 
zapojení počítačové učebny vybavené v rámci dotace Nadace ČEZ v Interaktivní škole Varnsdorf, 
Karlova 1700 a doporučuje schválit mimořádnou rozpočtovou změnu na zajištění financování 
zasíťování • Schválit Vnitřní směrnici o odpisování dlouhodobého majetku - odpisový plán města. 
• Přidělit veřejnou zakázku „Oprava střechy a zateplení 3. NP polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf“ 
uchazeči: Sdružení poliklinika Varnsdorf, vedoucí člen sdružení GEDOS, spol. s r. o., Česká Lípa, 
další člen sdružení VABRUS, s. r. o., Dlouhý Most, a pověřit starostu města uzavřením smlouvy 
o dílo za cenu 9.718.642 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Rekonstrukce mostu v ul. 5. května 
ve Varnsdorfu“ uchazeči: ZEPS, s. r. o., Cvikov a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo 
za cenu 1.298.64,43 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Oprava dvouramenného schodiště 
včetně vstupní podesty č. p. 512 ul. Národní, Varnsdorf a obnova souvisejících kamenných prvků“ 
uchazeči: GEDOS, spol. s r.o., Česká Lípa a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo za 
cenu 1.178.090,55 Kč bez DPH. • Zrušit usnesení č. 256/2012/1 Rady města Varnsdorf ze dne 
21. 6. 2012 o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Lidické ve Varnsdorfu“ 
a přidělit zakázku uchazeči: ZEPS, s. r. o., Cvikov a pověřit starostu města uzavřením smlouvy 
o dílo za cenu 1.107.152 Kč bez DPH. • Jmenovat Štefánii Čechovou na pracovní místo ředitelky 
příspěvkové organizace Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821 s účinností od 1. 8. 2012. • Povolit 
použití znaku města Varnsdorf Tenisovému oddílu TJ Slovan Varnsdorf na propagačních materiálech 
při pořádání turnaje EUROREGION NISA 2012. • Vydat souhlas s umístěním stojanů na sušení 
prádla na p. p. č. 1136 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr pronajmout prostor Klubovny mladých 
hasičů ve Varnsdorfu, Husova 552, 407 47 Varnsdorf na max. 10 zasedání OV SH ČMS Děčín. 

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DIÁŘE STAROSTY
     2. 7. Spolu s místostarostou K. Dubským Jednání s lékaři o dětské poliklinice a střediskem na Lesní ul.
   3. 7. Návštěva ředitelky regionální kanceláře CzechInvestu - jednání o možnostech využití objektů 
         ve Varnsdorfu pro podnikání
          Krásná Lípa - příprava Protestu starostů proti liknavosti vlády
  5. 7. Zahájení soutěže leteckých modelářů Varnsdorfský upoutanec
  8. 7. Tour de Feminin - Start etapy ve Varnsdorfu, předávání cen v Krásné Lípě
12. 7. MAS Šluknovsko a Nadační fond Hrádek-Burgsberg - o možnostech dotací
          Kostka Krásná Lípa - jednání o terénním pracovníkovi
         Jednání s Agenturou pro sociální začleňování
17. 7. Rozhovor pro Český rozhlas
         Pracovní skupina pro řešení bezpečnostní a sociální situace
19. 7. Účast na Protestu starostů proti liknavosti vlády ve Šluknově
21. 7. Zakončení I. etapy oprav kostela na Studánce
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chová, ředitelka Společnosti pro 
zahradní a krajinářskou tvorbu, 
o. s., stechova@szkt.cz, tel. 
257 324 124, mobil: 602 363 
999, Barbora Vojáčková, Ústav 
nauky o dřevě, Lesnická a dře-
vařská fakulta, Mendelova 
univerzita v Brně, barbora.vo-
jackova@mendelu.cz, mobil: 
602 774 116.     Adéla Badáňová, 

Nadace Partnerství 

V souvislosti s plánovanou 
akcí Dokončení vstupní části 
městského parku ze strany od 
Národní ulice existuje několik 
možných řešení, jak tuto část 
parku upravit (např. dlažba, 
osvětlení, lavičky, instalace 
vodního prvku).

Pro další rozhodování je 
však v současné době pod-
statné vyřešit otázku možného 
přemístění pomníku.

Autorem díla je sochař a prů-
myslový výtvarník Jaroslav Ho-
rejc (1886-1983). Socha vznikla 
na přelomu 40. a 50. let. Galerie 
hlavního města Prahy vlastní její 

Začala 
revitalizace 

sídliště 
Západní

ZŮSTANE SOCHA V PARKU? ZÁLEŽÍ I NA VÁS
Anketa pro zjištění názoru občanů na přemístění sochy v parku u Národní ulice

Hlasujte na anketních lístcích vložených do tohoto čísla Hlasu severu 
nebo na www.varnsdorf.cz

b) Přemístit sochu naproti přes Národní ulici do místa 
dřívějšího památníku - viz dobová fotografie.

c) Přemístit sochu na vhodné pietní místo na městský 
hřbitov k pomníkům obětí I. a II. světové války.

Na sídlišti u Západní ulice 
byly zahájeny stavební práce 
na první etapě projektu „Re-
generace panelového sídliště 
Varnsdorf“.

Tato první etapa zahrnuje zří-
zení dětského hřiště, vybudování 
parkoviště a instalování veřejné-
ho osvětlení. Budou vystavěny 
a rekonstruovány chodníky a pro-
vedeny parkové úpravy včetně 
osazení městského mobiliáře 
(nové lavičky, odpadkové koše, 
stojany na kola). Konkrétně se 
jedná o území od parkoviště 
v sousedství tenisových kurtů 
a pozemek podél kolejí směrem 
k dopravnímu hřišti.

Stavební práce provádí firma 
Skanska, a.s., dětské herní 
prvky instaluje firma Tomovy 
parky, s.r.o., na základě výsled-
ku výběrových řízení.

Ačkoliv je cílem respektovat 
v co nejvyšší míře vzrostlou par-
kovou zeleň, v rámci stavebních 
prací dle schválené projektové 
dokumentace a dodržení legis-
lativních norem pro instalaci her-
ních prvků dětského hřiště dojde 
také k nezbytnému odstranění 
některé stávající zeleně. Toto 
bude kompenzováno nařízenou 
náhradní výsadbou.

Práce budou probíhat od srp-
na do října. Stavební činnost na 
nezbytně dlouhou dobu poně-
kud znepříjemní život obyvate-
lům sídliště a znesnadní pohyb 
a přístup z dotčené strany 
sídliště Západní. Odbor správy 
majetku a investic MěÚ Varns-
dorf žádá obyvatele o toleranci 
a pochopení snížení komfortu 
při provádění stavebních prací.

Odbor správy majetku 
a investic MěÚ Varnsdorf

Až do 17. září mohou obce, 
školy, občanská sdružení a další 
organizace u Nadace Partnerství 
žádat o bezplatné odborné ošet-
ření vzrostlých stromů.

Cílem projektu „Zdravé stro-
my pro zítřek“ je upozornit na 
důležitost včasného a hlavně 
kvalitního ošetřování stromů. 
Všechny zúčastněné stromy 
díky podpoře Mendelovy uni-

a) Přemístit sochu v rámci parku na méně frekventované 
místo severozápadně od současného stanoviště cca 15 m -
viz plánek a vizualizace.

model datovaný k roku 1948, sa-
motná socha byla u vstupu do 
parku postavena v roce 1951 
a nahradila tak odpočinkovou 
plochu s vodotryskem. Není 

zcela zřejmé, zda představuje 
pomník padlých rudoarmějců, 
památník osvobození, případně 
pomník padlým města Varnsdor-
fu. Jako pomník obětem války by 

však měl mít důstojné a pietní 
umístění.

Vzhledem k současnému 
využívání parku - volnočaso-
vému vyžití dětí a mladé gene-
race v souvislosti s fungováním 
městské knihovny a domu dětí -
existují různé názory na to, 
zda je současné stanoviště 
sochy v blízkosti dětských 
atrakcí vyhovující, nebo by si 
socha zasloužila přestěhovat 
na vhodnější, pietní místo.

Vedení města proto rozhodlo 
dát prostor pro názory občanů 
města v následující anketě:

Dle mého názoru jako občana města Varnsdorf je nejvhodnější:

d) Sochu ponechat na současném místě a přizpůsobit ji 
následné řešení

Výsledky hodnocení dotazníku budou použity jako jeden 
z podkladů pro rozhodnutí vedení města o dalších krocích v této 
záležitosti.

Děkujeme Vám za čas věnovaný této anketě.
Hlasovat pro jednu ze čtyř možností lze do 15. září 2012 

včetně.
Hlasovat lze:
- na webových stránkách města Varnsdorf
- na anketních lístcích vložených do tohoto čísla Hlasu seve-

ru. Anketní lístky lze odevzdat na podatelnách Městského úřadu 
Varnsdorf (nám. E. Beneše nebo ul. T. G. Masaryka), v redakci 
Hlasu severu nebo na informačním středisku Regia Varnsdorf, 
Otáhalova 1260, případně zaslat poštou (Městský úřad Varns-
dorf, redakce Hlasu severu, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf).

Připravili OSMI, JS, ham

verzity v Brně zdarma získají 
hodnocení zdravotního stavu 
a doporučení pro další postup. 
Vybrané stromy pak na jaře 
příštího roku bezplatně ošetří 
profesionálové s mezinárod-
ním certifikátem European Tree 
Worker (Evropský arborista).

Kontakt: Hana Rambous-
ková, koordinátorka projektu, 
hana.rambouskova@nap.cz, 
mobil: 775 856 359, Dana Šte-

Šance na bezplatné ošetření stromů
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Střípky z okolí

Organizace školního roku 2012/2013Petr Nečas odpověděl
Předseda vlády České republiky Petr Nečas koncem července od-

pověděl na dopis, který mu začátkem června zaslal jménem Sdružení 
pro rozvoj Šluknovska starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser 
a spolupodepsal starosta Varnsdorfu Martin Louka.

Premiér v dopise souhlasí s potřebností personálně posílit 
územní pracoviště policie a přislíbil zabývat se spolu s ministrem 
vnitra efektivitou speciální policejní jednotky. Kriminalita související 
s výkupem kovů podle něj není problémem nedostatečné legislativy, 
ale nedůsledné kontroly a obcházení platných předpisů. Centrální 
registr přestupků je ve fázi předložení zákona. V reakci na kritiku 
vládní politiky zaměstnanosti Petr Nečas hájí motivační charakter 
veřejné služby a veřejně prospěšných prací a upozorňuje na regio-
nální projekty podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji. Mezi dalšími 
kroky, které mají přispět ke zlepšení (nejen) v sociálně vyloučených 
lokalitách, vyjmenovává některé legislativní změny - v rozpočtovém 
určení daní, provozování hazardních her nebo v občanském zákoníku 
ohledně přiměřeného počtu osob v bytě. Petr Nečas ujišťuje, že vláda 
jde směrem naplňování požadavků Šluknovského desatera.

V obdobném duchu jako dopis předsedy vlády se nese dopis 
vládní zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Moniky Šimůnkové, který 
reagoval na červencový pokojný protest starostů.

Kompletní korespondence Sdružení pro rozvoj Šluknovska s premié-
rem Nečasem je zveřejněna na webu města www.varnsdorf.cz.      ham

přijme zaměstnance na pracovní pozici - 
referent společné státní správy a samosprávy 

do odboru výstavby, investic a životního prostředí.
Více info na tel: 412 354 824 či nahankova@krasnalipa.cz či na 

www.krasnalipa.cz.
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením:
„Výběrové řízení - referent odboru výstavby, investic a životního 
prostředí - neotvírat“ do 18. 9. 2012 osobně do podatelny MěÚ Krás-
ná Lípa nebo doporučeně poštou na adresu: Město Krásná Lípa, 
k rukám tajemnice MěÚ, Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA.

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA

když jsem si přečetl v červen-
covém čísle krajského měsíčníku 
ÚSTECKÝ KRAJ malou noticku 
z výběru jednání rady Ústeckého 
kraje o činnosti pracovní skupiny 
pro sociálně vyloučené lokality 
mimo jiné, že: „spočívá zejména 
ve vytváření platformy pro věc-
nou diskusi mezi představiteli 
místních samospráv a Agenturou 
zřízenou Úřadem vlády ČR. Kro-
mě pravidelných individuálních i 
skupinových jednání a seminářů 
se činnost zaměřuje rovněž na 
provázání informací získaných 
od Policie ČR a Úřadu práce 
ČR (na krajské úrovni).“

1. Jak velká je ona zmiňovaná 
pracovní skupina a kdo v ní je za-
stoupen za oblast Šluknovska?

2. Jak se již projevila její 
činnost v konkrétní práci se 
sociálně vyloučenými, když se 
jedná podle informace o pouhé 
teoretizování u stolu (neodvážím 
se říci pracovního, spíš pouze 
debatního)?

3. Kolik takové jedno zasedá-
ní, pravděpodobně velmi málo 
plodné, stojí stát nebo kraj, tedy 
nás poplatníky, protože se jistě 
neobejde bez úhrad cestovného, 
nutného občerstvení a dalších 
vydání?

Poslední mou otázku vypro-
vokovala sama paní hejtmanka 
hned ve svém úvodníku Slovo 
hejtmanky, kde se vyjadřuje 
k problému financování krajských 
dotací těmito slovy: „… Přesto se 
čas od času objeví připomínky, 
že využití dotací mezi jednotlivé 
žadatele z okresů kraje není 
rovnoměrné. … V rámci našeho 
kraje jsou okresy, kde jsou žada-
telé velice aktivní, …“

Prostě, jak vidno, bez okre-
sů se neobejdeme, ale bez 
krajů nám bylo dobře a hlavně 
laciněji.

Takže se táži: Nebylo by lépe 
místo přípravy krajských voleb 
usilovat o jejich zrušení?

Ano, ušetřilo by se hodně 
peněz, ale na co bychom se dí-
vali ve zprávách, když by naše 
televizní kanály byly ochuzeny 
o ty nádherné krajské průšvihy, 
podvody a skandály, bez nichž 
bychom snad již ani nedovedli 
žít.                        Milan Šebek

Jen se tak ptám...,

Období školního vyučování ve 
školním roce 2012/2013 začne ve 
všech základních školách, střed-
ních školách, základních umělec-
kých školách a konzervatořích 
v pondělí 3. září 2012. 

Vyučování bude v prvním polo-
letí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 
2013. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukonče-
no v pátek 28. června 2013.

Podzimní prázdniny připad-
nou na čtvrtek 25. října a pátek 
26. října 2012.

Vánoční prázdniny budou 
zahájeny v sobotu 22. pro-
since 2012 a skončí ve středu 
2. ledna 2013. Vyučování začne 
ve čtvrtek 3. ledna 2013.

Jednodenní pololetní 
prázdniny připadnou na pátek 
1. února 2013.

Jarní prázdniny v délce jed-
noho týdne jsou podle sídla školy 
stanoveny takto: pro okres Děčín 
od 18. února do 24. února 2013.

Velikonoční prázdniny při-
padnou na čtvrtek 28. března 
a pátek 29. března 2013.

Hlavní prázdniny budou trvat 
od soboty 29. června 2013 do 
neděle 1. září 2013.

Období školního vyučování ve 
školním roce 2013/2014 začne 
v pondělí 2. září 2013.       

red.

Rada Ústeckého kraje po konkurzním řízení jmenovala ředitele 
krajských příspěvkových zařízení. Týkalo se to i tří varnsdorfských 
škol: Mgr. Jaroslav Červinka obhájil post ředitele Speciální základní 
školy a Mateřské školy Varnsdorf a Jarmila Šenová bude nadále 
ředitelkou Základní umělecké školy Varnsdorf. Ing. Bc. Petr Jaku-
bec byl jmenován ředitelem Vyšší odborné školy a Střední školy 
Varnsdorf. Nyní působí ve veřejné funkci uvolněného člena Rady 
Ústeckého kraje, s čímž souvisí poskytnutí pracovního volna k jejímu 
výkonu. Řízení školy by se tedy ujal po opuštění postu krajského 
radního. „VOŠku“ nyní řídí Ing. František Hricz.                   ham

Od 28. do 31. srpna budou všechny vlaky Trilex mezi stanicemi Rybniště, Seifhennersdorf a Zittau 
nahrazeny autobusy. Důvodem jsou stavební práce v Mittelherwigsdorfu.

Platí stejný výlukový jízdní řád jako v době od 30. května do 2. června.
Obsluha obcí Hainewalde a Mittelherwigsdorf je částečně zajištěna dodatečným mikrobusem, který 

v Žitavě zpravidla nemá přípoj do a z Liberce.
V Jiřetíně pod Jedlovou zastavují autobusy na zastávce linky 402 Dolní Podluží kino.
Následující autobusy odjíždí dřív z Varnsdorfu: 9.44 hod. (místo 9.53 hod.) a 13.44 hod. (místo 

13.53 hod.) ve směru Zittau - Liberec. Následující autobus odjede dřív ze stanice Zittau: 13.36 hod. (místo 
13.45 hod.) do Rybniště.

Z důvodu výluky Zittau - Eibau budou i vlaky DB (Tanvald-Liberec -) Zittau - Dresden nahrazeny au-
tobusy a odjíždí dříve. V Mittelherwigsdorfu náhradní autobusy pro vlaky RegionalBahn Zittau - Dresden 
obsluhují zastávku Mittelherwigsdorf Gütchen, od nádraží asi 2 km ve směru Oberseifersdorf. Z toho 
důvodu tam není možné přestoupit ze směru Varnsdorf ve směru Drážďany a opačně. Ve stanici Zittau 
se přípoje zpravidla nestihnou.

Za případné nepřijemnosti se předem omlouváme. Další informace na www.trilex-online.cz.
Vogtlandbahn-GmbH/Trilex

Také kraj jmenoval ředitele škol

VÝLUKA VLAKŮ RYBNIŠTĚ - ŽITAVA
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Služby

Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte zdarma 
800 611 111.

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.

Pronajmu podkrovní gar-
sonku (70 m2) po rekon-
strukci s kuchyňskou linkou, 
zahradou, parkovacím stáním 
v rod. domku ve Vdf, ul. Dvořá-
kova. Kauce! Volný od 1. září. 
Telefon 602 104 610.

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

Bezplatné řešení neza-
viněných dopravních nehod 
s újmou na zdraví a majetku 
4 roky zpětně a pracovních 
úrazů 2 roky zpětně. Telefon 
606 402 270.

Od září nabízím v dlouho-
době zavedeném kadeřnictví 
zařízené místo pro dámskou 
nebo pánskou kadeřnici na 
svůj živnostenský list. Bližší 
informace na tel. 728 580 333.

Prodám chalupu v Lesné 
Rozhled - Jiřetín p. J. v Lužic-
kých horách. Vybavení pěti 
místností. Odborný posudek 
vystaven. Informace - telefon 
412 373 203.

Pronajmu nově zrekon-
struovaný byt 1+0 a 1+1, ce-
na vč. poplatků 5.000 Kč 
a 6.000 Kč. Tel. 777 848 575. www.zalepsisluknovsko.cz.

Pojďme se společně pokusit 
zlepšit naše soužití.

Zaměstnání

Zachovalý důchodce hle-
dá uplatnění (zaměstnání, 
brigádu). ŘP skup. C, dohoda. 
Tel. 773 507 970, Vdf. 

Pronajmu byt 2+1 v rod. 
domě ve Varnsdorfu. Telefon 
412 331 659, mob. 731 478 852.

Pronajmu byt 3+1 v cen-
tru města. 8.000 Kč včetně 
služeb. Tel. 724 276 312.

Prodám byt 3+1 v centru 
města. Cena 200.000 Kč. Tel. 
724 276 312.

Prodám řadovou garáž 
krajní ve Varnsdorfu ul. Pro-
stějovská. Cena 70.000 Kč. 
Tel. 602 842 829.

Pronajmu byt 1+1 ve 
Varnsdorfu. Tel. 602 803 720.

Žena samoživitelka se 
dvěma šestiletými dětmi hledá 
zaměstnání PO-PÁ 8-15 hodin 
nebo domácí práci (prostory 
mám), ne práci na PC, jinak 
vezmu cokoliv. Pouze ve Varns-
dorfu, nemám ŘP, zdravotní 
průkaz mám. Nástup od září 
(domácí práce kdykoliv). Za 
jakoukoliv nabídku děkuji. Tel. 
720 523 823. 

Prodám garáž pod ZŠ na 
ul. Východní, nově zrekonstruo-
vanou. Cena 67.000 Kč. Při 
rychlém jednání sleva. Tel. 
723 368 380.

vydala nový katalog s nabídkou dalšího vzdělávání na školní 
rok 2012/2013. Kompletní informace o nabídce rekvalifikačních 
kurzů, zájmových kurzů a zkoušek k získání profesní kvalifikace 
najdete na webových stránkách www.vosassvdf.cz v sekci 
Další vzdělávání. 
Více informací: info@dalsi-vzdelavani.cz; +420 412 354 773

Vyšší odborná škola 
a Střední škola Varnsdorf
příspěvková organizace

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy

vyhovíme 
a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,

volejte 412 372 241,
linka 143.
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Úmrtí

Ludmila Janečková     72 let
Ilonka Nohejlová         65 let
Rudolf Bárta               83 let
Jana Hesseová           90 let
Anna Šilhánková         85 let
Josef Češpiva             83 let
Jan Hájek                    79 let
Le Huy Giao                51 let
MUDr. Jan Pospíchal  82 let
Zdeněk Kašpar           81 let
Ludmila Fajtová          92 let
Josef Beránek             86 let
Libuše Kalivodová       87 let
Florian Lothar              82 let
Kateřina Siváková       62 let
Štefánia Vlčková         79 let
Pavel Lanc                  69 let
Vilibald Šustáček        86 let
Vlasta Doktorová        61 let
Marie Wesleyová        83 let
Anna Kocianová          85 let
Anna Holá                   87 let
Václav Bulka               88 let

P oděkování

Vzpomínka

Svozy pytlového
tříděného odpadu

30. 8. 

Narození

Romana Balcarová
Stanislav Musil
(Tadeáš)

Daniela Provázková
Martin Duchač
(Karolína)

Helena Siváková
Josef Rigo
(Daniel)

Hana Hlaváčková
Martin Pospíšil
(Izabela)

Lucie Dvorská
Martin Dvorský
(Martínek)

Hana Veselá
Petr Farský
(Anna)

Jana Doleželová
David Doležel
(Michaela)

Blanka Kalistová
Pavel Kalista
(Ondřej)

Lubomíra Motúzová
Mykolay Mazur
(Alexandr)

Renáta Janoušková
Zdeněk Janoušek
(Magda)

Blahopřání
Dne 18. srpna jsme vzpomněli 20 let od 

úmrtí pana Josefa Tyrpekla.
Vzpomíná dcera Renata s rodinou.

Děkuji všem sociálním pra-
covnicím za ochotu a vstříc-
nost, zvláště paní Ivaně Fáro-
vé.                       Ivana Gajdová

Sňatky
Veronika Šestáková
Michal Bučko

Květa Lehrochová
René Šeps

Zuzana Ročeňová
Tomáš Herčík
Petra Jašková
Tomáš Novák

Ilona Macharová
Váňa Suchánek

Klára Šelmeková
Jan Holub

25.-26. 8. 2012  
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539
1.-2. 9. 2012  
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539
8.-9. 9. 2012  
MUDr. Adolf Křemen 
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343
  

Zubní 
pohotovost

Dne 4. února uplynulo 9 let od smrti našeho 
syna, bratra a tatínka Stanislava Kropáčka. 

V srpnu by oslavil 50. narozeniny.
Stále vzpomínají maminka Anna, bratr Eda, 
dcera Terezka a příbuzní.

V srdcích vzpomínka zůstává. 
Dne 26. srpna uplyne 5 smutných let, co 

nás navždy opustila paní Růžena Chylová.
S láskou vzpomínají rodina Pavlousková 

a Chylová. 

Dne 21. července tomu byly 4 roky, kdy 
navždy utichlo srdíčko naší milované dcery 
Romanky Schuppanové.

S bolestí v srdci vzpomínají rodiče.

Dne 9. července by se dožil pan Zdeněk 
Sova krásných 60 let. Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu tichou vzpomínku.

Moc - moc - moc nám tady chybíš - scházíš -
ale už víme, že nikdy nepřijdeš a nepohladíš 
nás.

Nikdy na tebe nezapomeneme. Byl jsi hod-
ný manžel, dědeček a hlavně tatínek.

Manželka Alena, děti Zdeněk a Katka, 
vnoučata a ostatní příbuzní

Dne 25. srpna vzpomeneme 5. výročí úmrtí 
našeho syna Karla Beka, strojvůdce ČD.

Dne 4. října uplyne 28 let od smrti mojí 
nezapomenutelné manželky, matky a sestry 
Jarmily Bekové z Dolního Podluží.

Jménem celé rodiny otec a manžel 
ing. Karel Bek

Dne 24. srpna se dožívá 95 let paní Gertraud Smolíková.
Hodně zdraví, štěstí a pohody přeje rodina.

Dne 15. srpna se dožila 90 let paní Marie 
Beranová.

Milá maminko, babičko a prababičko, chce-
me ti touto cestou poděkovat za tvoji lásku 
a péči. Přejeme co nejvíce zdraví, které tolik 
potřebuješ.

Dcera Jana a synové Jiří, Vladimír 
a Jaroslav s rodinami

Dne 19. srpna se dožila nádherného jubilea 
80 let paní Jarmila Eichlerová.

Do dalších let přejí hodně zdravíčka, štěs-
tíčka a spokojenosti manžel Jaroslav a dcery 
Jaroslava a Lenka s rodinami.

Dne 24. srpna oslaví krásné 60. narozeniny pan Miroslav 
Kropáček. 

Do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí a stále dobrou náladu 
celá rodina.

V červenci oslavil krásné 80. narozeniny náš milovaný děda 
Jindřich Ondráček.

Pevné zdraví do dalších let přejí s láskou všichni nejbližší.

Petra Vohanková
Aleš Vohanka
(Ondřej)

Lucie Jelenová
David Blažej
(Jakub)

Veronika Hazdrová
Tomáš Hazdra
(Nikola)

Poděkování 
odcházejícím 

ředitelkám
Během letních prázdnin 

končily ve svých funkcích ně-
které ředitelky škol a školských 
zařízení. Místostarosta Karel 
Dubský a tajemník městského 
úřadu Ing. Lubomír Samuhel 
jim při slavnostním rozloučení 
předali kytice s přáním úspěchů 
a štěstí v jejich dalším osobním 
i profesním životě.

Poděkování za práci ve 
vedení příspěvkových orga-
nizací města a zejména za 
nasazení ve prospěch před-
školních a školních dětí patří 
nyní již bývalým ředitelkám 
ZŠ Edisonova ul. Mgr. Ireně Jir-
sákové, MŠ ul. T. G. Masaryka 
Libuši Hrabalové, MŠ Nezva-
lova ul. Mgr. Danuši Korecké, 
MŠ Křižíkova ul. Evě Pinkasové, 
MŠ Pražská ul. Haně Frolové, 
Školní jídelny Edisonova ul. 
Janě Fořtíkové a také Ivaně 
Jägrové, která ředitelskou agen-
du Domu dětí a mládeže Varns-
dorf předává k 1. září.         ham 

Sociální služby 
na webu

Komunitní centrum Kostka 
Krásná Lípa zpřístupnilo elektro-
nický Katalog sociálních služeb 
Šluknovska na webových strán-
kách http://prosluknovsko.cz.

V katalogu lze najít a poho-
dlně vyhledávat sociální služby  
pro různé skupiny obyvatel. 

Poskytovatelé služeb mají 
přístup do katalogu a sami si 
zajišťují aktualizaci informací 
o své organizaci a poskytova-
ných službách. Novým posky-
tovatelům služeb rádi přístup 
do katalogu zajistíme.

Hana Volfová, Kostka 
Krásná Lípa
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Na schůzce nově utvořené 
Pracovní skupiny pro řešení 
bezpečnostní situace a situace 
sociálně nepřizpůsobivých 
u starosty města dne 12. červ-
na 2012 bylo konstatováno: 
„Návštěva služebny byla prove-
dena 4. 6. 2012 s neuspokojivým 
výsledkem. Zastaralé vybavení 
i počítačová technika, nevhodné 
prostředí, zima, plíseň. Zápisy 
o návštěvách pouze od MP. Na 
budově chybí zvonek a budova 
je nabízena k prodeji. Přítomní 
členové PS BESOS se shodli 
na přemístění Služebny z Vel-
veta klubu do prázdného bytu 
ve vlastnictví města v lokalitě 
Kovářská a po dohodě ji spojit 
s pracovištěm terénních pra-
covníků.“

V článku „Služebna pro PČR 
a MP je připravena“ ze dne 
11. 01. 2012, se praví, citujeme: 
„…město na zřízení služebny 
a dalších bodů kamerového 
systému mělo přislíbeno od 
Ministerstva vnitra ČR 1,5 mil. 
korun, nakonec získalo dotaci 
s necelým milionem korun. Na 
dovybavení služebny Zastupi-
telstvo Ústeckého kraje rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční dotace 
ve výši 50.000 Kč.“. 

Dotazy:
a. O jakou konkrétní výši 

dotace z MV ČR šlo? Jaká výše 
byla použita na novou služeb-
nu? Na jaké konkrétní činnosti 
a dovybavení služebny byly obě 
částky použity?

b. Na základě zjištěných in-
formací pí. Vaňhová, hejtmanka 
Ústeckého kraje, při své návště-
vě údajně slovně zaúkolovala 
krajského radního ing. Jakubce 
vybavením služebny. Ptáme se 
tedy, na kolik je tato informace 
pravdivá? A pokud ano, čím 
byla služebna p. Jakubcem 
vybavena?

Dle slov velitele MP musel 
vybavit služebnu vlastní starší 
mikrovlnnou troubou. Dále, dle 
vyjádření zastupitelů města, je 
zde starý počítač a podmínky 
jsou absolutně nevyhovující -
zima a plíseň, nemožnost dostat 
se do samotné služebny - chybí 
zvonek.

c. V jakých časových interva-
lech funguje hlídka MP v nové 
služebně ve Velveta klubu? 
Na základě článku „Služebna 
pro PČR a MP je připravena“ 
ze dne 11. 01. 2012 citujeme: 
„…hlídka městských strážníků 
začne fungovat na nové služeb-

Nová služebna pro PČR a MP ve Velveta klubu je nevyhovující

 Firma MCU Koloseum ustoupila od záměru vybudovat v objektu 
bývalých jatek výchovné a vzdělávací zařízení pro předškolní rom-
ské děti. Starostovi města to sděluje otevřeným dopisem Jan Rýdl. 
Zveřejňujeme zároveň odpověď starosty.

Otevřený dopis starostovi města
Vážený pane starosto,
zřejmě se i na Vás obracejí občané města s dotazem, co je pravdy 

na tom, že z areálu bývalých jatek na Plzeňské ulici má vzniknout 
další cikánské ghetto. Nevím, jak odpovídáte Vy, ale já vysvětluji, že 
někdo z městských úředníků nebo Vašich spolupracovníků úmyslně 
rozšířil po Varnsdorfu pracovní materiál zpracovaný firmou MCU 
Koloseum, o.p.s., který Vám byl předán jako námět pro diskuzi od-
borníků, aby záměr alternativního, na předškolní děti zaměřeného 
řešení problému nepřizpůsobivých předem zdiskreditoval.

Chtěli jsme společně hledat jiné řešení než Varnsdorf plný poli-
cajtů střežících Romy před bílými a naopak, nebo čekání na spásu, 
kterou dle starostů šluknovského regionu zajistí někdy v budoucnu 
úprava legislativy. Zveřejněním pouhého námětu, bez rozpracová-
ní do konkrétního, společensky přijatelného projektu, vše skončilo 
dříve, než začalo.

Byl jsem pověřen firmou Koloseum Vám oznámit, že s ohledem 
na negativní reakci varnsdorfské veřejnosti, která záměr nyní vnímá 
obdobně jako tunelování sociálních dávek vlastníky některých ubyto-
ven a paneláků, ukončila přípravné práce a o spolupráci s městem 
již nemá zájem. Současný vlastník jatek vstoupil do jednání o využití 
těchto pozemků pro výstavbu supermarketu.

S pozdravem Jan Rýdl

 Odpověď starosty města Martina Louky
Vážený pane Rýdle,
dovolte pár poznámek k Vašemu otevřenému dopisu, který jste 

mi adresoval. Především se musím ohradit proti spekulativnímu 
napadení zaměstnanců MěÚ, či jak uvádíte „městských úředníků“. 
Tato Vaše domněnka se nezakládá na pravdě a stává se tak pouze 
šířenou pomluvou.

Závěrečná věta předaného materiálu zní: „Prosím všechny zú-
častněné, aby do diskuse přidali své názory.“ Koho tedy považujete 
za zúčastněné? Občany ne? Máme vyčkat, až nám určíte odborníky 
vhodné pro diskusi? To, že se po jednání iniciačního orgánu, který je 
sestaven z občanů města, objevil materiál na veřejnosti, svědčí o se-
beobranném reflexu lidí, obávajících se reálného nárůstu zmiňované 
problematiky. A to, že jednání ukrývaná pod pokličkou vyvolávají ne-
příznivé reakce, asi zmiňovat nemusím.                                   Martin Louka

ně po zaškolení nově přijatých 
městských strážníků.“

d. Na základě rozhodnutí MZ 
bylo schváleno přijetí 6 nových 
strážníků MP z původních 14 na 
celkových 21 strážníků. Ptáme 
se tedy, proč bylo veliteli MP, dle 
jeho slov, odebráno z rozpočtu 
400.000 Kč?

e. Jaká je statistika zjištěných 
přestupků ve věci dodržování 
veřejného pořádku v lokalitě 
Sport, Lounská a Kovářská od 
doby využívání nové služebny 
ve Velveta klubu? Jaká násled-
ná opatření se dále realizují či 
připravují?
1. Přestupky řešené domluvou
fyzické konflikty
- výjezdy na základě oznámení 
občanů
- narušování veřejného po-
řádku
- alkohol a toxikomanie
2. Kolik přestupků bylo řešeno 
na základě zachycení kamero-
vým systémem?
3. Kolik bylo odhaleno trest-
ných činů a jak byly následně 
řešeny?

f. Na které činnosti se v minu-
lém roce využil fond oprav MP 
a na které činnosti je plánováno 
využití fondu v roce letošním? 
Je jeho výše 75.000 Kč ročně 
dostačující?

g. Kolik přesně bylo eko-
nomickým odborem vybráno 
v letech 2006 - 2011 na poplat-
cích za výherní automaty a na 
které konkrétní činnosti byly tyto 
částky použity?

Otázky si dovolil položit Petr 
Heinrich z pověření kolegů.

Odpovědi, které jsme 
získali (pokud není uvedeno 
jinak) od místostarosty Karla 
Dubského a velitele městské 
policie.

a. Dotace MVČR byla ve výši 
935.000 Kč, spoluúčast města 
ve výši 106.568 Kč. Dotace byly 
limitované na modernizaci ka-
merového systému a vybavení 
Městské policie Varnsdorf (dat. 
rozvaděč, 3 otočné a 1 pevná 
kamera v krizových místech 
města, dig. radiostanice MP, 
osobní kamery strážníků). Do-
tace Ústeckého kraje by ve výši 
50.000 Kč, spoluúčast města 
26.000 Kč. Dotace limitované 
na velkoplošnou obrazovku 
kamerového systému, vyso-
kokapacitní PC na kamerový 
systém, zařízení pro operátora 
stálé služby MP.

b. Odpověď Ing. Jakubce: 
Uvedená informace je neprav-
divá, nebyl jsem zaúkolován 
vybavením služebny městské 
policie. Pokud si vzpomínám, 
tak při prohlídce nové služebny 
městské policie ve Velveta klubu 
bylo konstatováno, že vybavení 
nábytkem není na patřičné úrov-
ni. Paní hejtmanka se vyjádřila 
v tom smyslu, že Ústecký kraj by 
možná mohl pomoci vybavením 
ze slučovaných škol a že pokud 
by byl ze strany města zájem, ať 
se obrátí na Ing. Jakubce, který 
by toto mohl zprostředkovat. 
Do této doby, a je to více jak půl 
roku, se na mne nikdo neobrátil. 
Mám proto za to, že záležitost již 
není aktuální.

c. Služebna ve Velveta klubu 
byla původně zřízena pro Policii 
ČR (viz označení služebny PČR 
na budově), aby oznamovatelé 
nemuseli chodit až na OOP ČR 
(pod Hrádkem). Strážníci MP 
tuto služebnu využívají pro po-
třeby pěší hlídky v udané lokalitě, 
a to nepravidelně, dle potřeby. 
Prioritou MP jsou pěší hlídky 
v uvedených lokalitách (Žitavská, 
Kovářská, Pražská, Lounská atd.).

d. Šetří se ve všech sférách 
rozpočtu, jak státního, tak obec-
ního.

e 1. Registr přestupků 
zatím jako takový není, byť se 
legislativně něco připravuje. 
Vycházíme tedy pouze ze sta-
tistik MP omezené programem, 
kde v lokalitách Kovářská 
a Žitavská bylo od 1. 1. 2012 do 
30. 6. 2012 provedeno cca 83 zá-
sahů MP (nelze statisticky rozdě-
lit). Jedná se o oznámení občanů -
veškeré narušení veřejného po-
řádku, porušení veřejného pořád-
ku zjištěné na MKDS a přestupky 
zjištěné pěší hlídkou MP. Celkem 
blokově vyřešeno 36 přestupků 
a 24 přestupků řešeno domluvou 
(převážně porušení vyhlášek 
města). Ostatní přestupky jsou 
předávány příslušným odborům 
města k dalšímu dořešení. Jsou 
to přestupky spadající pod jiný 
správní delikt atd.

K dotazu na následná opat-
ření: Toto je otázka pro širší 
pracovní skupinu BESOS, které 
jste členem.

e 2. Přesná statistika vyře-
šených přestupků na základě 
MKDS není, ale podezření na 
přestupek zjištěných na kame-
rovém systému bylo cca 31, 
a to v období od 1. 1. 2012 do 
30. 6. 2012, dále nově vytvořené 
kamerové body napomohly Po-

licii ČR k dořešení již několika 
trestných činů.

e 3. Policie ČR nevede přes-
nou statistiku podle lokality ve 
městě, přesto uvedla za dané 
období 11 trestných činů řeše-
ných v ulicích Kovářská a Žitav-
ská, mj. krádeže kol, vloupání do 
bytu, restaurace či automobilu, 
pokus o odcizení kabelky na 
ulici, krádež peněženky. Z toho 
4x pachatel dopaden, 5x pacha-
tel neznámý, 2x stále v šetření 
(údaje ze 16. 7.). (red.)

f. Fond oprav se nevyužívá 
na žádné činnosti. Pouze 
slouží na opravy služebních 
vozidel, kamerového systému 
a na běžnou údržbu výstroje, 
výzbroje a vybavení MP. V roce 

2011: opravy vozidel, jejich STK 
a kamerového systému.

g. Přesné údaje za požado-
vané období je administrativně 
náročné a vyžaduje též práci 
v archivu. Lze zpracovat na 
základě požadavku podle 
zákona č. 106/1999 Sb. o svo-
bodném přístupu k informacím 
a po uhrazení poplatku dle 
sazebníku. Nicméně z veřejně 
přístupných usnesení zastu-
pitelstva lze zjistit, že např. 
v r. 2011 bylo schváleno použití 
příjmů ve výši 394.632,96 Kč na 
Grantový program města. Letos 
šlo o částku 140.351,32 Kč, 
opět ve prospěch Grantového 
programu. (red.)

Bývalá jatka pro 
romské předškoláky? Ne.
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Kolobjeh opět lákal
Druhou desítku startů začal poslední červencovou sobotu 

psát sportovně-recesistický Kolobjeh. Při prezentaci se v 
Pensionu U Rudolfa III. vydalo 91 startovních čísel, čímž byl 
rekord startujících vyrovnán. Nechybělo opět plno převlečení, 
různé druhy kol, ale i aktivní běžci či cyklisté, sbírající ve svých 
disciplínách řadu skvělých výsledků. Oproti loňským ročníkům 
se na trať na Studánku ale vydal daleko větší počet pěších 

a nechybělo i  pár rodinek. 
Pokud počasí slibovalo, i když 
v dusnu a parnu, pohodový prů-
běh akce, tak tomu bylo snad 
jen dvacet minut po star tu. 
V cíli na Studánce se spustil 
vydatný liják a většina startují-
cích závod dokončila nejen ve 
vlastním potu, ale i v naprosto 
mokrých svršcích.

První k bývalému hotelu 
Monte Carlo vyběhl maratonec 
P. Pinďák (čas 14:41 min.) před 

O. Švorcem (17:50) a K. Valentou (19:00). Závěr cyklistické části 
si mezi sebou rozdali dva Švorcové s T. Podrazilem. Na odbočce 
z hlavní silnice vedl před cílem J. Švorc před svými mladšími 
soupeři, ale spurt měl nejlepší nejmladší z nich, M. Švorc (celkový 
čas 9:22 min), druhý skončil o vteřinu T. Podrazil a třetí J. Švorc 
(9:40). Nejstarším účastníkem byl letos běžec Jan Formánek 
(ročník 1931) a po roční 
zdravotně nucené pauze 
si „štrapáci“ na studánecký 
kopec zopakoval vozíčkář 
Jan Adamišín. Kompletní 
výsledky a fotodokumen-
taci lze nalézt na www.ko-
lobeh.estranky.cz.

Po návratu startujících 
zpět nebylo ve Varnsdorfu 
po dešti ani památky. Na zahrádce penzionu následovalo losování 
cen pro všechny aktéry. Tu hlavní, uzenou kýtu, vyhrál Jaroslav 
Veselý ml.. Proběhla i dražba živé kozy, kterou si nakonec za 
cenu něco přes pětistovku odvedl Pavel Krajdl. Tradiční dobré 
a veselé atmosféře přispěla po rozdělení cen všem přítomným 
skupina Tohard.

Poděkování za dobrý průběh patří varnsdorfským hasičům, 
MP Varnsdorf, všem sponzorům, jakož i městu Varnsdorf za pří-
spěvek z Grantového programu.                                                         ZdS

Závod Tour de Feminin slavil čtvrtstoletí
Závodnice si v průběhu letošního ročníku užily hodně proměnli-

vého počasí, jelo se ve velkém parnu, ale i za silného přívalového 
deště. Jednou z hvězd a ozdob pelotonu byla i rychlobruslařská 
šampionka Martina Sáblíková. Ta však kvůli rozmarům počasí 
a nebezpečí zranění na mokré trati do 4. etapy nenastoupila. Po 
loňském vítězství australské cyklistky Amandy Spratt se letos 
z vítězství radovala Larisa Pankova z Ruska. Ta již trasy závodu 
důvěrně zná. Po devátém a třetím místě z minulých ročníků se letos 
dočkala triumfu. Jako druhá dojela Carla Ryan z Austrálie, třetí 
byla Martina Ritter z Rakouska. Nejlepší česká závodnice Pavlína 
Šulcová závod dokončila na 18. místě.                                  ZdS

Maringotky jsou v dnešní 
době spíše doménou pou-
ťových atrakcí, než znakem 
kočovného divadla. Kočovné 
divadlo! To je to spojení, které 
hledáme. Pokud jste si totiž ve 
středu 18. července vyšli na 
procházku do ulic města, mohli 
jste spatřit příznačně nabar-
venou maringotku divadelního 
uskupení, které si říká Divadlo 
Koňa a Motora.

Divadelníci naše město na-
vštívili s unikátní vizí. Studenti 
Divadelní fakulty Akademie 
múzických umění (DAMU) 
takto fungují již od roku 2008, 
př ičemž v roce 2012 př išli 
s nápadem, aplikovaným i na 
Varnsdorf. Divadelní hra má 
totiž vyobrazit problematiku 

Čerstvá zelenina do bedýnky
Od čtvrtka 2. srpna 2012 se na Střelnici ve Varnsdorfu provo-

zují „bedýnky“ - tedy bedýnkový systém odběru čerstvé zeleniny 
a ovoce. Místní akční skupina Šluknovsko ho zahájila ve spolupráci 
s panem Kacálkem z Holan.

Na první bedýnkový termín nabídku využilo osm odběratelů, ale 
hodně lidí se přišlo alespoň podívat, jak bedýnky vypadají, co v nich 
je, případně si objednat i něco navíc (rajčata, cibule).

Bedýnky se dodávají každých 14 dní dle harmonogramu odběr-
ných míst. Lze objednat velké bedýnky (8-10 kg za 230 Kč) nebo 
malé (6-8 kg za 115 Kč), ve variantách s bramborami nebo bez nich, 
případně biobedýnky (450 Kč).

Odběrné místo na Střelnici bude otevřené vždy v den odběru 
bedýnek od 13 do 15 hodin.

Zájemci o bedýnky získají informace na webu MAS 
Šluknovsko www.mas-sluknovsko.cz, na e-mailu e.hamplo-
va@seznam.cz a na telefonu 602 490 840.                   ham

MAS Šluknovsko
vyhlašuje 8. výzvu 

k předkládání žádostí 
o dotaci

Místní akční skupina Šluknov-
sko vyhlašuje 8. výzvu k před-
kládání žádostí o dotaci na rea-
lizaci projektů v rámci opatření 
IV.1.2. Realizace místní rozvo-
jové strategie Programu rozvoje 
venkova ČR, které budou v le-
tech 2007-2013 naplňovat Stra-
tegický plán Leader „Šluknovsko 
návštěvníkům i sobě“. Projekty z 
této výzvy budou zaregistrovány 
na RO SZIF do 17. kola příjmu 
žádostí.

Žádosti o dotaci budou při-
jímány ve dnech 10.-12. září 
2012.
Fiche v 8. výzvě jsou zaměřeny 
na tyto oblasti podpory:
Fiche č. 1 - Modernizace stáva-
jících zemědělských podniků
Fiche č. 3 - Diverzifikace čin-
nosti zemědělských podniků
Fiche č. 5 - Ubytování a sport
Fiche č. 9 - Obnova a rozvoj ves-
nic

Fiche, formulář žádosti, 
pravidla a ostatní dokumenty 
jsou uveřejněny na  ht tp:
//www.mas-sluknovsko.cz/
8.-vyzva/706.html

D. Dudková, 
MAS Šluknovsko

Varnsdorfští zabodovali 
v soutěži regionálních 

potravin
V třetím ročník soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje bylo 

odbornou komisí doporučeno k ocenění 9 výrobků s výjimečnou 
kvalitou a chuťovými vlastnostmi z celkové konkurence 93 výrob-
ků od 32 výrobců. Z toho ve třech případech cenné logo získaly 
varnsdorfské firmy:

MLÉKÁRNA Varnsdorf, s r.o. - Pastevecký čerstvý sýr
František Dlask, Varnsdorf - Dlaskův větrník
Pivovar Kocour Varnsdorf, s.r.o. - Kocour světlý ležák
Navíc v kategorii pekařských výrobků uspěla Pavlína Ptáčková 

z Jiřetína pod Jedlovou s Copem Českého Švýcarska.
Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva ze-

mědělství určeným na podporu malých a středních zemědělců 
a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Znač-
ku Regionální potravina mají právo výrobci na oceněné produkty 
užívat čtyři roky.

Regionálním koordinátorem soutěže je MAS Šluknovsko.
ham

konkrétního regionu, což jsou 
v našem případě rasové kon-
flikty, které nedávno vyústily až 
v několik demonstrací. Vlastní 
verze divadelní hry Othello, po-
jmenovaná Othello is Black, tedy 
Othello je černoch, měla za úkol 
vzdělávat a vychovávat.

Interakce mezi aktéry a po-
sluchači byla jednou z premis 
původního záměru, a skutečně, 
nejen ti nejmenší posluchači 
vcelku svižně reagovali na 
doplňující otázky herců, kteří 
i s prostředky více než skrom-
nými na sebe dokázali upoutat 
pozornost, zejména pak v ulici 
Kovářské, kde se maringotka 
objevila poprvé. O tři hodiny 
později na náměstí Varnsdorfu 
už bylo lidí o poznání méně, pod 

vedením dramaturga a režiséra 
Michala Hába si ovšem celé 
osazenstvo zachovalo tvář 
a několika zvídavým tvářím 
předneslo svou verzi jinak tra-
gické hry, v níž se smrt prolíná 
s láskou.

„Chceme občany inspirovat 
k pozitivnímu řešení, v místě 
působení vytvořit atmosféru 
sblížení a zájmu o kulturu,“ 
stojí v prohlášení k projektu 
Maringotka 2012 - Othello is 
Black. Je samozřejmě otázkou, 
jaký dopad hra měla na diváky, 
přinejmenším se ovšem sluší 
dodat, že se i těch několik málo 
diváků nebálo přispět do kasičky 
dobrovolným vstupným. Jak se 
ovšem říká, ty největší úspěchy 
koření z těch malých. A tak se 
pětice divadelníků, kteří mají 
zkušenosti s téměř všemi 
obory divadelních her, vydala 
na prorockou cestu napříč 
Šluknovským výběžkem. A co 
vy? Zapojili jste se do zábav-
ně-poučné činohry Othello 
is Black?       Petr Strecker

Kočovný Othello dobýval Varnsdorf

Farmářské trhy o prázdninách zrušeny
MAS Šluknovsko oznámilo zrušení prázdninových Farmářských 

trhů. Trhy 25. srpna v Klubu Střelnice se konat nebudou. Nej-
bližší trhy jsou plánovány na 22. září. 
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 V Příčovech u Sedlčan se uskutečnil 2. ročník pohárové soutěže 
v mrtvém tahu - Zlobr Cup, konané pod záštitou SK Zlobr Sedlča-
ny. Varnsdorfský Oddíl silového trojboje na soutěži zastupovalo 
hned pět závodníků, z toho jedna žena. Každý závodník měl po 
důkladném rozcvičení před sebou čtyři pokusy k zvládnutí co 
nejvyšší hmotnosti činky.

Na úvod se s ní praly ženy a Katka Batelková začala nabírat 
první závodní zkušenosti. Ač po prodělané nemoci, hravě zvládla 
základ s činkou 65 kg. Po 70 kg potáhla třetím pokusem 75 kg 
s přehledem a na závěr si nechala naložit 80 kg. Ty za mocného 
povzbuzování přihlížejících zdolala a vytvořila si nový osobní rekord. 

Varnsdorfský dorostenec Richard Šos, nejmladší závodník ce-
lého startovního pole, tréninkově zvládl v dorostenecké kategorii 
do 90 kg základní pokus na 150 kg. Stejně si počínal s činkou 
o hmotnosti 170 a na třetí pokus potáhl 180 kg. Richard vyzařoval 
chutí, nechal si na poslední pokus naložit 190 kg, s kterými si na 
závěr krásně vytvořil nové osobní maximum.  

Mezi muži do 80 kg se představil Honza Pianka, nejlehčí 
závodník mužské části 
startujících. Zahajoval lehce 
na 185 a druhým pokusem 
zatáhl 200 kg. Pak s přehle-
dem zvládl 205 a nakonec 
i hmotnost 210 kg znamenající 
vyrovnání osobního maxima. 
Zvedl tak 3,5krát těžší činku, 
než byla jeho osobní váha.

V kategorii mužů do 95 kg 
startoval Mirek Tarnóczy.  Po 

základu na 210 kg dal jak 220, tak i 230 a závěrečný pokusem 
s 235 kg si vylepšil osobní rekord.   

Poslední z varnsdorfských závodníků Luboš Šos nastoupil 
v nejtěžší kategorii nad 110 kg a lehce zahajoval na 280 kg. Pak 
si poradil s činkou 315 kg a třetím pokusem potáhl  neuvěřitelných 
345 kg za mohutné hlasové podpory diváků.  To stačilo na abso-
lutní prvenství mezi 44 závodníky.

V konečném pořadí ve velmi silné konkurenci skončila Katka 
Batelková na skvělém 4. místě, Richard Šos na 7., Honza Pianka na 
3., Mirek Tarnóczy na 5. a Luboš Šos byl první jak v kategorii, tak 
absolutně. Tato umístění jsou mezi siláky z celé ČR nad očekávání 
skvělá a svědčí o stálosti formy varnsdorfských borců. Obrovský 
dík patří Danovi Piankovi, který tentokrát nezávodil, ale staral se 
o přípravu, a Katce Batelkové, která mezi jednotlivými pokusy 
zvládla pořizovat  fotodokumentaci. Soutěž se pořádajícímu 
oddílu podařila připravit nad všechna očekávání, probíhala bez 
zbytečných průtahů a počasí přálo jako na objednávku.  

Mirek Tarnóczy - OST Varnsdorf

Siláci OST uspěli 
na Zlobr Cupu

Bartys triatlon rekordně
Uplynulý 7. ročník Varns-

dorfského Bartys triatlonu byl 
ve všech parametrech skvělou 
akcí jak pro samotné účastníky, 
tak i diváky. Ačkoliv počasí 
v půlce července rozhodně léto 
nepřipomínalo, v den závodu 
se na účastníky smálo slunce 
a i teploty byly velmi příjemné. 
Jen na cyklistické trati čekalo 
po vydatných deštích peklo 
v podobě velkého množství 
bahna. To už je ale tradičním 
zpestřením závodu kolem ryb-
níku Mašíňák.

Dopoledne odstartoval na 
zkrácených tratích dětský triat-
lon za účasti desítky mladých 
sportovců. Při absenci domá-
cího M. Švorce, který byl ve 
stejnou dobu na ME v Maďarsku, 
využil své zkušenosti loni druhý 
O. Petr z Cyklorenovy Cvikov 
a s přehledem zvítězil. O druhé 
místo sváděli mohutný souboj 
F. Srbecký a F. Novák a o pár 
metrů nakonec udržel stříbrnou 
pozici prvně jmenovaný. V děv-
čatech obhájila vítězství A. Lho-
táková.

Vložený plavecký závod na 
500 m byl účastí také rekordní -
13 odvážlivců věkem do 18 let. 
Suverénně zvítězil J. Švorc před 
S. Kortusem a P. Lajblem. Závod 
děvčat znovu ovládla rumburská 
A. Lhotáková, ovšem stříbrná 
D. Tvrdá ztratila jen 3 sekundy! 
Již s větším odstupem na třetím 
místě doplavala M. Mänzelová.

Hlavní závod měl opět díky 
rekordní účasti, početné a hla-

sité divácké kulise i kvalitnímu 
startovnímu poli opravdu vyso-
kou úroveň. Prim hrály štafety, 
když hned čtyři z nich se rvaly 
o medailové pozice. Nakonec 
zvítězila domácí NoKoStro ve 
složení Novota, Strož a bě-
žec Kolařík. Druhá skončila šta-
feta Varnsdorfské uzeniny (Švorc 
ml., Podrazil, Pinďák) a tře-
tí českolipský Playboy´s Team 
(Charouzek, Matoušek, Papík). 

Bývalí zápasníci, pozor! 
Nejstarším klubem zápas-
nického sportu v ČR je klub 
ve Varnsdor fu. Tento druh 
sportovního klání zde vznikl dle 
doložených materiálů roku 1893, 
což znamená, že v příštím roce 
oslaví 120. výročí vzniku. Bylo 
by velice špatné, aby tak his-
torický a velice úspěšný sport 
(vychoval celou řadu ligových 
a reprezentačních borců) zde 
zanikl. Volám všechny bývalé 
zápasníky, ale i příznivce to-
hoto krásného sportu, aby se 
dostavili ve středu 29. srpna 
v 18.30 hod. do sportovní haly 
na malý sál, kde domluvíme po-
stup, jak znovu vzkřísit zašlou 
slávu varnsdorfského zápasu. 
Desítky a desítky pamětníků si 

Triatlonista je ale ten, který 
absolvuje všechny tři disciplíny 
sám. Proto si obdiv zasloužili 
všichni individuální závodníci, 
kteří se prali s náročnou tratí. 
V mužích znovu zvítězil P. Jin-
dra před bratry Franckeovými. 
Náročnost letošní MTB trati 
dokazuje cyklistický čas nejlep-
ších, který byl o cca 5 až 7 min.
pomalejší než v roce 2011! 
V ženách i letos dominovalo 
„Loubkové divadlo“, jen si děv-
čata pořadí prohodila. Tedy Iva-
na byla první a Kateřina druhá. 

Třetí skončila Jana Vápeníková 
z Ústí nad Labem.

„Letošní ročník byl rozhodně 
nejpovedenější. Vyšlo úplně vše -
rekordní účast 135 závodníků, 
parádní počasí, skvělá divácká 
kulisa. Organizačně nic ne-
vázlo, nikdo nezabloudil, nikdo 
se nezranil, všichni vypadali 
spokojeně. Co víc si pořadatel 
může přát? “ zhodnotil akci 
ředitel závodu Jan Novota 

a ještě dodal: „Velké DÍKY patří 
především všem pomocníkům 
z řad studentů Akademie 
Příslibu Gymnázia Varnsdorf 
a TT Cyklorenovy Cvikov. Ti pra-
covali bezchybně po celý den. 
Dále díky dobrovolným hasičům 
a také všem sponzorům a part-
nerům akce, bez kterých by se 
závod nemohl uskutečnit.“ Akci 
finančně podpořilo město Varns-
dorf a Ústecký kraj.  Výsledky 
plus fota M. Šafuse naleznete na 
stránkách www.triatlonvdf.cz

JN/ZdS

Obnovení činnosti zápasníků
jistě vzpomenou na krásné chví-
le prožité na trénincích nebo na 
turnajích. Pomozte další gene-
raci mladých chlapců a děvčat, 
aby měli jednou ještě krásnější 
prožitky a vzpomínky.

Současní tatínkové a mamin-
ky, pozor! Máte rádi svoje děti? 
Chcete, aby se zdárně rozvíjel 
jejich tělesný a sportovní růst? 
Každý adept tohoto sportu musí 
projít důkladnou gymnastickou a 
pohybovou průpravou, a to bez 
rozdílu věku či hmotnosti. Je 
to sport pro všechny. Chlapce, 
děvčata, ale i malé droboučké 
nebo velké a silné postavy. 
Též na věku nezáleží. Chlapci 
a děvčata jsou rozděleni do 
věkových skupin: přípravka C 
6-7 let, přípravka B 8-9 let, pří-

pravka A 10-11 let. Dále mladší 
žáci 12-13 let a starší žáci 14-15 
let. Každá věková kategorie je 
pak rozdělena do 13-15 hmot-
nostních kategorií.

Varnsdorfský zápas byl obá-
vanou baštou zvláště v ženských 
kategoriích. Žije mezi vámi i že-
na, která patřila mezi nejlepší 
na světě. Měla by i vašim 
dětem co říci. Pravidelná cvi-
čení budou od září na malém
sále ve sportovní hale, a to v pon-
dělí a pátek od 16.00 hod.
Těšíme se na vás v pondělí 
3. září nebo kterékoliv další pon-
dělí nebo pátek. Vážení rodiče, 
přijďte se podívat a přesvědčte 
se, že heslo „sportem ke zdraví“ 
není jen prázdnou frází.                    

Jan Durec, 
bývalý trenér zápasu

 Hráči varnsdorfského FK Jiří Stehlík a Přemek Kovář pohotově 
zasahovali u nehody na „kruháči“ u  Lidlu, když jim před autem 
znenadání spadl cyklista. Ihned začali s oživováním a vedli si 
úspěšně dle konstatování maséra klubu Milana Tajnerta. Cyk-
lista byl uveden do stabilizované polohy, dýchal, ale i přesto byl 
v bezvědomí. Po příjezdu záchranné služby pomohli hráči pacien-
ta naložit a poté byl letecky dopraven do  Masarykovy nemocnice 
v Ústí n. L. Díky včasnému zásahu se po dalších zákrocích (vážné 
poranění hlavy, zlomeniny) ocitl mimo ohrožení života a jeho zdra-
votní stav byl stabilizován.                                  FK Varnsdorf/JS

Fotbalisté zachraňovali cyklistu
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Fotbalisté rozjeli sezonu dobře
Nová fotbalová sezona 

2012-2013 se rozjela naplno 
a varnsdorfský FK v ní vstoupil 
do svého třetího druholigového 
dějství. V letních přípravných 
střetnutích dosáhl těchto výsled-
ků: FC Tjumen - FK 0:0 (hráno 
v Blšanech), FSV Bautzen -
FK 0:6, SK Slavia Praha - 
FK 5:0, FK Mladá Boleslav -
FK 3:1, FK - SK Roudnice 
3:0, FK Teplice jun. - FK 3:3, 
FK Baumit Jablonec - FK 1:2. 
V 1. kole Poháru České pošty 
vyhrál Varnsdorf v Novém Boru 
0:1 a ve 2. se představí ve 
středu 29. srpna od 17.00 hod. 
v České Lípě. V případě výhry 
přivítá doma Liberec.

Z jarního kádru odešli Filip 
(Jihlava), Melunovič (Teplice), 
Matejov (Zlín), Sljivič (Ra-
kousko), Hauer (Bohemians 
1905), Chod, J. Procházka 
(oba Bautzen), další štace Jor-
dáka a Hozdy byla v jednání. 
Varnsdorfský tým hlásil tyto 
příchody: Dobrovolný (Jihla-
va), Zieris (Liberec), Schubert 

LOS PODZIMU FK VARNSDORF
NE 05. 08. 17.00 Varnsdorf - Ústí nad Labem 1:0
SO 11. 08. 10.15 Sokolov - Varnsdorf 1:0
NE 19. 08. 17.00 Varnsdorf - Most 4:0
SO 25. 08. 10.15 Pardubice - Varnsdorf
NE 02. 09. 17.00 Varnsdorf - Bohemians Praha
SO 08. 09. 17.00 1.HFK Olomouc - Varnsdorf
NE 16. 09. 16.30 Varnsdorf - Karviná
NE 23. 09. 17.00 Bohemians 1905 - Varnsdorf
NE 30. 09. 16.00 Varnsdorf - Zlín
SO 06. 10. 18.00 Opava - FK Varnsdorf A
NE 14. 10. 16.00 Varnsdorf - Znojmo
NE 21. 10. 15.30 Varnsdorf - Vlašim
NE 28. 10. 10.15 Viktoria Žižkov - Varnsdorf
NE 04. 11. 14.00 Varnsdorf - Táborsko
NE 11. 11. 14.00 Čáslav - Varnsdorf
NE 18. 11. 13.30 Varnsdorf - Sokolov 

Dva státní svátky na počátku 
července spojené s víkendem 
dávaly dostatečný časový 
prostor pro další ročník letec-
komodelářské soutěže. Před 
zahájením soutěží na stadionu 
v Kotlině přednesli starostové 
Varnsdorfu a Dolního Podluží 
Martin Louka a Josef Peci-
novský krátkou zdravici a di-
váci pak už mohli obdivovat 
řemeslnou propracovanost a ná-
paditý design maket a modelů. 

Vydařený Varnsdorfský upoutanec 2012

(Mladá Boleslav), Daníček 
(Jablonec), Vilkovský (Senica) 
a Jakobovský (návrat z hosto-
vání). V úvodním ligovém duelu 
Varnsdorf přehrál Ústí n. L. 1:0 
(gól Martan, na archivním fotu 
v Ústí), prohrál v Sokolově 1:0 
a Most doma zdolal 4:0 (Mar-
tan 2, Schubert, Zieris).      ZdS

Jednou ze soutěží byla Bohe-
mians-Saxon Aerobatics Cup, 
zařazená do světového poháru 
akrobatických upoutaných 
modelů kategorie F2B pod pa-
tronací FAI. Pohár probíhal ve 
spolupráci se saským městeč-
kem Sebnitz, kde se World Cup 
F2B koná pravidelně. Paralelně 
s českou soutěží maket F2B 
probíhalo MČR v kategoriích 

F4B - upoutané makety. 
V bodování věrnosti podoby 
a řemeslného provedení byl 
nejlépe hodnocen hornoploš-
ník Fokker D VIII V. Šťastného, 
který se nakonec stal i mistrem 
ČR. Druhý byl V. Novotný (oba 
z Kladna) a třetí L. Matiásek. 
Dalším MČR byla meziná-
rodní soutěž SUM - sportovní 
upoutané polomakety s účastí 
14 modelářů. Nejlepší hodno-
cení modelu získal R. Kutmon 
za dvojplošník Sorrel Hiperhipe, 
s nímž také obhájil loňský titul 
mistra ČR. Druhý skončil náš 
P. Skurčák s hornoplošníkem 
Piper PA-15. Třetí místo vybo-
joval J. Hoblík se středoploš-
níkem Jak-54. Poslední závod, 
volná soutěž UŠ - upoutaných 
školních modelů, proběhl s nej-
početnějším polem 23 sou-
těžících, z toho 8 žáků. V soutě-
ži žáků zvítězil J. Popelka, druhý 
byl M. Hoblík a třetí V. Zahálka 
ml. Kategorii seniorů vyhrál 
V. Zahálka st., za ním byl D. To-
man a jako třetí skončil A. Co-
sontos (SVK).

Pro diváckou atraktivitu byl 
připraven bohatý doprovodný 
program - skupina historic-

kého šermu, makety RC aut, 
RC vrtulníky, RC akrobatické 
modely, skupina Kickboxer, 
střelnice pro děti a další. Ne-
chyběla restaurace, stánek 
s cukrovou vatou a zmrzlinou, 
stánek modelářského zboží 
a další. Prostě modelářská pouť. 
Všem divákům, a zejména těm 
malým, patří dík pořádajícího 
LMK Varnsdorf za účast a stej-
ně tak všem sponzorům, kteří 
významně pomohli při realizaci 
Varnsdor fského upoutance 
2012. Nutné je poděkovat i po-
řadatelům, kteří zajišťovali vše 
potřebné pro zdárný průběh 
soutěže. Více o závodech 
včetně výsledků lze nalézt na 
www.lmk.varnsdorf.net 

Ing. Aleš Podroužek, 
foto ZdS

Premiérový ročník této akce pro tenisty starší 60 let ve čtyřhrách 
proběhl zkraje července na varnsdorfských tenisových kurtech. 
Některé dvojice možná odradila noční bouřka s lijákem (kurty 
byly ještě v šest hodin ráno pod vodou), některé zradilo zranění 
či nemoc. Nakonec se sjelo 9 dvojic z Děčína, České Kamenice, 
Jiřetína pod Jedlovou, Dolní Poustevny a zúčastnili se samozřej-
mě i varnsdorfští tenisté. Po prezentaci a losování se hrálo ve 
dvou skupinách každý s každým do 6 gamů, dále podle pavouka 
o další umístění. Finálové vyvrcholení kolem patnácté hodiny pak 
potřebovalo ještě půl hodiny, aby bylo dokončeno celé. Stupňující 
déšť provázený bouřkou však hráče i přes jejich několik krátkých 
snah o dohrání zápasů nakonec vyhnal do klubovny. V té pak po 
krátké technické poradě proběhlo vyhlášení výsledků a zajímavá 
usměvavá tombola o ceny i upomínkové předměty pro všechny 
účastníky. Díky sponzorům byly ceny solidní, lákavé občerstvení 
v podobě výborného guláše, bábovek a koláčů zajistili pořadatelé 
akce Zdeněk Barborík a Milan Klusoň. K velké spokojenosti všech 
po celý den vařila, pekla a servírovala paní Pavlína Mikulová.

Seniorlobu nepřálo 
v závěru počasí

BASKETBALOVÝ NÁBOR
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu organizuje nábor 

chlapců a dívek z 2. až 4. tříd (rok narození 2004 a 2005) 
do přípravky minižáků. Přijmeme každé dítě, které přinese 
rodiči podepsanou přihlášku. Úkolem tréninků je položit 
základy pohybu dětí, přivyknout je na pravidelné cvičení 
a připravit pro výkonnostní sport, který má v našem městě 
tradici. Tréninky jsou v tělocvičně pod náměstím v pondělí 
a ve čtvrtek od 15.00 do 16.30 hod. První z nich je v pondělí 
10. září 2012. Přihlášku lze vyplnit na trénincích nebo vy-
tisknout na webu www.basketvdf.ic.cz.   Ing. M. Novotný 

Vítězi turnaje se stala jiřetínsko-varnsdorfská dvojice Josef Zo-
ser s Antonímem Krejčím před děčínským duem Jaroslav Šmucr, 
„Béďa“ Kottek, třetí skončili pořadatelé Zdeněk Barborík, Milan 
Klusoň. Nejstaršími účastníky byli Vladimír Jelen a Milan Fuchsig. 
Pozitivem turnaje byla účast žen - pár Korecká, Fischerová (ta se 
bohužel v průběhu turnaje zranila a promptně ji nahradila tenistka 
Hájková - „Hajásková“). Druhá dvojice J. Müllerová, Z. Micková při-
jela z Dolní Poustevny. Další pořadí není důležité, ale jména dvojic 
ano. Hráli také J. Dvořák, J. Špringl z Děčína, P. Rouč, M. Hruška 
z České Kamenice, z Varnsdorfu pak ještě J. Storczer s J. Janoš-
kem a V. Jelen s M. Fuchsigem. Turnaj sponzoroval EVROPSKÝ 
ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA, MAS Šluknovsko, 
město Varnsdorf, Slovan Varnsdorf, Elektro Bukáček, Lékárna 
Šmíd, pánové M. Seitl a Dušan Slavík. Všem děkujeme, bez jejich 
pomoci bychom turnaj zorganizovali jen těžko. Více informací a foto 
na www.tenisvdfmzik.wbs                      Text Milan Klusoň, foto ZdS

 Foto R. Hoffmann


