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ČTYŘI ROKY Z POHLEDU ZASTUPITELŮ 
DALŠÍ KRŮČEK K NOVÉMU EL. VEDENÍ 

MICHAL MÜLLER NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH

Investiční akce
vodáren 
ve třech
lokalitách
(foto ham)

Prázdninové
zasedání

zastupitelstva
(foto I. Šafus)

Čtěte na str. 3

..

INZERCE

Pokračování na str. 10

Rekonstrukce prostranství u Věžičky 
před zahájením

Čtěte na str. 3

Rozhodnutím zastupitelstva 
města zařadit do rozpočtu letoš-
ního roku úpravu prostranství 
v okolí Věžičky byly odborem 
správy majetku a investic 
zahájeny kroky k realizaci této 
investiční akce. Rekonstrukcí 
stávajícího neutěšeného prosto-
ru, připomínajícího zanedbanou 
periferii, dojde k vytvoření upra-
veného městského prostranství, 
které bude plnohodnotně spl-
ňovat funkci malého náměstí. 
Prostor bude sloužit převážně 

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 51

Jana uchvátila 
Edinburgh

„Písničkářka z větrného mlý-
na“ Jana Vébrová skvěle repre-
zentovala Varnsdorf, z něhož 
pochází (i Hrádek nad Nisou, 
kde teď žije) na festivalu Fringe 
ve skotském Edinburghu. Před-
stavení La Loba, v němž vystu-
puje spolu s tanečnicí Andreou 
Opavskou, získalo cenu Herald 
Angel, udělovanou deníkem He-
rald, a to v ohromné konkurenci 
umělců vystupujících na tomto 
i dalších festivalech.

Redakce Hlasu severu se při-
pojuje k četným blahopřáním.

Na webu choreografky Lenky 
Vagnerové je La Loba popsáno 
jako „představení, které spojuje 
dva umělecké žánry a dvě 
jevištní osobnosti. … Vychází 
z jejich nespoutané energie, 
souhry a především síly projevu“. 
Představení získalo i nominaci na 
nejprestižnější cenu udílenou na 
Fringe - Total Theatre Award. Vy-
hlášení se konalo po naší uzá-
věrce. K Janině úspěchu a jejím 
uměleckým aktivitám vůbec se 
v HS ještě určitě vrátíme.    ham

pěší dopravě. Dojde ke snížení 
celkové výškové úrovně území 
a plochy budou opatřeny ka-
mennou zádlažbou. Projektová 
dokumentace počítá s jednotným 
městským mobiliářem, veřejným 
osvětlením a výsadbou parkové 
zeleně.

Na základě výsledků vý-
běrového řízení zahájí firma 

STRABAG a.s. dne 27. srpna 
převzetím staveniště stavební 
práce. Celková cena díla včet-
ně DPH činí 9 111 141 Kč. Pře-
ložky sítí NN (nízkého napětí) a 
sdělovacích kabelů provedou 
vlastníci těchto sítí, skutečné 
náklady těchto vyvolaných in-
vestic uhradí město Varnsdorf. 
Stavba by měla být dokončena 
do 30. dubna 2015. Po dobu vý-
stavby bude umožněn průchod 
staveništěm a přístup do obcho-
dů, které se zde nacházejí. Za 

případné ztížené podmínky se 
omlouváme.

Další akcí, která bude pro-
bíhat v těsném sousedství, 
je oprava chodníku, opěrné 
zdi a zábradlí podél prodejny 
ALBERT na Národní ulici. Tuto 
akci spolufinancuje vlastník ne-
movitosti supermarketu a bude 
ji realizovat na základě výsledků 

výběrového řízení firma BARD-
ZÁK s. r. o. z Benešova nad 
Ploučnicí. V rámci těchto prací 
dojde též k úpravě přechodu pro 
chodce a chodníku u prodejny 
pana Heidlera. Tyto práce budou 
dokončeny nejpozději do konce 
října letošního roku.

V průběhu těchto prací dojde 
k dopravnímu omezení na Ná-
rodní ulici, kde bude při opravě 
zdi částečně omezen provoz 
v přilehlém jízdním pruhu a po dobu 
stavebních prací zcela uzavřen 
chodník podél prodejny ALBERT.          
Za OSMI Ing. Jaroslav Beránek, 

foto ham

Do voleb jde ve městě 15 stran
K datu 5. 8. 2014 uplynul termín pro podání kandidátních listin. 

Pro volby do zastupitelstva města Varnsdorf byly převzaty kandi-
dátní listiny následujících 15 volebních stran a hnutí (pořadí podle 
odevzdání kandidátních listin):
• Občanská demokratická strana
• Republika pro Varnsdorf
• SNK Evropští demokraté
• Česká strana sociálně demokratická
• Dělnická strana sociální spravedlnosti
• Česká Suverenita
• Komunistická strana Čech a Moravy
• Strana Práv Občanů - ZMĚNA PRO VARNSDORF A STUDÁNKU
• ANO 2011
• Náš Varnsdorf
• Volba pro město
• PRO Sport a Zdraví
• TOP 09
• Aktiv nezávislých občanů
• PRO! Varnsdorf 

Pro další obce ORP Varnsdorf byly převzaty kandidátní listiny 
v tomto počtu: Dolní Podluží 6, Horní Podluží 5, Jiřetín p. J. 3, 
Chřibská a Rybniště po dvou. 

Do 18. srpna byla možnost odstranit případné závady v kandi-
dátních listinách a do 23. srpna měla proběhnout jejich registrace.

ham

Pestrá podívaná 
na Kolobjehu

Řadu let neodmyslitelná letní akce si udržuje, ale 
i rozšiřuje zájem příznivců, kteří nemají ke sportu či 
k nějaké té legrácce daleko. Vedle klasických cyklistů 
a běžců, jenž se zúčastní řady sportovních akcí v rámci ČR a 

v cíli na Studánce jsou 
pravidelně první, bylo 
možno opět vidět  celé 
řady masek či převleče-
ní. V průběhu zhruba 
jedné hodiny  od star-
tu na varnsdorfském 
náměstí až do cíle na 
Studánce to např. byli  
vodník, čarodějnice, 
zdravotní sestra se 
psem, pionýrka v úboru 
a s taškou na zádech, 
boxer na kole nebo 
kuřata na dvojkole,

Nevzhledná podoba plácku u Věžičky má být brzy minulostí. 



              15/2014                                                                                                                     strana 2

Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

Rada města na svém zasedání 10. 7. 2014 rozhodla: • Přidělit veřejnou zakázku „Opravy 
místní komunikace ul. Západní technologií ABS ve Varnsdorfu“ uchazeči SaM silnice a mosty 
Děčín a. s. a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 775.000 Kč
bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby 
v ul. Mladoboleslavské ve Varnsdorfu“ uchazeči Technické služby města Varnsdorf, s. r. o., a 
pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 464.000 Kč bez DPH. 
• Přidělit veřejnou zakázku „Opravy místních komunikací technologií lehké a těžké penetrace 
ve Varnsdorfu“ uchazeči G&G - STAV s. r. o. Starý Bydžov a pověřit starostu města uzavřením 
smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 1.620.508 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku 
„Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby u BG v ul. Střelecké ve Varnsdorfu“ uchazeči 
Stavební firma Bardzák s. r. o. Benešov nad Ploučnicí a pověřit starostu města uzavřením smlou-
vy o dílo s touto firmou za cenu 310.860 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Celoplošná 
oprava chodníku ze zámkové dlažby, opěrné zdi a zábradlí u prodejny Albert na ul. Národní ve 
Varnsdorfu“ uchazeči Stavební firma Bardzák s. r. o. Benešov nad Ploučnicí a pověřit starostu 
města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 239.160 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce ulice Křižíkovy včetně chodníků a sjezdu do MŠ ve Varnsdorfu“ ucha-
zeči SILKOM, spol. s r. o., Frýdlant a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto 
firmou za cenu 2.467.359,01 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Zkapacitnění přeložky 
vodoteče Zaječí potok, Varnsdorf“ uchazeči VOKA CL s. r. o. Zahrádky a pověřit starostu města 
uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 2.454.264,61 Kč bez DPH. • Vyhovět žádosti 
MUDr. M. Jeníkové a pronajmout jí nevyužívanou místnost v č. p. 3013 o celkové výměře 
18 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok + energie dle skutečných spotřeb za účelem zřízení a pro-
vozování poradenské činnosti v oblasti zdravé výživy. • Schválit SK Paintball Varnsdorf 
změnu termínu sportovní akce „Varnsdorfský kilometr“ - 7. ročník (akce podpořená měst-
ským grantovým příspěvkem, přesun termínu z června na září). • Vzít na vědomí zprávy 
České školní inspekce z kontrolní a inspekční činnosti v Domě dětí a mládeže Varnsdorf. 
• Odvolat paní Mgr. Romanu Cupalovou z funkce manažera Komise prevence kriminality 
a jmenovat do této funkce paní Lenku Holubovou, DiS. (dočasná výměna obou pracovnic 
kvůli požadavku zákona o sociálních službách na odbornou způsobilost sociálních pracov-
níků). • Stanovit plat paní Bc. Marcele Loukové, ředitelce Domu dětí a mládeže Varnsdorf. 
Rada města na svém zasedání 28. 7. 2014 rozhodla: • Schválit Školní jídelně, nám. E. Beneše 
2926 a Školní jídelně, Edisonova 2821 změnu závazných ukazatelů na rok 2014. • Schválit 
rozpočtové opatření č. 5 na rok 2014.

• Projížděl se na kole
Varnsdorfským policistům v rukou skončil místní 27letý muž, 

který má podle dostupných zjištění na svědomí dvě krádeže 
jízdních kol. Jedno z nich měl společně s odloženým náku-
pem odcizit před obchodem s potravinami. Majitelka vyčíslila 
škodu na 673 Kč, on měl kolo prodat třetí osobě za pouhou 
padesátikorunu. Na druhé natrefil naproti restauraci v Pražské 
ulici. Kolo bylo nezajištěné, a tak na ně nasedl a odjel. Když 
jej zastavila hlídka městských strážníků, kápl božskou a kolo 
putovalo zpět do rukou pravé majitelky. Muž putoval na zdejší 
policejní oddělení, kde mu policejní inspektor sdělil podezření 
z přečinu krádeže.

• V obchodě zmizely řasenky...
Prodavačky z varnsdorfské drogerie pohřešují 17 kusů 

řasenek, což odpovídá téměř šestitisícové škodě. Z prodejny 
v Národní ulici si je zřejmě odnesl neznámý lapka odpoledne 
22. července. Policistům z OOP Varnsdorf by mohly pomoci 
informace získané od svědků události. Snad se jim přečin 
krádeže podaří objasnit.

• ... a u školky kamera
Správce objektu mateřské školy v Nezvalově ulici postrádá 

od 25. července bezpečnostní kameru, jež snímala pozemek 
okolo školky. Případem se zabývají policisté z místního ob-
vodního oddělení. 

• Ulovil jen chemii
Varnsdorfští policisté prošetřují okolnosti dvou případů vlou-

pání do úložných boxů na benzinových čerpacích stanicích. 
Z benzínky na ul. 5. května zmizelo několik směsí do odstři-
kovačů a byly poničeny uzamčené sklápěcí boxy. Zástupci 
společnosti vyčíslili škodu na částku přesahující 5.600 Kč. Na 
benzince v Plzeňské ulici bylo zjištěno jen poškození uzamyka-
telných rolovacích boxů a škoda čítá necelých pět tisíc korun. 
30. července varnsdorfští policisté sdělili podezření třicetiletému 
muži, který se tím může připravit až o dva roky na svobodě.

Nprap. Petra Trypesová, PČR, 
Oddělení tisku a prevence Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Z DIÁŘE STAROSTY

1. 7.    -  Schůzka s biskupem Mons. Mgr. Janem Baxantem v Litomě-
            řicích k problematice sociálních služeb v regionu
3. 7.  - Jednání s krajským úřadem o podpoře akcí Čtyřměstí
4. 7.   -  Jednání o areálu Technických služeb a EKO servisu Varnsdorf
5.-6. 7. - Účast na soutěži let. modelářů Varnsdorfský upoutanec
8. 7.  - Cyklojízda starostů Čtyřměstí po navrhované cyklostezce 
            podél Mandavy
9. 7.  - Jednání k problému odstavených autovraků
         - Schůzka s Ing. arch. Horkým k projektu rekonstrukce muzea
10. 7. - Jednání s MAS Šluknovsko
         - Zasedání rady města
11. 7. - Jednání o opravách drobných památek
         - Jednání o provozu stomatologických ambulancí
13. 7. - Tour de Feminin - start etapy ve Varnsdorfu, předání cen 
            v  Krásné Lípě
14. 7. -  Jednání s Mgr. Milanem Šínem, Diecézní charita Litoměřice 
15. 7.  - Schůzka s novým vedoucím Obvod. odd. Policie ČR 
16. 7. -  Kontrola likvidace autovraků v ul. Pod Strání
18. 7. -  Jednání s provozovateli heren
20. 7. -  Účast na akci k 600. výročí sklárny ve Chřibské a na Northco                
            Bartys triatlonu na Mašíňáku
21. 7. -  Jednání se starostou Großschönau F. Peukerem o bezpeč-
            nostních otázkách, zejm. o prostituci
22. 7. -  Jednání o areálu Technických služeb města Varnsdorf
23. 7. -  Jednání Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg
24. 7. -  Jednání o činnosti aktivu pro občanské záležitosti
         -  Představenstvo Místní akční skupiny Šluknovsko
13. 8. - Jednání v Ústí n. L. o novém el. vedení na Šluknovsko
14. 8. - Předání výměny oken v domě č. p. 3014
14. 8. -  Zasedání zastupitelstva města
18. 8.  - Jednání s ředitelkou knihovny o Městském informačním centru

Představte 
svůj volební 

program
Podobně jako před 4 lety 

poskytne Hlas severu prostor 
k představení volebních pro-
gramů všem volebním stranám 
a hnutím, které ve Varnsdorfu 
kandidují v komunálních vol-
bách. 

Každá z nich dostane 
možnost prezentovat se v roz-
sahu 1/4 strany Hlasu severu 
č. 17, který vyjde 26. září. 
Text o maximálním rozsahu 
2 470 znaků včetně mezer 
je třeba zaslat redakci Hlasu 
severu e-mailem na adresu 
hs@varnsdorf.cz nejdéle 
v den uzávěrky 15. září do 
12 hodin. Při nedodržení roz-
sahu bude text krácen. 

Tato nabídka bezplatné 
prezentace se nevztahuje na 
kampaň k volbám do Senátu 
České republiky. 

Veškerá další reklama bude 
již zpoplatněna dle platného 
ceníku (řádková, plošná nebo 
vkládaná inzerce). 

Předvolební agitaci lze 
zveřejnit v Hlasu severu 
č. 16, 17 a 18. Zájemcům o vklá-
danou inzerci sdělujeme, že 
letáky je třeba dodat v počtu 
2 100 výtisků.          Redakce

Varnsdorfské oddělení Policie ČR 
má nového šéfa

K 1. červenci nastoupil nový vedoucí obvodního oddělení Policie 
ČR ve Varnsdorfu npor. Bc. Kamil Nováček. Jeho předchozím 
působištěm bylo obvodní oddělení v Krásné Lípě, které vedl šest 
let. Dosavadní šéf OO PČR npor. Bc. Renát Calvitti přechází na 
pozici vedoucího kriminálky v Rumburku. 

 Kamila Nováčka přijela na varnsdorfskou radnici představit 
vedoucí územního odboru plk. JUDr. Alice Zemanová. S novým 
i odcházejícím vedoucím se zde setkali starostové Varnsdorfu, 
Jiřetína p. J. a Horního Podluží. Panu Calvittimu se dostalo podě-
kování za spolupráci s obcemi a od místostarosty Karla Dubského 
za výbornou spolupráci s Městskou policií Varnsdorf.      ham

Stali jste se obětí 
trestné činnosti?

Řada z nás se stala, nebo se může stát, obětí trestné činnosti. 
Ne každý však je obeznámen se svými právy a dovede je jako 
poškozený uplatnit v trestním řízení, a předejít tak např. dalším 
krokům při vymáhání škody. Ve spolupráci s Asociací občanských 
poraden a Probační a mediační službou v rámci projektu „Proč 
zrovna já“ je v „Poradně v kostce“ otevřena bezplatná poradna 
pro oběti trestných činů. Služby poradce lze využít v provozní 
době poradny bez předchozího objednání vždy v pondělí od 15.00 
do 17.30 hod. a ve středu v době od 13.00 do 15.00 hod. Mimo 
uvedenou dobu je třeba se telefonicky objednat na č. 412 354 839 
nebo 777 925 302 nebo osobně v kanceláři poradny. 

JUDr. Miloš Hanzlíček, Kostka Krásná Lípa

Omezení provozu pošty na Studánce
Z provozních důvodů bude ve dnech 1. 9.-15. 9. omezen provoz 

pošty Varnsdorf 3 - Studánka. Otevřeno bude od 10.30 do 13.30 
hod. (pondělí-pátek).
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Stavební ruch na Turnovské ulici v druhé polovině srpna

Severočeská vodárenská 
společnost během letních 
měsíců ve Varnsdorfu provádí 
několik investičních akcí. 

V Mostecké ulici rekonstruo-
vala 116 let starý vodovod. Ten 
původní litinový z roku 1898 
byl vlivem stáří ve špatném 
technickém stavu, zarostlý a 
opakovaně poruchový, jeho 
inkrustace přesahovala 30 %. 
Pro rekonstrukci bylo použito 
potrubí z vysokohustotního 
polyetylénu v délce 125 metrů. 
Součástí stavby bylo přepojení 
stávajících pěti domovních 
vodovodních přípojek a obnova 
povrchů v rozsahu dotčeném 
stavbou. Stavební práce měly 
být dokončeny do 29. srpna. 
V době naší uzávěrky bylo po sta-
vební stránce hotovo a zbývalo 
provést finální úpravy povrchu -
asfaltování komunikace.

Další, nyní již dokončenou 
investiční akcí bylo vybudování 
nové splaškové kanalizace 
z ulice Bjarnata Krawce do Kmo-
chovy ulice a odstranění nevy-
hovující kanalizační výusti DC 
148. Stará kanalizace odváděla 
odpadní vody od cca 90 obyvatel 
ze septiků domů z jižní zástavby 
v ulici Jiřího z Poděbrad bez pře-
čištění zaústěním do zatrubněné 
části Zaječího potoka v ulici Na 
Příkopech. Nová kanalizace 
splašky odvádí směrem ke 
Kmochově ulici, kde je napojena 

Stavební práce SVS: nový vodovod 
v Mostecké a 2x nová kanalizace

Ordinace MUDr. Albrechtové 
se stěhuje na velkou polikliniku

Lékařská ordinace pro děti a mládež MUDr. Hany Albrechtové se 
k 1. září stěhuje z budovy dětského střediska do velké polikliniky, 
druhé patro vedle ambulance ORL. Přístup k výtahu ze dvora.

Pro úplnost připomínáme, že ordinace dětské lékařky MUDr. 
Kateřiny Palacké je od července na adrese Karlova 1419. Tele-
fonní spojení na obě ordinace zůstává beze změny.                 red.

na stávající kanalizační stoku, 
zakončenou na místní čistírně 
odpadních vod. 

Vybudováním nové splaškové 
kanalizace v ulicích Turnovská 
a Havlíčkova dojde k odstranění 
nevyhovující kanalizační výusti 
DC 67 - Orlická. Odpadní voda 
od cca 30 obyvatel zde byla 
dosud bez přečištění vypouš-
těna do Mandavy. Betonová 
kanalizace z roku 1899 byla 
ve špatném technickém stavu, 
SVS proto rozhodla o výstavbě 
nové splaškové kanalizace, 
vedené v souběhu s původní 

jednotnou kanalizací - ta bude 
nadále sloužit jako dešťová. 
Splašky poté budou odváděny 
kanalizační sítí k přečištění na 
místní čistírnu odpadních vod. 
Stavební práce včetně obnovy 
povrchů mají být dokončeny do 
30. září 2014.

Celkový plánovaný objem 
investic včetně strategických pro 
tento okres je 110,7 milionů ko-
run (což zahrnuje i rekonstrukci 
úpravny vody Varnsdorf - Špičák). 

Podle tiskových zpráv 
Mgr. Jiřího Hladíka ze SVS, 

foto ham

Průzkum budoucí 
cyklostezky

V úterý 8. července vyra-
zili starostové Čtyřměstí - Rum-
burku, Seifhennersdorfu, Varns-
dorfu a Großschönau na kolech 
po trase podél Mandavy. Připo-
jil se také starosta Starých 
Křečan, na jejichž katastru 
se nachází pramen řeky. Vzali 
s sebou i další lidi ze svých 
radnic a společně obhlédli 
terén, kudy má vést plánovaná 
cyklostezka podél Mandavy od 
pramenů po ústí do Nisy v Žita-
vě. Zastávka ve varnsdorfském 
Pivovaru Kocour byla využita 
k pracovnímu setkání s technic-
kým ředitelem firmy BusLine. 
Bouřka s lijákem pak zastavila 
peloton v Großschönau, kde 
byla cesta předčasně ukon-
čena návštěvou text i lního 
muzea. Př i společné jízdě 
byla vytipována nejvhodnější 
trasa cyklostezky. Na dalším 
setkání starostů Čtyřměstí se 
bude jednat o jejím značení a 
o řešení problematických úse-
ků.                              ham

Prázdninové zasedání ZM
Mimořádně během prázdnin bylo na 14. srpna svoláno zastupi-

telstvo. Z jeho 21 členů jich bylo v sále Střelnice přítomno patnáct. 
Hlavním důvodem zasedání bylo rozpočtové opatření, které umožní 
výkup pozemku vedle technických služeb, na němž se počítá se 
zřízením sběrného dvora. Prostředky pro odkup parcel v celkové 
výši 2.947.000 korun budou získány z dividend a.s. EKO servis 
(1,7 mil. Kč) a zbytek z vlastních prostředků města. K dalším finanč-
ním záležitostem patřilo prodloužení termínu splatnosti půjčky na 
předfinancování projektu „Divadlo nezná hranic“, protože vázne 
vyplácení částek od poskytovatele dotace, tj. Euroregionu Nisa. 

Zastupitelstvo udělilo souhlas s finančním partnerstvím IZŠ Kar-
lova se společností ATTEST, s. r. o., a ZŠ náměstí s Univerzitou 
J.E.P. Ústí nad Labem a s Centrem dohody, s. r. o., v projektech, 
které umožní školám pořídit nové vybavení pro výuku a zajistit další 
vzdělávání pedagogů. Souhlasně se také vyslovilo k projektovým 
záměrům, které IZŠ Karlova a ZŠ a MŠ Bratislavská předloží minis-
terstvu školství. Například na „Karlovce“ má jít o přístavbu prostor 
pro tělocvičnu, dílny a školní družinu a o bezbariérový přístup. 

Posledním bodem bylo bezúplatné přijetí pozemku - části 
Národní ulice - od Ústeckého kraje.                              ham

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Městský úřad Varnsdorf

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce
VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY 
Místo výkonu práce: Město Varnsdorf
Požadavky na uchazeče: 
1. Splnění předpokladů podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
samosprávných celků a o změně některých zákonů (úředníkem se 
může stát fyzická osoba, která je státním občanem České repub-
liky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a 
má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let; je způsobilá k právním 
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další 
předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním 
právním předpisem).
2. Znalost práce na PC (MS Word, Excel, Internet, Outlook, 
Powerpoint).
3. Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 
studijním programu.
4. K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměst-
náních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se 
správních činností, 
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• osvědčení o splnění předpokladů podle § 2 zákona č. 451/1991 
Sb., v platném znění.
5. Platové podmínky - 11. třída podle nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., v platném znění.
6. Předpokládaný nástup: 1. 10. 2014 
7. Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 5. 9. 2014
8. Adresa pro podání přihlášky: 
Městský úřad Varnsdorf, k rukám tajemníka Ing. Lubomíra Sa-
muhela, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
nebo osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf.
Obálku je nutno výrazně označit: „NEOTVÍRAT - výběrové 
řízení vedoucí OŠKT“.
9. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče, 
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu uchazeče,
f) datum a podpis uchazeče.

Ing. Lubomír Samuhel v.r., tajemník MěÚ
Varnsdorf 18. 8. 2014

Dosavadní vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Mgr. Naděžda 
Vaňharová vyhrála konkurz na ředitelku Mateřské školy Děčín XXXII, 
Májová 372 a přechází na toto místo k 1. září.

Organizace školního roku 2014-2015
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve 

všech základních školách, středních školách, základních umělec-
kých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování 
bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období 
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 
30. června 2015. 

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 
29. října 2014. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 
22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne 
v pondělí 5. ledna 2015. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. led-
na 2015. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy sta-
noveny takto: pro okres Děčín od 2. března do 8. března 2015.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 
3. dubna 2015.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do 
pondělí 31. srpna 2015.

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne 
v úterý 1. září 2015.                                                                        red.
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Čtyři roky v zastupitelstvu z pohledu volebních lídrů… 
Lídrům politických stran a hnutí, které byly zastoupeny 

v Zastupitelstvu města Varnsdorf v končícím volebním 
období, jsme položili tři otázky: 

1. Co se vám podařilo splnit z vašeho volebního 
programu, s kterým vaše strana (hnutí) před 4 roky 
kandidovala do zastupitelstva města?

2. Co se vám splnit nepodařilo a proč?
3. Jak hodnotíte své vlastní dosavadní působení 

v zastupitelstvu?
Oslovili jsme osm lidí, kteří v roce 2010 stáli v čele 

kandidátek stran, jež pak v zastupitelstvu získaly alespoň 
jeden mandát. Odpovědi jsou v pořadí, jak je redakce 
postupně obdržela.

Ing. Vladimír Reiber (KSČM)
Předně děkuji Hlasu severu, že mi umožnil se vyjá-

dřit. 
1.-2. Na první dvě otázky nejsem schopen odpovědět. 

Je to z toho důvodu, že poslední tři volební období, ať ve 
volbách zvítězila ODS, nebo ČSSD, nebylo nám umož-
něno získat ani jedno místo radního, natož se dostat do 
koalice ve vedení města. Samozřejmě, že svůj program 
máme, ale se získanou zkušeností a s vědomím, že pro 
většinu lidí jsou volební programy obsáhlé a v podstatě 
i obtížně čitelné, šli jsme do stávajícího období pouze 
s tímto vyjádřením. Cituji: Naším cílem je prostřednic-
tvím dobře fungujícího městského úřadu vytvářet 
podmínky pro spokojené žití všech slušných oby-
vatel našeho města. Toto jsme plnili formou interpelací 
na jednáních ZM, kritikou nepřipravenosti některých pro-
jednávaných materiálů a podporou žádostí „obyčejných“ 
lidí při hlasování. Aktivně jsme působili při sestavování 
rozpočtu města, podporou sportu, školství i v problema-
tice výstavby.

3. K třetí otázce mohu pouze konstatovat, že mám 
stoprocentní účast na jednáních zastupitelstva, taktéž 
i v kontrolním výboru a komisi pro cestovní ruch a přes-
hraniční spolupráci. Před každým zasedáním ZM se se 
svými kolegy sejdu a společně se radíme, tak abychom šli 
na jednání připraveni a byli schopni prosazovat konkrétní 
stanoviska. Ostatní hodnocení nechám na jiných.

Ing. Bohdana Křížová (Suverenita)
Jmenuji se Bohdana Křížová a byla jsem v komu-

nálních volbách 2010 lídrem Suverenity, malé politické 
strany, jejímž cílem je udržet ve Varnsdorfu rodiny 
s dětmi, mladé perspektivní lidi i spokojené seniory. Proto 
se hlavní body našeho volebního programu zaměřovaly 
na potřebné aktivity, které by občanům našeho města 
přinesly ten správný užitek.

1. Pro ilustraci bych z celého programu vypíchla ze-
jména potřebu většího počtu žen v zastupitelstvu města 
z důvodů lepší komunikace a prosazování zájmů rodin, 
zajištění většího počtu dětských a sportovních hřišť, po-
sílení financování sportu či kultury. Dále udržení kvalitní 
zdravotní péče, zlepšení bezpečnosti obyvatel, podporu 
činnosti městské policie a podporu příhraniční spolupráce. 
Mám-li ve stručnosti shrnout vše, co z výsledků práce 
zastupitelstva v končícím volebním období odpovídá cílům 
Suverenity, určitě bych jako velký úspěch vyzdvihla vy-
budování nové mateřské školy v budově ZŠ Bratislavská, 
kde se počítá i s rozšířením o další oddělení. Za úspěch 
rovněž považuji prosazení rekonstrukce zimního stadionu, 
opravu budovy polikliniky a také rozhodnutí o rekonstruk-
ci ZŠ Seifertova. Výborným krokem bylo i vybudování 
dalšího dětského hřiště na sídlišti u tenisových kurtů. 
V tomto volebním období se také povedlo podepsat do-
hodu „Čtyřměstí“ o přeshraniční spolupráci mezi Rumbur-
kem, Seifhennersdorfem, Varnsdorfem a Großschönau, 
což je základem pro podávání společných projektů, 
zejména pro rozvoj zaměstnanosti či cestovního ruchu. 

2. V tomto období se určitě nepovedlo zvýšit bezpeč-
nost ve městě i přes zvýšení počtu městských policistů a 
rozšíření kamerového systému v problémových oblastech. 

Přesto si troufám říci, že kus práce se v této oblasti odvedl, 
a to jak v práci policie, tak v oblasti prevence kriminality.

3. Velmi si vážím toho, že mohu pracovat jak v zastu-
pitelstvu, tak v radě města. Tato zkušenost je pro mne 
zásadní, mám možnost nahlédnout do činností města či 
sledovat práci úředníků. Jednou z nejkrásnějších aktivit 
plynoucích z funkce zastupitele se pro mě stalo oddávání 
při svatebních obřadech. Pracuji také ve finančním výbo-
ru, kde plníme úkoly dané zastupitelstvem. Věřím, že mé 
působení v RM i ZM bylo občany města hodnoceno jako 
přínos, proto bych ráda v této práci pokračovala i nadále. 
O změnách k lepšímu nestačí jen mluvit, musíme se snažit 
je prosadit a udělat.

Ing. Miroslav Novotný (Strana Zdraví Sportu Pro-
sperity)

1.-2. Strana Zdraví Sportu Prosperity, za kterou jsem 
v roce 2010 kandidoval a kterou jsem měl čest zastupovat 
i v zastupitelstvu a radě našeho města, byla součástí širší 
Koalice pro město Varnsdorf. Z našeho volebního progra-
mu se podařilo do koaličního programového prohlášení 
prosadit i některé body. 

Volební program naší strany měl celkem 10 oblastí. 
/Zdraví, Sport, Prosperita, Bezpečnost, Kultura, Doprava 
atd./ V každé z nich máme v programu dále uvedeno ně-
kolik dalších bodů. Na tomto místě není prostor podrobně 
komentovat jejich plnění, ale můžeme konstatovat, že se 
nám podařilo splnit nebo alespoň částečně zlepšit téměř 
polovinu.

Jestliže bych měl velmi stručně zhodnotit plnění voleb-
ního programu strany v tomto období, je nutné vzít v úvahu 
celkový pokles české ekonomiky a nižší objem finančních 
prostředků, které bylo možno z rozpočtu města věnovat na 
rozvoj města a investice. Nesplněn tudíž zůstal například 
náš slib na vybudování venkovních hřišť u škol, in-line 
bruslařské dráhy a beach volejbalových kurtů. Venkovní 
sportoviště, jako má například Jiřetín nebo Krásná Lípa, 
ve Varnsdorfu stále chybí. Naopak se podařilo udržet 
podporu pro financování výkonnostního mládežnického 
sportu a sportovních talentů. 

V posledních několika letech došlo v našem městě ke 
zhoršení bezpečnostní situace. Lokality na ulici Kovářské 
a T. G. Masaryka jsou obývány romskou komunitou a 
dochází zde pravidelně k narušování pořádku. V roce 
2012 byla vytvořena pracovní skupina BESOS, která se 
problematikou začala zabývat. V pracovní skupině působí 
tři zástupci naší strany.

Jako neúspěch vnímám například neodsouhlasení 
stavby obchodního centra Kaufland na městských po-
zemcích. Stavba bude pravděpodobně realizována na 
jiném místě a město přišlo o finance z prodeje pozemku 
a další výhody. Nejsem také spokojen s postupem a 
délkou výstavby Obchodního domu na ulici Národní. Ani 
v tomto případě se nepodařilo odsouhlasit přísnější po-
stup. Spokojen nejsem ani s výsledkem snahy o omezení 
hracích automatů.

3. V průběhu tohoto volebního období jsem se snažil 
využívat svých zkušeností při rozhodování o otázkách 
budoucnosti našeho města. Tato problematika mě vždy 
zajímala a věnoval jsem jí rád svůj čas. V poslední době 
mě ale mrzí zhoršení klimatu v našem městě. Bezpečnost, 
málo pracovních příležitostí a některé chátrající objekty 
dělají z našeho města neatraktivní místo. Tak snad závě-
rem mohu mít alespoň dobrý pocit - jako oddávající - z těch 
dvou desítek svateb, které jsem měl tu možnost oddat.

Martin Louka (HNHRM) 
1. Spolu se zastupiteli dalších stran jsme v úkolech 

stanovených zastupitelstvu plnili zadání také našeho 
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Při 
nahlédnutí do volebního programu můžeme např. vybrat  
(s přihlédnutím k prostoru vymezenému Hlasem severu): 

- Zadání nového územního plánu bude zájemcům zpří-

stupněno k připomínkování a podnětům na začátku 
roku 2015. 

- První etapa řešení náměstí je v centru zájmu archi-
tektů a v přípravách je tedy i přesun parkování z náměstí 
na centrální parking v Melantrichově ulici. 

- Rekonstrukce muzea jako důležitého turistického cíle 
je ve fázi připomínkování studie a přípravy projektových 
prací, z hlediska turistiky jsme dále podpořili vznik zastáv-
ky na starém nádraží a přípravné práce na cyklostezce 
do Seifhennersdorfu. 

- Podpořili jsme navýšení počtu strážníků z hlediska 
zajišťování klidu a bezpečnosti.

- Bylo zřízeno místo pracovnice prevence kriminality.
- Podepsáním Dohody o spolupráci se nám podařilo 

zásadně posílit přeshraniční spolupráci v přiléhajícím 
pomandavském Čtyřměstí. 

- Podporu jsme dali důležitým investičním akcím v 
oblasti sportu, školství, zdravotnictví. 

2. Oprava Červeného kostela - proběhlo pouze zakon-
zervování a zastupitelstvo zatím neodsouhlasilo převzetí 
kostela do majetku. 

- Veřejné WC (Národní ul.) - nebylo zařazeno do 
rozpočtu města.

- Zřízení stanice zdravotníka - záchranáře - nebylo 
podpořeno krajskými orgány.

- Zákaz heren ve městě - zastupitelstvo nepřijalo plošný 
zákaz, počet byl snížen z 36 na 9 (což není konečný počet -
prosazujeme další snížení). 

3. Hodnocení sebe sama je trošku složité. Přesto -
při plnění všech povinností, které vyplývají z funkce, 
považuji za přínos rozvoj spolupráce mezi obcemi Šluk-
novska. Také přeshraniční spolupráce v rámci Čtyřměstí 
Rumburk - Seifhennersdorf - Varnsdorf - Großschönau 
doznala dalšího potřebného postupu. Snažil jsem se 
také o širší prezentaci problematiky soužití s komunitou 
nepřizpůsobivých a zapojení dalších měst a obcí do pro-
sazování oprávněných požadavků na legislativní změny, 
které mohou situaci řešit. V rámci našeho zastupitelstva 
jsem se projevem snažil působit jako zklidňující prvek při 
emocionálnějších projevech a řídit zasedání spravedlivě, 
bez politických předsudků a ve spolupráci se dobrat ke 
správným řešením. Toto volební období bylo v pořadí 
třetím, kdy jsem v zastupitelstvu pracoval.

Mgr. Michal Dlask (Věci veřejné)
1. Co se zdařilo:
- Jedním z programových cílů bylo zahájení stavby 

zimního stadionu ve Varnsdorfu, respektive jeho zakrytí. 
Přestože projekt existoval spoustu let, na řadu se tato 
stavba dostala až v loňském roce. Soudě dle průběhu 
stavby, bude tato předána počátkem příštího roku a jsem 
přesvědčen, že to bude budoucí pýcha města. 

-  Podařilo se splnit sen několika generací obyvatel Varns-
dorfu, a to opětovné zprovoznění vlakové zastávky Staré 
nádraží. Vlak využívá více jak 500 cestujících denně, a 
nová zastávka tak mnohým občanům zjednodušuje 
cestování.

- Podařilo se zastavit narůstající dluhy na nájmech 
v městských bytech, které má ve správě a.s. Regia. Díky 
nově nastavené spolupráci mezi správcem bytů a MěÚ 
dochází k postupnému umořování stávajících dluhů, a 
město má tak více prostředků na revitalizaci bytového 
fondu. 

- Dochází k postupným opravám chodníků ve městě, 
především v okolí centra města, opraveny byly i mosty a 
lávky a mnohé silnice.

- Pro děti bylo vybudováno nové hřiště na Západní ul. 
a další se připravují.

2. Co se nepovedlo:
- Zákaz heren - přes veškerou snahu zastupitelé 

neschválili zákaz heren ve Varnsdorfu. Přestože se 
touto problematikou zabývalo zastupitelstvo několikrát 



Dokončení ze str. 4
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Čtyři roky v zastupitelstvu z pohledu volebních lídrů… 
a osobně jsem navrhoval i potřebnou vyhlášku, nikdy 
se nenašlo 11 lidí ochotných pro plošný zákaz hazardu 
zvednout ruku. Považuji to za svou prohru, neboť se 
domnívám, že mít ve městě velikosti Varnsdorfu více jak 
240 herních automatů není žádné terno. 

3. Osobní hodnocení práce v zastupitelstvu:
Jako nováček v zastupitelstvu jsem se poměrně 

rychle zorientoval v dané problematice. Moje účast na 
jednáních zastupitelstva byla téměř 100 %. Podklady 
k jednání zastupitelstva jsem vždy zodpovědně studoval 
a konzultoval je s příslušnými odbornými pracovníky 
městského úřadu. Osobně jsem dal několik podnětů 
ke zlepšení kvality života ve městě (návrhy městských 
vyhlášek, práce Městské policie Varnsdorf, úklid komu-
nikací, odstranění černých skládek nebo upozornění na 
neoprávněné zábory městských pozemků). Jako radní a 
zastupitel jsem zároveň pracoval jako předseda grantové 
komise rady města, výběrové komise rady města na po-
zice některých vedoucích pracovníků organizací města, 
jsem členem pracovní skupiny pro řešení bezpečnostní 
situace a situace sociálně nepřizpůsobivých. Pro město 
dále pracuji jako manažer projektu Podpora standar-
dizace SPOD Varnsdorf, který městu přinesl částku 
1,8 mil. Kč z fondů EU.

Ing. Josef Poláček (ODS)
1. Řada lidí jakékoliv shrnutí nazývá chlubením či se-

bechválou, ale určitý výčet skutků, nebo jakýsi závěrečný 
účet, je vždy jediným možným zhodnocením dosavadní 
činnosti. Díky tomu, že se nám v minulém volebním období 
podařilo oddlužit město, připravit kvalitní projektové pod-
klady a dobrým hospodařením k tomu vytvořit potřebné 
finanční krytí ve výši cca 100 mil. Kč, mohli jsme v tomto 
volebním období splnit podstatnou část slibů voličům. 
Jednalo se zejména o dokončení námi započatých pro-
jektů, např. zajištění několika set nových parkovacích míst, 
dokončení a předání bazénu, oplocení hřiště u sportovní 
haly a vybudování nového dětského hřiště na Západní 
ulici. Pokračovali jsme v revitalizaci sídlišť, opravách ma-
teřských a základních škol, opravách řady komunikací, 
chodníků, mostů, lávek a ostatního majetku města. Zahájili 
jsme opravu hřbitova (zeleň, parkoviště, fontána), byla 
dokončena protipovodňová opatření na rybnících Billa, 
Kočka a Valcha a potocích v majetku města, započala 
se výstavba zimního stadionu, rekonstrukce budovy velké 
polikliniky a bylo zprovozněno Staré nádraží. 

2. Bohužel se nám nepodařilo přesvědčit členy koa-
lice o potřebnosti některých našich záměrů. Jednalo se 
zejména o vybudování nového centra města v lokalitě 
okolí Věžičky a velkých obchodních center, na kterých se 
měli podílet i soukromí investoři. Za další neúspěch pova-
žujeme situaci, kdy i přes úspěch Hrádku v celostátním 
hodnocení se nám dlouhodobě nedaří získat potřebné 
finanční prostředky na dokončení jeho rekonstrukce. 
Dalším velkým zklamáním pro nás bylo rozhodnutí zastu-
pitelstva o neodsouhlasení prodeje bývalé školní zahrady 
a souvisejících pozemků pro OD Kaufland. Město tímto 
rozhodnutím přišlo ve prospěch soukromého investora 
o cca 9 milionů Kč do rozpočtu města a novou okružní 
křižovatku. Považujeme to za stejně špatné rozhodnutí 
jako v případě neuskutečnění prodeje kinokavárny. 

3. Domnívám se, že za 12 let mého působení v pozici 
starosty a místostarosty se město posunulo v rozvoji 
vpřed. Vím, že mohu být a leckdy jsem i vnímám jako 
kontroverzní osoba, ale to je dáno mým přesvědčením, 
že hlavním úkolem starosty je pečovat o rozvoj města a 
řešení jeho problémů namísto slibování šťastných zítřků. 
Voliči po mně vždy chtěli práci a tu jsem ve prospěch 
města odvedl.

Ing. Mgr. Jan Hodničák (TOP 09)
TOP 09 byla v koalici zastupitelstva města zastou-

pena jedním mandátem, zastupitelkou MUDr. Martinou 
Jeníkovou.

1. Co se povedlo a bylo v souladu s programem 
TOP 09:

- Zahájení zastřešení multifunkční haly - zimního 
stadionu

- Investice do ZŠ Edisonova, MŠ Národní a zřízení MŠ 
při ZŠ Bratislavská

- Oprava komunikací, především chodníků
- Zahájení úprav okolí Věžičky
- Vyrovnaný rozpočet města
- Čerpání finančních prostředků z ESF
2. Co se nepovedlo:
- Vyřešení vlastnictví a oprav Červeného kostela
- Přehodnocení optimalizace středních škol mana-

gementem města v důsledku negativního dopadu na 
původní VOŠ a SPŠ Mariánská 1100

- Řešení problematiky nepřizpůsobivých občanů
- Rozvoj cestovního ruchu (např. restaurace na 

Hrádku, rozhledny na Špičáku, okruh zajímavými místy 
města apod.)

- Opravy budov ZŠ Východní, Seifertova, Karlova
- Vybudování zón pro mladé, adrenalinová centra, skate 

parky, cyklistické a in-line stezky
- Prevence proti povodním

Ing. František Hricz (ČSSD)
1. Volební program pro volby do zastupitelstva města 

na volební období 2010-2014 vycházel z naší snahy 
vytvořit podmínky pro spokojenější život občanů města. 
K tomu směřovaly i hlavní cíle programu, vyjádřené pojmy: 
pořádek, bezpečnost, prosperita, zaměstnanost. 

Ohlédneme-li se za právě končícím volebním obdo-
bím, můžeme s čistým svědomím hodnotit, že byť jsme 
v 21členném zastupitelstvu města byli v menšině, podařilo 
se nám mnohé z programu prosadit. Například jsme pod-
pořili návaznost na plánované a rozpracované investiční 
akce města - dostavba zimního stadionu, opravy a rekon-
strukce mateřských a základních škol, oprava polikliniky, 
podpořili jsme snížení počtu výherních a hracích přístrojů 
a další. Za svůj velký úspěch považujeme realizaci na-
šeho návrhu na zvýšení počtu strážníků městské policie 
v souvislosti s řešením bezpečnostní situace ve městě. Na 
druhé straně jsme se jednoznačně postavili proti zřízení 
překladiště komunálního odpadu v ulici Mikoláše Alše 
a také proti záměru vybudování dalšího hypermarketu 
Kaufland. V době demonstrací proti nepřizpůsobivým ob-
čanům jsme prosazovali rychlé a zásadní řešení stávající 
situace ve prospěch řádných občanů.

2. O možnostech naplňovat náš volební program do 
jisté míry rozhodli občané města při samotných volbách 
v roce 2010. Přestože jsme volby ve městě vyhráli, získaný 
počet zastupitelů nám neumožnil podílet se na vedení 
města. Řadu opatření, které jsme plánovali uskutečnit ke 
zlepšení pořádku a čistoty města, jsme mohli ovlivňovat 
jen nepřímo. Omezený vliv jsme také měli na opatření ve 
vztahu k narušování občanského soužití, rušení nočního 
klidu atd. Možnosti našeho působení mohou občané měs-
ta v nadcházejících volbách změnit tím, že svými hlasy pro 
ČSSD umožní naši silnější pozici v zastupitelstvu města. 
Chci zdůraznit, že nám nejde o získání osobní moci, ale 
o reálnou možnost dosáhnout zlepšení ve fungování 
města ke spokojenosti občanů. 

3. Zastupitelstvo města je kolektivní orgán. Práce 
jednotlivých zastupitelů, zejména těch, kteří nejsou ve 
vedení města či jsou v opozici, je dosti problematická. 
Sebelépe míněný názor nebo návrh může být ostatními 
nepochopen a přehlasován. Všechny přínosné návrhy pro 
zkvalitnění života v našem městě, ať již byly předloženy 
kýmkoli, jsme jako zastupitelé ČSSD podpořili, a naopak, 
to prohlašuji s naprosto čistým svědomím.

… a dalších zastupitelů 
Ostatním zastupitelům jsme položili jedinou otázku: 

Jak hodnotíte své dosavadní působení v zastupi-
telstvu? (Od sedmi z 21 zastupitelů jsme odpověď 
nezískali.)

Kurt Posselt (KSČM)
Snažil jsem se své úsilí věnovat zájmům občanů 

města dle svého vědomí a svědomí, leč všem se jaksi 
zavděčit nedá. Nechť mé působení zhodnotí v nadchá-
zejících volbách.

PhDr. Mgr. et Bc. Leoš Moravec (zvolen za ČSSD, 
nyní SPOZ)

Když se poohlédnu zpět do roku 2010, kdy se konaly 
komunální volby, tak jsem opravdu nepočítal s tím, že 
bych se z pozice nově přistěhovalého Varnsdorfáka mohl 
dostat do zastupitelstva. Práci v zastupitelstvu hodnotím 
jako velkou životní zkušenost. Jako zkušenost hodno-
tím i působení v komisi pro řešení bezpečnostní situace 
a dále v kontrolním výboru. Z důvodu, že již nepočítám 
s tím, že bych se do následujícího zastupitelstva do-
stal, využiji příležitost rozloučit se s kolegy zastupiteli 
a ještě jednou bych touto cestou rád poděkoval všem 
občanům, kteří mi v minulých volbách dali hlas - snad 
jsem je nezklamal.

Ing. Bc. Petr Jakubec (ČSSD)
I když ČSSD vyhrála v roce 2010 komunální volby, 

pravicové strany vytvořily na radnici koalici, která ovládá 
radnici a neumožnila nám realizovat náš program pro 
občany. I přes to se podařilo prosadit pozitivní záležitosti 
ve prospěch občanů. Byly to například důraz na zlep-
šení bezpečnosti ve městě zvýšením počtu strážníků 
městské policie, prosazení rekonstrukce ZŠ Seifertova, 
snížení počtu hracích automatů ve městě.

Dále jsem se podílel například na řešení otázky ne-
přizpůsobivých občanů, na podpoře sportu a školství, 
řešení překladiště odpadů na Plzeňské ul., hospodaření 
města atd.

Myslím, že i jako opoziční zastupitel jsem byl platným 
členem zastupitelstva a i díky mému hlasu se podařilo 
prosadit řadu pozitivních řešení ve prospěch občanů 
města.

Karel Dubský (ODS)
Popis mé úspěšnosti v zastupitelstvu města dávají 

najevo především moji voliči, přesto pár slov. Mé pře-
svědčení, že po celou dobu mého působení jsem vždy 
hájil zájmy občanů města, je nezvratné. Někdy nebylo 
lehké prosadit vše tak, jak bych si přál; tak to v politice 
bývá, mnoho věcí se podařilo, od velkých investičních 
staveb až po dětská hřiště, opravy základních škol a 
mateřských školek, v neposlední řadě to byla nekonečná 
práce při zajišťování bezpečnosti ve městě. Přesto zů-
stalo i pár věcí, které by zasloužily nejen více pozornosti, 
ale větší shodu koaličních partnerů. Byly to především 
záležitosti získávání finančních prostředků do městské 
kasy. Každý zastupitel by si měl sáhnout do svědomí, 
zda konal tak, jak by měl konat dobrý hospodář města. 
Ne vždy tomu tak bylo. Měla by to být i výzva všem 
budoucím zastupitelům.

Mgr. Petr Šmíd (zvolen za ČSSD, nyní SPOZ)
Pokud bych měl hodnotit uplynulé volební období, 

pak musím konstatovat, že v jako každé lidské činnosti 
bylo dosaženo některých úspěchů. Z mého pohledu 
za přínosné považuji zřízení třídy mateřské školy na 
Bratislavské, bylo investováno do školských zařízení 

Pokračování na str. 6



Stojí za to jít k volbám
Na podzim tohoto roku se budou konat volby do zastupitelstva 

města Varnsdorf. Mnozí ti, kteří jsou celou dobu nespokojeni, jak 
zastupitelé vedou toto město, mají obrovskou možnost se těchto 
lidí, o kterých si myslí, že jsou přítěží, zbavit. A to tím, že půjdou 
k volbám a dají svůj hlas tomu, o kom si myslí, že budou pro město 
přínosem. Já sám k volbám určitě půjdu. Situace ve Varnsdorfu se 
mi nelíbí, nelíbí se mi, jak se některé věci řeší, nelíbí se mi, že jsou 
v zastupitelstvu lidé, kteří tam jsou už velmi dlouhou dobu a nic 
zásadního pro město neudělali a je jim jedno, jak tu lidé žijí. Jsou to 
lidé, kteří si chtějí udržet kontrolu a vliv. Možná by nebylo na škodu, 
kdyby ubylo titulů a v zastupitelstvu zasedlo více obyčejných lidí, 
srdcařů.

Od přátel, známých i cizích lidí 
často slýchám, že nemá cenu 
k volbám jít, když se stejně 
nic nezmění, že si budou hrát 
na svém písečku a budou brát 
úplatky. Já tvrdím, že je to omyl. 
Stojí za to k volbám jít a už jen 
to, že tito lidé ze zastupitelstva odejdou a nahradí je jiní, bude pro 
mě malé vítězství.

Za svůj život jsem procestoval celou naši republiku. A i když tu žiju 
skoro 40 let a chci tu žít dál, musím konstatovat, že naše město patří 
mezi jedno z nejošklivějších. Bohužel to tvrdí i naši obchodní partneři, 
kteří k nám jezdí z různých koutů republiky, je to smutné. Za hezkým 
městem nemusíte daleko, zajeďte si do Krásné Lípy, Chřibské, Rum-
burku... Je to smutný pohled už po příjezdu do města. Budu doufat, 
že právě ti nově zvolení na tomto něco zásadně změní. Přeji nám 
všem, aby volební účast byla velká. Přeji vám dobrou volbu a budu 
doufat, že bude k lepšímu.           Manželé Ivana a Miroslav Burdovi
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obecně. Prosazoval jsem takové projekty (byla jich řada), které 
jsem považoval za přínos pro město a pro občany města.

Na druhou stranu je mi velmi líto, že se opět nedokázalo lépe 
využívat nabízených dotačních titulů, grantů, které se nabízely. 
V tomto jsou nám zatím vzorem okolní města a obce.

Pro mě zásadní, v negativním slova smyslu, byl přístup zastupitelů 
ke kulturním památkám (např. Červený kostel či muzeum).

Mgr. Josef Zbihlej (bezp. za ČSSD)
Dvě volební období mého působení v zastupitelstvu města 

Varnsdorf mi přineslo ohromné zklamání a přesvědčení o nemož-
nosti prosadit společnou vizi šťastného města, ve kterém žiji téměř 
sedmdesát let. Do komunální politiky jsem vstupoval s iluzemi, že 
svoje město dobře znám a spoluobčané znají mne. Mým osobním 
cílem pak byla záchrana nejkrásnější městské budovy, ve které 
sídlí naše městské muzeum. Ani spojené síly v koalici či v opozici 
ALE nestačily ke splnění tohoto cíle. Špatně utajované modro-rudé 
spojenectví zastupitelů zajistilo radě města hladké prosazení jiných 
(hlavně jejich) cílů. Znechucen touto zkušeností odcházím proto 
z komunální politiky a doufám, že se v podzimních volbách podaří 
občanům vybrat do zastupitelstva čestné a nezištné zástupce. 
„Dum spiro, spero.“

Jiří Sucharda (ODS)
Členem zastupitelstva jsem od roku 2002, kdy jsem se stal rovnou 

místostarostou. Od roku 2006 jsem členem rady města, členem 
dopravní a předsedou kulturní komise. Mé působení v zastupitel-
stvu, vlastně ve městě vůbec, hodnotí především občané, kteří mi již 
12 let dávají jeden z nejvyšších počtů hlasů. Lidé se se mnou mohou 
potkat na většině městských, sportovních nebo kulturních akcí, znají 
mě jako velitele hasičů a také z řady dalších společenských nebo 
zájmových organizací. Vědí, že se na mě mohou kdykoliv obrátit se 
svými problémy ať už osobně, telefonicky, na městských stránkách 
nebo na Facebooku.

… a  dalších zastupitelů 
Dokončení ze str. 5

O kabátech
Blíží se podzim, zima, plesy, a tak co na sebe? Košile člověk má, 

oblek - to je věc na pár let, ale co na oblek, přece jasná věc, kabát. 
Kde ho však koupit, kdo poradí, jaký se dnes nosí? Jeden starší kabát 
mám ve skříni, všichni mě v něm znají. Když se kouknu okolo sebe, 
pár pánů má také stále stejný svrchník, avšak většina jich má již za 
léta povícero, dle počasí, střihu každý jiný a někdo i zcela nový. Je 
jasná věc , že móda jde dopředu, časy se mění, a proto tyto změny 
v šatníku ambiciózních pánů plně chápu. A co je důležité, také je to 
o financích. Nový kabát není laciná věc. Víte, když tak koukám do 
toho mého šatníku, tak si říkám, že ten starý taky není k zahození. 
Stále je docela pěkný, zachovalý a já se v něm cítím fajn. A pak, 
mám v něm mnoho krásných zážitků a vzpomínek. Je mi líto, že 
pánové často touží po novém kabátu a na ten starý, který měli ob-
líbený, rychle zapomenou a mnohokrát ho i vyhodí. Mám malinkou 
neřest, a to je právě sledování lidí, v jakém kabátu zase na podzim 
vyjdou do ulic Varnsdorfu. Táži se sám sebe, zdali se v něm cítí 
lépe než v tom předchozím. A co vy, občané města, taky si všímáte 
skutečnosti, kdo změnil šatník zcela zásadně a kdo má stále svůj 
oblíbený starý kousek? Pevně jsem přesvědčen, že změna je ten 
správný krok k lepšímu, a ne bazarový výprodej, doporučení, a už 
vůbec ne odměna či dar.Takže pánové, ať je vám všem, co máte již 
nyní ve skříni nové kabáty, vyteplené a až na zem, v příštích letech 
teplíčko, a to i bez kabátu.       Ing. Milan Hindrák, občan Varnsdorfu

Věří nám už více než 1 000 z Vás! 
Děkujeme za důvěru!

Ve Varnsdorfu a okolí už nám důvěřuje více než 1 000 z Vás 
a ušetřili jsme Vám dohromady přes 10.000.000 Kč na zbytečně 
vysokých platbách za produkty, které mohou při stejné kvalitě vyjít 
levněji!! Jsme rádi, že máte zájem o to, aby Vaše peníze pracovaly 
pro Vás!!! 

Vážíme si spolupráce s Vámi, a proto pro Vás pořádáme dne 
6. září od 14.00 hodin akci „ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“ 
v areálu Vzdělávacího střediska služeb a cestovního ruchu v ul. 
Karlova 3317. 

Naši klienti budou včasně informováni o průběhu a místě konání 
akce včetně volných vstupů a poukazů na konzumaci.

Děkujeme, 
Martin Podolák, krotitel dluhů a pořadatel akce Pavel Bezr 

se svým týmem finančních lékařů OVB Allfinanz, a.s.

REKLAMNÍ ČLÁNEK

 Jak je mi známo, města a 
obce jsou ze zákona povinny 
udržovat chodníky v čistotě a 
pořádku. To ale varnsdorfským 
zodpovědným členům měst-
ského úřadu ještě nedošlo. 
Mám takový dojem, že pro 
varnsdorfského starostu končí 
město hned za náměstím, 
neboť kolem městského úřadu 
jsou chodníky čisté. Fotogra-
fovaný úsek jsem letos čistil 
již třikrát a takhle to vypadalo 
12. července tohoto roku. Od 
města jsem v tomto úseku 
ještě nikoho nezahlédl. 

S pozdravem neslepý Občan 
(redakce zná jméno přispě-
vatele)

Úklid chodníků je skutečně 
starostí města a je zajišťován 
formou veřejně prospěšných 

DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

Reakce na článek „Řešení pro 
exodus?“ z předchozího vydání 
Hlasu severu

Jen se tak ptám,
co vedlo podnikatele v ces-

tovním ruchu nazvat absolventy 
některých oborů, kteří nezvládli 
jazyk, nejen pejorativním, ale 
přímo pohrdavým názvem 
„koblihy“, když z předchozího 
textu jasně vyplývá, že vina je 
v prvé řadě na vyučujících. Je to 
opět jeden z typických případů 
řešení problémů v naší zemi. 
Každému soudnému člověku 
musí být jasné, že žáci jsou žáky 
právě proto, aby byli do života, 
v tomto případě do svého po-
volání, řádně připraveni, což jim 
mohou dát jen řádně připravení 
pedagogové. Věřím, že většina 
pedagogů řádně připravena je, 
jen je vázána mnoha dalšími 
okolnostmi. Z nich za nejpodstat-
nější považuji malou připravenost 
žáků již z rodin. Ti rodiče, kteří se 
na mne budou chtít zlobit, ať se 
nejdříve dobře zamyslí nad sebou 
samými. Dalším důležitým aspek-
tem je svázanost školy samotné 
různými, někdy až nesmyslnými 
předpisy. Předepsaným počtem 
žáků, jinak nebudou dotace. 
Téměř úplně vymizela možnost 
nechat žáka propadnout. Tlaky 
nejen často naprosto neade-
kvátní od rodičů samotných, ale 
i od nadřízených škol. A to vše 
je podporováno vědomím žáků, 
že oni přece budou mít maturitu, 
tak nebudou muset pracovat. 
A tady vidím největší chybu naše-
ho školství. Prostě zavedli jsme 
si povědomí, že lidé s maturitou 
nemusí manuálně pracovat. Tak 
proč bych se učil. Stejně nesmím 
propadnout ani dostat pětku. Jed-
no jistí rodiče a druhé stát. 

Takže se domnívám, vážená 
Místní akční skupino, že by bylo 
dobré využít vašich možností, 
o nichž nechci ani na chvíli po-
chybovat. Ba naopak, jsem rád, 
že se konečně ledy hýbou, že své 
síly napřete, a to nekompromisně, 
tím správným směrem.   ŠMIK 

prací. V době, kdy byl doručen 
výše uvedený příspěvek, bylo 
zahájeno čištění chodníků - oko-
pávání, odstraňování plevele. 
Podle sdělení Tomáše Fraňka, 
který má pracovníky VPP na sta-
rosti, se začalo středem města a 
postupně pak pokračovalo dále 
dle důležitosti v dalších ulicích. 
„Rychlost prací zpočátku brzdil 
nedostatek nářadí, objednaného 

u TS Varnsdorf. Během letních 
měsíců je navíc spousta dalších 
požadavků na pracovníky VPP, 
například na úklidové práce ve 
školách, kde probíhají stavební 
opravy. Na čištění určených 
lokalit se podle situace podílejí 
jedna až tři skupiny pracovníků,“ 
uvedl Tomáš Franěk.       

ham

Čištění chodníků: trvá to…
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Varujte se dostat se do tísně!
Pozor! Nemíním tím např. pokušení mravního charakteru či 

jakékoliv jiné, než to jedno jediné, které ovšem, okem černé kro-
niky, může vyvrcholit i těžkou újmou na majetku nebo zdraví. Ale 
nebudu napínat. 

Včera (14. 8. 2014) ve večerních hodinách se ocitla část města bez 
elektrického proudu. Zhaslo osvětlení na ulice Východní, zhasla i okna 
v domech ve vedlejších ulicích. Po chvíli čekání (asi 20 minut) se ulice 
opět rozsvítila a světlo se vrátilo i za okna domů. Až na malé výjimky. 
Nechci spekulovat o příčinách, zdálo se však, že prostě „neběží“ jedna 
fáze, a jako napotvoru ta naše. A tu přichází chvíle pro zavolání na 
tísňovou linku ČEZ a nahlášení poruchy. Jako člověk alespoň trochu 
něčeho znalý a dbalý jsem před pár dny podle zvýrazněné tabulky 
TÍSŇOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, zveřejněné na stránkách Hlasu 
severu č. 14, inovoval doma na viditelném místě uložený seznam 
telefonních čísel pro různá naléhavá volání. Skočím po něm a mačkám 
čísla, až se mi palce křiví. A vlídný hlas mi dokola kolem po páté, po 
desáté, po třicáté, s trpělivostí telefonního automatu opakuje jedno 
a totéž: „Volané telefonní číslo není momentálně dostupné, zkuste to 
později...,“ nebo tak nějak. Když toto trvalo asi půl hodiny, napadlo 
mě vykašlat se na chytrá čísla v novinách a vyhrabat číslo staré a 
několikerým úspěšným voláním prověřené, tedy 840 850 860. A ejhle, 
stal se zázrak. Po čtyřech zazvoněních se ozval jiný milý ženský hlas, 
který mne ovšem neodkazoval na později, ale rovnou se mnou začal 
řešit můj problém. A bylo světlo. Nechtějte vědět kolik a jakých jmen 
dostal autor zveřejněného seznamu, navíc když mne dispečerka ČEZu 
opakovaně ujišťovala, že žádné číslo 800 900 666 NEZNÁ!!! 

A na tomto místě bych chtěl položit otázku autorovi seznamu. 
Prověřoval jste si někdo funkčnost zveřejňovaných čísel? Zkuste si 
například vytočit v tabulce uvedené nonstop číslo dodavatele vody. 
Nevyznám se tak daleko v ekonomických a obchodních vztazích 
mezi SČVaK a bankami, ale na zveřejněném čísle 840 111 118 se 
i tvrdošíjně ozývá internetová služba AirBank. Chce se mi proto 
zvolat: „Jste-li v tísni, nevolejte tísňová čísla. Alespoň ne ta z Hlasu 
severu. Mohlo by se stát opravdové neštěstí.“    Milan Kopecký 

Dovolte mi krátkou reakci na příspěvek pana Kopeckého, který 
v závěru možná až trochu hraničí s šířením poplašné zprávy. 
Tísňová čísla a kontakty uvedené v Hlasu severu a na našich 
webových stránkách jsou v naprostém pořádku a doufáme, že je 
nikdo ze čtenářů nebude nikdy potřebovat. Chyba nastala pouze 
v tzv. pohotovostních kontaktech, tj. u služeb, kde většinou ne-
hrozí žádné nebezpečí z prodlení. Neznámý šotek se nám skutečně 
dostal do kontaktu na pohotovostní službu dodavatele el. energie, 
a to vpravdě ďábelskou kombinací tří šestek, které byly sice správné, 
ale již několik let neplatí. Kontakt byl nahrazen lépe zapamatova-
telným číslem. Ostatní kontakty byly v době poslední aktualizace, 
tj. 15. 7. 2013, kdy jsem článek připravoval, v naprostém pořádku 
a funkční. Tak je také dosud najdete na desítkách webových stránek 
obcí a měst (namátkou Nový Bor, Košťálov, Jiřetín pod Bukovou, 
Chrastava). Bohužel tyto společnosti občas svoje kontakty mění, 
a tak dodavatel vody (SČVK) si ze svých dvou čísel s předvolbou 840 
ponechal funkční pouze to druhé se samými jedničkami. Dodavatel 
plynu své čtyřmístné číslo ponechal. Pro jistotu tedy uvádíme opra-
vená a prověřená čísla a čtenářům se velmi omlouváme.         JS

Střípky z regionu 

Problematika výstavby no-
vé trasy vedení 110 kV do 
Šluknovského výběžku byla 
předmětem jednání, které svolal 
člen Rady Ústeckého kraje Ing. 
Ladislav Drlý. Aktuální informa-
ce vycházející z preferované 
varianty výstavby, za akciovou 
společnost ČEZ prezentovali Dr. 
Přemysl Šašek, MBA a Ing. Jiří 
Koutecký. Potřeby Šluknovska 
obhajovali starostové dotčených 
obcí Josef Zoser (Jiřetín pod 
Jedlovou, předseda sdružení 
pro rozvoj Šluknovska), Martin 
Louka (Varnsdor f ) a Josef 
Pecinovský (Dolní Podluží). 
Ve výsledku jednání zazněla 

Další krůček k novému vedení elektřiny

TÍSŇOVÁ ČÍSLA:
Hasiči                                             150 
Zdravotní záchranná služba            155 
Policie                                             158 
Obecní/městská policie               156  
Univerzální evropská 
tísňová linka                                  112

POHOTOVOSTNÍ ČÍSLA 
NA DODAVATELE ENERGIÍ

Pohotovostní služba dodavatele 
el. energie            NONSTOP 840 850 860
Pohotovostní služba dodavatele 
zemního plynu      NONSTOP 1239
Pohotovostní služba dodavatele 
vody                      NONSTOP 840 111 111

Ve Chřibské proběhne v pátek 
5. září pátý ročník mezinárodní 
konference chovatelů masného 
skotu a ke společné zemědělské 
politice EU. Jejím organizátorem 
je Okresní agrární komora pro 
okresy Ústí nad Labem a Děčín 
ve spolupráci s Odbytovým druž-
stvem Chovatel Děčín, Českým 
svazem chovatelů skotu a za fi-
nanční podpory Ústeckého kraje.

Letošní program bude orien-
tován především na praktické 
zaměření, a to na oblast zdraví 
a výživy zvířat. Přednášková a 
diskuzní část odborné konfe-
rence proběhne od 10 hodin ve 
společenském sále restaurace 
Radnice ve Chřibské. 

Odpolední program bude ve 
znamení nabídky vystavovatelů 
zemědělské techniky, dodavate-

Program konference chovatelů 
masného skotu počítá i s veřejností

• Dům kultury Střelnice Rum-
burk a SRAS Rumburk (Správa 
rumburských areálů sportu) byly 
sloučeny do jedné příspěvkové 
organizace. Rumburské zastu-
pitelstvo také schválilo navýšení 
základního kapitálu a. s. Lužická 
nemocnice a poliklinika a setr-
vání místostarosty Darka Švába 
v jejím představenstvu.

• Národní památkový ústav 
vybral areál Lorety v Rumbur-
ku jako nejlepší příklad obnovy 
kulturní památky za rok 2013 
v Ústeckém kraji. Znamená to 
nominaci do celostátního kola 
ceny Patrimonium pro Futuro 
(Dědictví pro budoucnost), 
která se letos uděluje prvním 
rokem.

• Římskokatolická farnost Ji-
říkov v červenci zahájila obnovu 
zdevastované bývalé márnice 
u kostela sv. Jiří. V loňském 
roce se podařilo barokní objekt 

shoda všech přítomných na 
naléhavosti řešení nové stavby 
pro zásobování Šluknovského 
výběžku elektřinou tak, aby 
region nebyl ohrožen zásadním 
výpadkem energie a aby bylo 
k dispozici také dostačující 

připojení pro možné budoucí 
investory. V dalším kroku ČEZ 
podrobněji a konkrétněji roz-
pracuje uvažovanou variantu 
řešení pro diskuzi a připomínky 
v dotčených lokalitách.    kam, 
foto Krajský úřad Ústeckého kraje

lů služeb, nabídky chovatelských 
potřeb a prodeje plemenných a 
chovných zvířat - to vše v pastev-
ním areálu Ing. Jana Machače ve 
Chřibské, vzdáleném cca 250 m 
od restaurace Radnice.

Celodenní program je určen 
soukromě hospodařícím země-
dělcům, zemědělským subjek-
tům a školám se zemědělským 
zaměřením, ale i široké veřejnosti 
se zájmem o tuto problematiku.

Svůj stánek v areálu bude mít 
i Místní akční skupina Šluknov-
sko, která zde bude prezentovat 
projekty, které byly jejím pro-
střednictvím podpořeny v letech 
2009–2014 z Programu rozvoje 
venkova a jež byly zaměřeny na 
modernizaci zemědělských pod-
niků. Současně bude připravena 
malá fotografická výstavka z prů-

běhu nultého semestru Virtuální 
univerzity třetího věku. Semestr 
na téma astronomie absolvovali 
senioři na jaře letošního roku ve 
Varnsdorfu v Klubu Střelnice. 
Zde budou v září pokračovat 
dalším semestrem na téma lidské 
zdraví. Organizátorem Virtuální 
univerzity třetího věku je Místní 
akční skupina Šluknovsko ve 
spolupráci s Českou zeměděl-
skou univerzitou.

Po dobu programu bude pro 
návštěvníky připravena kromě 
hudebního vystoupení také 
ochutnávka lahůdek a nápojů 
oceněných v soutěži o nejlepší 
regionální potravinu Ústeckého 
kraje v uplynulých ročnících. 
Vstup je volný!      

Dana Dudková, 
MAS Šluknovsko

z roku 1729 v centru města v re-
kordně krátkém čase prohlásit 
za kulturní památku. Letos 
získala farnost 591 000 Kč na 
jeho záchranu.

• Jiřetín pod Jedlovou získal 
z Evropských fondů 8 milionů 
korun na dokončení rekonstruk-
ce náměstí. Kromě dláždění, ve-
řejného osvětlení či laviček bude 
opravena i ulice Ke Stříbrnému 
dolu, která má být v budoucnosti 
prodloužena až k samotné štole 
a napojena na cyklostezku do 
Horního Podluží.

• V Horním Podluží probíhá 
výstavba kanalizace a zároveň 
byla na letní měsíce napláno-
vána výstavba chodníku od 
nádraží k autobusové zastávce 
ve směru na Rybniště a rekon-
strukce zahrady MŠ. Obec v le-
tošním roce proinvestuje 25 mi-
lionů korun. 

• Krásnolipští turisté opraví 

nejstarší naučnou stezku v Čes-
ku, kterou v roce 1941 otevřel 
tamní rodák Rudolf Kögler. 
V provozu je znovu od roku 2006 
jako okruh v délce 23 km s 39 za-
staveními včetně unikátní ka-
menné mapy u Köglerova domu 
v Zahradách. Po osmi letech je 
třeba napravit škody způsobené 
povětrnostními vlivy a vandaly. 
Část nákladů pokryje grant z Ús-
tecké komunitní nadace a fondu 
společnosti Centropol.

• Chřibská má v plánu opra-
vit faru a zřídit v ní infocentrum. 
S žádostí o evropskou dotaci 
neuspěli v prvním kole, ale poté 
dostali možnost jako náhradníci. 
Jenže termínové podmínky byly 
natolik nereálné, že se město 
nakonec rozhodlo stavbu pro-
vést ze svého a rozložit ji na 
dva až tři roky.

Z regionálních médií vybral 
ham
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Firma PLASTON CR, s.r.o. vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

TECHNOLOG - 
ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

Kvalifikační požadavky
• Středoškolské vzdělání technického směru
• Praxe v oboru zpracování plastických hmot vstřikováním  
  výhodou
• Znalost procesu vstřikování plastů
• Znalost práce na PC
• Řidičský průkaz skupiny B
• Znalost NJ/AJ výhodou
Předpoklady uchazeče
• Vysoké pracovní nasazení
• Velká míra odpovědnosti
• Dobré komunikační schopnosti
• Časová flexibilita
• Důslednost a spolehlivost
• Technické myšlení
Pracovní náplň
• Příprava technologických postupů
• Zavádění nových produktů do výroby
• Optimalizace technologických procesů
• 3směnný provoz
Nabízíme 
• Zajímavou práci v rostoucí mezinárodní společnosti, 
   příjemné pracovní prostředí 
• Možnost osobního a profesního rozvoje 
• Dotované závodní stravování 
• Firemní vzdělávání 
• Firemní bonusový systém 
Další informace
Přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu 
a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte na per-
sonální oddělení k rukám paní Ing. Zuzany Dinhové.
PLASTON CR, s.r.o., Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová • e-mail: zuzana.dinhova@plaston.com 
• tel. 412 314 411 • www.plaston.com

INZERCE

INZERCE

Ve čtrnáctém čísle letošního Hlasu severu jsem zachytil stručnou 
zmínku o návrhu na úplné zrušení poplatků za odpad ve Varnsdorfu. 
V tomto článku bych chtěl upozornit, že zdánlivě sympatická úleva 
pro sociálně slabé obyvatele a úředníky administrující poplatky za 
odpad se může stát riskantním experimentem. O tom by mohli vy-
právět zejména zastupitelé Děčína, kteří s přesně takovým krokem 
mají své zkušenosti. V době, kdy byl Děčín díky rozprodávání svého 
městského majetku v docela dobré hospodářské situaci, přišla těsně 
před komunálními volbami místní ODS se slibem zrušit poplatky za 
odpad, který po volbách musela splnit. Po určitou dobu tedy lidé 
v Děčíně za odpad neplatili. Během několika let se však hospodářská 
situace změnila natolik, že poplatek musel být znovu zaveden. To 
bylo pro nové vedení města velmi nepříjemné. Navíc se ukázalo, že 
„odpuštěné“ peníze na mnoha místech chybějí. Kvůli tomu, že lidé 
nemuseli platit za tuto existenčně důležitou službu, ubylo například 
výrazně peněz na podporu kulturních a sportovních aktivit s mládeží 
a mnoho dalších věcí.

Další důvod, proč si myslím, že zrušení poplatků za odpad by 
mohlo být nerozumným populistickým nápadem, je, že celé Šluk-
novsko v současné době řeší kvůli dosluhující skládce v Rožanech 
důležitou otázku „kam s ním?“. Problematika odpadů není a nebude 
organizačně jednoduchá a ekonomicky levná záležitost. Navíc je 
nutné přihlížet na ochranu životního prostředí a krajiny. Musíme se 
proto chovat jako zodpovědní hospodáři, a ti, jak známo, nikdy ne-
rozdávali takovým způsobem, aby na to vzápětí sami doplatili. Městu 
Varnsdorf bude brzy každá koruna dobrá, až nastane potřeba řešit 
novou odpadovou strategii. Už jen různé studie a příprava projektů 
mohou přijít na miliony.

Třetí pohled na věc je ten, že není dobré lidi podporovat v názoru, 
že odpady jsou „zadarmo“. Právě naopak. To, že se komunální odpad 
ve světě využívá jako druhotná surovina či alternativní energie není 
náhoda. K tomu je ale nutné odpady třídit a zpracovávat, což samo-
zřejmě něco stojí. Proto ekonomicky jasně platí, že nejlevnější odpad 
je ten, který se vůbec nevytvoří. Pokud ale lidé budou moci bezplatně 
vyhazovat v neomezené míře, aniž by to jakkoli pocítila jejich peněžen-
ka, začnou se chovat jako vinné kvasinky, které konzumují cukry do té 
doby, než zahynou na vlastní produkci odpadů (což je v jejich případě 
alkohol). Jenže na rozdíl od těch kvasinek jsme lidé obdaření schop-
ností rozumného jednání, a proto jsem přesvědčen, že i místní zastu-
pitelé půjdou v tomto případě tou rozumnější cestou.       Martin Zíka

Jsme lidé, nebo kvasinky?
V rámci unikátní putovní 

výstavy Brána recyklace, kte-
rá představuje širokou škálu 
předmětů vyrobených z re-
cyklovaných materiálů, vytvořili 
studenti místního biskupského 
gymnázia pod odborným ve-
dením Mgr. Zuzany Jirchářové 
netradiční díla z vytříděného od-
padu. Vidět můžete houpačku, 
skleník, kabelku, fotorámeček či 
krmítko… Součástí výstavy jsou 
i kreslené obrázky namalované 
dětmi z DDM a Schrödingerova 
institutu.

Výstava „Co s odpady“ je 
k vidění od 4. srpna do 20. září v 
1. patře budovy městského úřa-
du na náměstí E. Beneše a od 
22. září do 10. října si vystavené 
exponáty můžete ještě prohléd-
nout v městské knihovně.

Cílem výstavy je poukázat 
na význam třídění a recyklace 

Brána recyklace aneb Co s odpady

Telefonotéka na rozhlasové 
stanici Vltava dopoledne 12. srp-
na představila varnsdorfského 
hudebníka, jediného graduova-
ného citeristu v naší zemi, Micha-
la Müllera. Rozhovor s ním vedla 
moderátorka Renata Klusáková. 
Ve více než stominutovém pořa-
du bylo místo jak na Michalovu 
hru (včetně jeho vlastních kom-
pozic) a povídání o jeho cestě 
k citeře, tak na zajímavosti o kdy-
si velmi populárním nástroji, 
který v našich zemích doplatil 
na neblahé politické události 
20. století. Pozorný posluchač 
se dozvěděl i několik zajíma-
vých skutečností o Varnsdorfu a 
zazněla unikátní nahrávka Ladi-
slava Arguse Ryšavého, prvého 
Michalova učitele citerové hry. 
V přímém přenosu reagovala 
řada posluchačů svými dotazy a 
ohlasy. Pořad si lze pustit ze zá-
znamu na www.rozhlas.cz.      ham

Michal Müller 
na rozhlasových 

vlnách

odpadů. Recyklované výrobky 
přestaly být výjimkou, vyskytují 
se všude kolem nás. Ovšem 
aby materiály prošly procesem 
recyklace, je třeba odpad řádně 
vytřídit. Na výstavě se můžete 
také na přehledných informač-
ních panelech dozvědět více 
o správném nakládání s odpady. 

Návštěvníci mohou interaktivně 
ponořit své ruce do „inkubátoru“ 
a zjistit, jak škrábe pěnové sklo, 
nebo naopak, jak měkká je po-
lyesterová střiž.

Výstava Brána recyklace je 
pořádána neziskovou společ-
ností EKO-KOM, a. s.  

Text a foto OŽP
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Řádková inzerce

Služby

Nemovitosti

Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte 603 536 

Prodej levných nemovi-
tostí ve Šluknovském výběž-
ku (Rumburk, Varnsdorf, Kr. 
Lípa). Více na www.skzrea-
lity.cz.

Výcvik psů všech plemen 
Nabízíme základní i rozšířený 
výcvik pod vedením zkuše-
ných výcvikářů v ZKO Stu-
dánka se sídlem u ZKO Varns-
dorf (Špičák). Informace na 
tel. 777 155 429.

Koupím byt 1+1 (s lodžií 
nebo balkonem) v OV nebo 
družstevní. Nejlépe v blízkosti 
centra. Tel. 605 700 947.

Prodej bytu 2+1 v OV,  ul. 
B. Krawce 2521, Vdf. Nutno vi-
dět. Cena 312 tis. Tel. 728 648 
045, jen vážným zájemcům.

CA Hemtrans Josef Heme-
lík vás zve na Zahradu Čech 
Litoměřice. Cena dopravy: 
180 Kč, den: 13. 9., odjezd: 
Bytex Rumburk - 8.30 hod, 
nám. E. Beneše Varnsdorf -
9.00 hod. Nutná závazná re-
zervace: 723 470 755, trafika 
u pošty - p. Hemelíková. Cena 
zahrnuje: dopravu, kávičku a 
malé občerstvení. 

Prodej pozemku na ná-
městí v Jiřetíně pod Jedlovou 
355 m2. Tel. 777 240 561.

Pronajmu byt v rod. vile 
(2+1, 70 m2). Byt po rekon-
strukci. Podmínka - nekuřáci 
a bez domácích zvířat. Info 
775 373 658.

Pronajmu byt 3+1 v příze-
mí, po rekonstrukci (plastová 
okna, zateplení), se zahradou 
a parkovacím stáním, v rodin-
né  vile ve Vdf, ul. Dvořákova. 
Kauce! Tel. 602 104 610.

Hatha jóga v tělocvičně 
plaveckého bazénu ve Varns-
dorfu od 3. 9. 2014 každou 
středu 19.00-20.30 hod., cena 
80 Kč. Bližší info: zuza-
na.pasekova@seznam.cz, 
774 363 861.

Firma PLASTON CR, s.r.o., vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

STROJNÍ ÚDRŽBÁŘ - 
ELEKTRIKÁŘ

Kvalifikační požadavky
• SOU zaměření elektro (platné dle vyhlášky 50/78 Sb.)
• Praxe v oboru 3 roky
• Zkušenost s opravami a údržbou strojního zařízení ve výrobě
• Znalost a orientace ve výkresové dokumentaci
• Znalost hydraulických a pneumatických systémů
• Řidičský průkaz - skupiny B
• Průkaz na VZV výhodou

Předpoklady uchazeče
• Vysoké pracovní nasazení
• Velká míra odpovědnosti
• Týmový přístup - spolupráce při řešení problémů
• Komunikativnost

Pracovní náplň
• Oprava a údržba hydraulických vstřikovacích strojů na plasty
• 3směnný provoz

Nabízíme 
• Zajímavou práci v rostoucí mezinárodní společnosti, 
   příjemné pracovní prostředí 
• Možnost osobního a profesního rozvoje 
• Dotované závodní stravování 
• Firemní vzdělávání 
• Firemní bonusový systém 

Další informace
Přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopi-
su a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte na 
personální oddělení k rukám paní Ing. Zuzany Dinhové.
PLASTON CR, s.r.o., Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová • e-mail: zuzana.dinhova@plaston.com 
• tel. 412 314 411 • www.plaston.com

Firma PLASTON CR, s.r.o., vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

NÁSTROJAŘ
Kvalifikační požadavky
• SOU, SO ve strojírenském oboru
• Praxe v oboru nástrojař
• Znalost výkresové dokumentace
• Znalost problematiky montáže a údržby forem na lisování plastů
• Řidičský průkaz - skupiny B
• Jeřábnický a vazačský průkaz výhodou

Předpoklady uchazeče
• Vysoké pracovní nasazení
• Velká míra odpovědnosti
• Týmový přístup – spolupráce při řešení problémů
• Komunikativnost
• Časová flexibilita
• Důslednost a spolehlivost
• Všeobecný technický přehled
• Manuální zručnost

Pracovní náplň
• Opravy, montáž a údržba vstřikovacích forem na plasty
• Broušení, soustružení, frézování, leštění a dolícování
• 3směnný provoz

Nabízíme 
• Zajímavou práci v rostoucí mezinárodní společnosti, 
   příjemné pracovní prostředí 
• Možnost osobního a profesního rozvoje 
• Dotované závodní stravování 
• Firemní vzdělávání 
• Firemní bonusový systém 

Další informace
Přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu 
a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte na per-
sonální oddělení k rukám paní Ing. Zuzany Dinhové.
PLASTON CR, s.r.o., Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová • e-mail: zuzana.dinhova@plaston.com 
• tel. 412 314 411 • www.plaston.com

KURZ ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI A OVLADATELNOSTI
pro psy všech plemen starších 4 měsíců

pořádá Kynologický klub Varnsdorf.
Více na www.kkvarnsdorf.cz nebo

728 399 509.

Chcete inzerovat v Hlasu severu? Rádi vám vždy vyhovíme a poradíme.
Pište na e-mail:hs@varnsdorf.cz, volejte 412 372 241.

Pronajmu starší byt 2+1 
část. zařízený v klidné lokalitě 
Vdf. Tel. 723 175 496.



Dokončení ze str. 1
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ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 9. 9. 2014

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

Poděkování

Svozy pytlového
tříděného odpadu

11. 9. 2014

Vzpomínka

30.-31. 8. 2014 
MUDr. Lukáš Milič  
Fügnerova 600/12 Děčín I 
Tel. 412 511 482
 
6.-7. 9. 2014 
MUDr. Pavel Charvát  
J. Š. Baara 26 Děčín IV 
Tel. 412 507 588 

Červenec
Jaroslava Dynterová 71 let
Monika Kalná   21 let
Jiří Friedrich   71 let
Hilda Veselá    90 let
Marie Ratuská   83 let
Jaroslav Luštinec   84 let
Eva Krejzová   74 let
Edmund Schilling   86 let
František Drunecký   62 let
Berta Šonová   83 let
Jaroslav Voráč   82 let
Pavel Saidl    44 let

Úmrtí

Narození
Karolína Prokšová
Roman Kříž
(Laura)

Pavlína Forková
Martin Fork
(Karolína Forková)

Klára Křivohlavá
Petr Křivohlavý
(Anna Křivohlavá)

Lucie Kothajová
Aleš Hofman
(Aleš Hofman)

Ida Pencová
Martin Penc
(Hanička Pencová)

Lenka Hánlová
Martin Rácz
(Terezka Hánlová)

Svoz zákazníků 
do OC FORUM 

Liberec 
ZDARMA  

30. 8. 2014
Tam: Varnsdorf AN 

v 9.30 hod.
Zpět:  OC FORUM 

v 15.40 hod.

Blahopřání

Dne 25. srpna uplynulo 7 let, kdy se zasta-
vilo srdce našemu synovi, manželovi, otci  a 
bratru Karlu Bekovi, strojvůdci ČD. 

Kájo, stále nám chybíš. 
Zarmoucená rodina

Dne 18. července oslavili Růžena a Josef 
Vinopalovi 55. výročí svatby. 

Přejeme jim hodně štěstí, zdraví a lásky do 
dalších společných let!        

Vnučka Iva s rodinou

Děkujeme personálu LDN II za péči a lidský přístup k pacientům. 
M. Vomáčková

Dne 9. srpna by se dožila krásných 
70. narozenin naše milovaná Květoslava 
Lokvencová. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Před 100 lety dne 29. srpna 1914 se narodil varnsdorfský patriot 
pan Josef Šorfa, technicko-hospodářský pracovník n. p. Velveta 
Varnsdorf, dlouholetý předseda Závodního klubu Velveta a člen 
komisí MěNV, spoluzakladatel a vedoucí Strojně početní stanice 
n. p. Velveta. 

Prosím ty, kteří ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Za rodinu děkuje J. Šorfa ml.

Dne 25. srpna oslavila překrásné životní ju-
bileum nadšená turistka, cyklistka, milovnice 
rock&rollu a hlavně skvělá a obětavá babička 
Eva Bulejková.

Do dalších let jí přejeme jen to nejlepší, 
pevné zdraví a neutuchající elán.

Syn Pavel, snacha Hana a vnoučátka 
Linda a Ríša

Ráda bych touto cestou poděkovala panu primáři Škodovi, 
panu MUDr. Holišovi a všem sestřičkám i ostatnímu personálu 
LDN Varnsdorf za jejich péči, vstřícnost a ochotu, se kterou jsem 
se setkala při svém pobytu v tomto zařízení. 

Božena Špičková, Rumburk

Srdečně děkujeme firmě Jaroslav Novák, klempířství Varnsdorf, 
za opravu střešních plášťů na zahradních sestavách,a to zcela 
zdarma.                                        MŠ Sluníčko, Křižíkova ul.

Nemocnice Varnsdorf děkuje panu Františku Marschnerovi, 
majiteli zahradnictví na hřbitově, za sponzorský dar, který již 
několik let poskytuje - letní výsadbu květin na záhony v areálu 
nemocnice. Jeho zásluhou měla nemocnice stále hezky vyhlí-
žející zahradu a příjemné prostředí pro klienty léčebny a další 
návštěvníky nemocnice.

Dále nemocnice děkuje panu Bohuslavu Pasovskému za hodnot-
ný sponzorský dar též pro údržbu zahrady v areálu nemocnice. 

MUDr. Václav Jára

Zubní 
pohotovost

Naše milá kolegyně paní Dana Doležalová oslavila 22. čer-
vence krásné narozeniny, ke kterým jí přejeme mnoho štěstí, 
zdraví a lásky.                                            Kolektiv MŠ Sluníčko

Solidní výsledky běžců
Na sklonku června se varnsdorfští běžci zúčastnili premiérového 

ročníku City Trailu Praha. Běžely se dva okruhy po silnicích a cestách 
Strahova o délce 5,5 km s převýšením 500 m, a tak si účastníci přišli 
na své! Mezi třemi stovkami startujících doběhl Pavel Vodička v abso-
lutním pořadí 43. a 14. v kategorii M29, a to v čase 51:34 min. Karel 
Valenta doběhl na 62. místě (7. v M49) a do výsledků mu byl zapsán 
výkon 54:07 min. Vítězství na premiérové akci si zajistili liberecký Vít 
Pavlišta (39:18) a Pavla Zahálková z týmu Solomon team (46:59). 

Seriál RunTour pokračoval v Liberci závody na 5 a 10 km. 
P. Vodička doběhl v tom kratším sedmý v čase 18:21 min. K. Valenta 
byl na desítce osmý v kategorii a celkově obsadil 32. místo s časem 
44:04 min. V celkovém pořadí seriálu je zatím třináctý.                       BK 

mimino, rodinka Simpsonových, 
víly a řada dalších). Hodně zaujal 
neidentifikovatelný zelený plyšák 
na skútru, táhnoucí za sebou na 
tyči zajíce na kolečkových bruslích. 
Nechybělo i několik vyznavačů ko-
loběžek. A některým z těch převle-
čených nemuselo být ve vedru, které 
panovalo, zrovna nejpříjemněji. To 
ale jistě zažehnalo následné pose-
zení s občerstvením a losování cen 
po závodu na dvorku Pensionu U Rudolfa III. Navíc pak do pozdních 
nočních hodin k tanečním kreacím i poslechu hrála kapela VŠECEK 
PÍSEK. Vítězem cyklistické části (49 startujících) se stal Filip Holubář 
(čas 9:25 min.) před Jiřím Švorcem st. a Alešem Vohankou. Všich-
ni tři byli v cíli v rozpětí šestnácti vteřin. V běžecké části (rovněž 
49 běžců či běžkyň) byl nejrychlejší maratonec Petr Pinďák (čas 
14:26 min). O necelé dvě minuty zpět zůstali druhý Pavel Vodička 
a třetí Miloslav Petrášek. Hlavní cenu, uzenou kýtu, vylosoval pro 
již nepřítomného běžce Vojtu Kuthana jeho kolega. Cenu pro nej-
lepší převlek si odnesla domů rodina Simpsonova, byla dokonalá. 
Poděkování za přípravu a spolupráci patří děvčatům časoměřičkám, 
moderátorovi Zbyňkovi Šimákovi, všem sponzorům, městu Varns-
dorf a také bezpečnost zajišťujícím hasičům. Fotodokumentace 
k nahlédnutí na http://www.kolobeh.estranky.cz/

ZdS/RS, foto PK (1. strana) a RS

Rodinnou idylku v cíli poněkud kazí již léta neudržované zábradlí.

Pestrá podívaná na Kolobjehu
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Junior O. Bandas si to valí 
s kufry o váze 73 kg v každé ruce.

                V areálu varnsdorf-
ského Pivovaru Kocour se 5. čer-
vence za podpory mnoha spon-
zorů uskutečnil historicky 1. roč-
ník závodů silných mužů a žen 
v našem městě, který pořádal 
oddíl siláků Northern Strongman 
Varnsdorf. Dopoledne byla klání 
juniorů a příchozích v pěti nároč-
ných disciplínách. 

Mezi juniory byl nejlepší Ond-
řej Bandas (čtyři prvenství) před 
příbramským Filipem Háchou a 
žateckým Tondou Štefanem. 
Z domácích borců brali dílčí 
úspěchy ještě Pavel Kňourek 
(dvakrát třetí) a Evžen Šeps 
(jednou třetí). Mezi příchozími 
vládl rumburský Václav Koc-
man (dvě prvenství, dvě druhá 
místa). Druhý skončil domácí 
závodník Dušan Poncer (dvakrát 
první, jednou druhý) a třetí místo 
obsadil pražský Martin Bečan. 

Vysvědčení atletických družstev
V červnu finišovaly atletické soutěže do svého pololetního vy-

svědčení. Mladší žákyně a žáci realizovali své 3. kolo v Jablonném 
v Podještědí. Děvčata Slovanu Varnsdorf svými výkony obhájila 
průběžné třetí místo. Na bodovém zisku 369 bodů se nejvíce podílela 
Natálka Susová - míčkem hodila 37,21 m (3. místo), běh na 150 m za 
24,41 s (6.), dále Eliška Veverková - vrh koulí 8,76 m (2.) a Anička 
Nováková, která uběhla 600 m za 2:06,19 min. (5). Chlapci opět 
postrádali několik nezodpovědných kamarádů, a proto neměli šanci 
proti početně silnějším soupeřům. Svoji kvalitu dokázali Jakub Šon -
běh na 600 m za 1:54,00 min. (1.), dálka 4,71 m (1.), dále Patrik 
Gaspar - 150 m za 21,25 s (1.) a Vojtěch Nedošínský - hod míčkem 
44,15 m (2.). Průběžný bodový zisk 503 bodů zatím stačil pouze na 
stupínek dostatečný. Nejmladší žáci absolvovali třetí kolo družstev 
ve Cvikově. Tentokrát v kombinaci disciplín víceboje získali více než 
100 bodů čtyři varnsdorfští elévové v pořadí Vencl (134,5), Zajíček 
(131,5), Tomašov (108) a Šťovíček (106). Součet bodů ze tří kol je, 
bohužel, řadí až na 4. místo.

V České Lípě se závodilo o body v soutěžích dospělých. Varns-
dorfské družstvo žen v předchozím kole propadlo díky absenci 
opor. Zdá se, že si děvčata před prázdninami chtěla udělat ra-
dost. Povedlo se, radost měli i trenéři. Ve výsledkové listině se na 
předních místech objevily nejen opory, ale i zatím méně úspěšné 
atletky. Svůj den měla Monika Bielovičová, ziskem 24 bodů nejú-
spěšnější. Uspěla na 400 m překážek za 78,61 s (1.), v oštěpu dala 
26,75 m (4.) a trojskok zvládla s 9,09 m (5.). Druhá Pavla Dubská 
s celkovým bodovým ziskem 22 bodů měla nejúspěšnější disciplínu 
v oštěpu s 30,20 m (2.). Se ziskem 17 bodů jsme obdivovali Kamilu 
Veselou, která 3 000 m chůze zvládla za 15:37,21 min. Tímto časem 
je v celostátních průběžných tabulkách kategorie žen na prvním 
místě. Spolehlivou oporou ve sprintech byla Blanka Plocarová. 
Ta na tratích 100 a 200 m získala v součtu 16 bodů. Za zmínku 
ještě stojí čas 13,20 s na 100 m (2.) Příjemně překvapila A. Po-
láčková v trojskoku s 9,12 m (4.) a T. Škaloudová v oštěpu s 26,47 
m (5.). Družstvo se tak vrátilo na třetí pozici v průběžném pořadí 
soutěže. Udržet ji však až do finiše nebude lehké. Nebezpečím 
nejsou soupeři, ale překážky ve vlastních řadách.     Skalický

Hráli u nás už nějací fotbalisté, ovšem … 
Ano, ať to bylo na hřištích u nádraží nebo u ELITE, kde byli 

před mnoha léty k vidění např. Plánička, Bican, Kvašňák nebo na 
nynějším stadionu v Kotlině. Zde si zahráli třeba Dobiáš, Adamec 
(rok 1975) nebo dále 
mladíci Kadlec, Šilha-
vý, Bílek, Lavička či 
Skuhravý (1985), ale 
také Viktor, Nehoda, 
Fr. Veselý, Panenka 
(už jako internacio-
nálové v r. 1988). Za
poslední léta varns-
dorfského klubu v ČFL
a zejména ve FNL by 
se pak výčet tuzem-
ských hvězd ještě více 
rozrostl. Na nedávno 
skončeném fotbalo-
vém MS v Brazílii ale 
nastupoval hráč, jenž 
před několika roky 
předvedl svůj talent 
rovněž v Kotlině. Čtenáři si pomyslí, že půjde o ruského, srbského 
či chorvatského reprezentanta ve službách některého klubu ČR. 
Není tomu ale tak. Před šesti léty se na měsíc září 2008 podařilo 
vedení SK Slovan, dnes FK Varnsdorf, dojednat konání přípravné-
ho duelu týmů U19 ČR a SRN. V týmu hostů válel s číslem devět 
vysoký blonďatý útočník Andre Schurlle (foto). Fotbaloví nadšenci 
si již vybaví borce, který na letošním MS zajistil Německu postup 
do čtvrtfinále přes Alžírsko a v semifinále přispěl dvěma góly 
k nečekaně hladké výhře nad domácí Brazílii. A že nakonec se svým 
týmem slavil po porážce Argentiny i titul mistra světa, je už zbytečné 
dodávat. Takže tehdy byl u nás k vidění hráč (nyní londýnská Chel-
sea FC) patřící ve světě fotbalu k hodně ceněným.   Text a foto ZdS

Strongman Varnsdorf 2014
Z domácích závodníků zazna-
menal dále Martin Foretník dvě 
třetí pořadí. 

Odpoledne startovaly katego-
rie strongman do 100 kg a strong-
-woman, opět v pěti disciplínách. 
V té první zvítězil Norbert Kujan 

ze Rtyně v Podkrkonoší (tř i 
prvenství), druhý se umístil 
pardubický Marek Petr (dvakrát 
první) a třetí žatecký Jaromír 
Šruc (dvakrát druhý, jednou 
třetí). Rumburský Václav Kolář 
zaznamenal dvě třetí místa. 
Kategorii strongwoman vyhrála 
přesvědčivě českobudějovická 
Eva Horňáková, druhá skončila 
domácí Katka Batelková. Po-
děkování patří všem členům 
oddílu za perfektní organizaci 
akce, mnoha sponzorům a 
v neposlední řadě také rozhod-
čímu, komentátorovi, zvukaři, 
zdravotnici, dobrovolníkům a 
zapisovatelkám („roštěnkám“). 
Díky i všem závodníkům, že 
přijeli. Těšte se na další ročník 
Strongman Varnsdorf 2015, 
opět na stejném místě. 

Text a foto KB 
(redakčně upraveno)

Rekordní 
tenisové mixy 

Vedro, rekordní účast, ale 
i zranění. Tak by se dal v kostce 
charakterizovat již šestý a stále 
populárnější tenisový turnaj 
smíšených dvojic (tentokráte 
17), který byl odehrán na 
varnsdorfských kurtech. Přijeli 
tenisté různých věkových kate-
gorií z Jiříkova, Šluknova, Dolní 
Poustevny, Rumburku, České 
Lípy a dokonce zavítala pozdější 
vítězka ze Žďáru nad Sázavou. 
Základ vytvořili pochopitelně 
hráči a hráčky z Varnsdorfu, 
v několika případech manželské 
dvojice. Zápasy do šesti gamů 
ve čtyřech základních skupinách 
byly odehrány překvapivě rych-
le. Další část turnaje se nesla 
ve znamení bojů o konečná 
umístění. Ve finále se nakonec 
utkali Hana Tognerová se svým 
parťákem Milanem Deusem proti 
skvělému mixu Dáša Ráčková a 
Marian Kern. Dáša s Marianem 
zvítězili. Blahopřejeme. Všichni 
odehráli ve vedru svá maxima 
a vždy v duchu fair-play, leckdy 
s úsměvy na tvářích, kdy ne-
chyběly legrácky při samotné 
hře. V 16.00 hodin bylo ho-
tovo, následovalo slavnostní 
vyhlášení, předání drobných 
cen a diplomů. Unisono znělo: 
výborný turnaj, skvělé jídlo, 
bezva obsluha, báječná parta 
lidí, kteří si chtějí užívat života. 
Děkujeme všem zúčastněným. 
Fotogalerii z akce najdete na 
http://mikl50.rajce.idnes.cz.

Milan Klusoň 
• Český reprezentační tým starostů vyhrál Euroregion cup 

2014 v Jablonci n. Nis. V jeho dresu nechyběli trenér týmu Josef 
Zoser (Jiřetín p. J.), Pavel Svoboda (Lipová), Roman Forfera (Ryb-
niště) a František Moravec (Staré Křečany). Tým porazil Maďarsko 
6:1, Polsko 5:0, se Slovenskem se rozešel smírně 1:1, a to stačilo 
k celkovému prvenství. 

• Tým Bílé Vdovy, složený převážně z varnsdorfských fotbalistů 
působících v okolních klubech (např. M. Vaňák, J. Jägr, T. Jägr, 
R. Pácha, P. Greňo), vyhrál mezi dvaceti celky 8. ročník Memoriálu 
Slávy Novotného ve Šluknově. Na turnaji Květ ve Vilémově, jenž 
přilákal třicet družstev, pak skončil druhý, když ve finále neuspěl 
s domácím Stapem 5:1.

• Třetího ročníku Sportlife Cupu v Rumburku se zúčastnilo 
rekordních 12 firem. Zatím nikdy nechyběly TOS Varnsdodrf a. s., 
BENTELER, TRATEC a STAP. Soutěžilo se v osmnácti sportovních 
disciplínách a potřetí si vybojoval celkové prvenství TOS Varnsdorf 
a. s., jehož barvy hájilo 51 sportu holdujících zaměstnanců. Druhý 
skončil BENTELER a třetí STAP. 

• Šachový turnaj 16. Open Krásná Lípa České Švýcarsko 
vyhrál se 7,5 body nejlepší student Šachové akademie Praha Daniel 
Rous (23 let, klub VŠFS Porg Praha). Vážnějším soupeřem přímo 
u šachovnice mu byl jen druhý v pořadí Jan Fojtů (Říčany 1925), 
6,5 bodů. Třetí se 6 body skončil Vlastimi Sejkora (SK Děčín) a 
nejlepší umístění z domácích šachistů dosáhl Filip Třešňák, skončil 
s 5,5 body na 10. místě. 

• Na cyklistickém mistrovství České republiky v Lučanech 
(93 km, převýšení 2 100 m) zvítězil v kategorii Masters (závodníci 
nad 30 let) v závodě s hromadným startem Jan Novota. Stejně vý-
borně si počínal Herbert Michel v kategorii nad sedmdesát let.    red

Krátce z dalších 
sportovních událostí
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Čekání na plný bodový zisk

J

     zprostředkování ocenění nemovitostí•

Po náročné přípravě prvního 
týmu FK Varnsdorf, proložené 
turnajem v Dubí a přípravnými 
duely venku (Jablonec 2:3, 
Dukla Praha 4:0, Bohemians 
1905 1:0, Neugersdorf 3:2, 
Hradec Králové 3:0, doma 
s Jabloncem n. J. 5:0), čekal ce-
lek pohárový zápas v Chrastavě 
s jasným výsledkem 0:8. Předem 
stanovený losovací pavouk tak 
přisoudil za soupeře Bohemians 
Praha v jeho prostředí. Ten se 
postaral o vyřazení FK výhrou 
2:0 góly z prvé půle, kdy hostům 
chyběl důraz a nasazení. Druhá 
část utkání už jim vyšla lépe, ale 
chyběla přesná koncovka, a tak 
ani kontaktní branka nepřišla. 

Úvodní duel FNL 2014-2014 
svedl proti sobě v derby Varn-
sdorf a Ústí n. L. Po vedení 
hostů vyrovnal po přestávce 
na 1:1 Rudnytskyy a skóre 
1:1 už se neměnilo. Domácí 
zahodili dobré dvě šance před 
obdrženou brankou, hosté pak 
podobně neuspěli v závěru. 
Z utkání u favorizovaného Tá-
borska přivezl tým stejný, ale 
hodně cenný výsledek. Doma 
s Pardubicemi přišla třetí remíza 
v řadě, branek se však 900 divá-

Streetballová liga
získává prestiž

Před startem poslední etapy na varnsdorfském náměstí zleva 
H. Woering, B. Walle, M. Sáblíková a V. Koedooder

ků nedočkalo. Na Viktorii Žižkov 
FK prohrál 3:0 (3:0) a inkasoval 
navíc pět žlutých karet. 

Varnsdorfskou fotbalovou 
událostí léta je bezesporu 
odchod Matěje Kotiše na hos-
tování do prvoligového Hradce 
Králové, kde zatím odehrál bez 
střídání všech pět ligových Sezonu 2014 zahájil úvodní turnaj v první den posledního víkendu 

června odehráním 46 desetiminutových utkání. Do nich se zapojilo 
přes osmdesát basketbalistů z 23 týmů rozdělených do kategorií 
0-14 let, junioři 15-18 let, ženy a muži. Za krásného počasí si poho-
dové atmosféry, profesionálních masáží a výborného občerstvení 
užívaly spolu s hráči desítky diváků. Děti ocenily nafukovací hrad, 
trampolínu a lahodnou zázvorovou limonádu. A vítězové? Kategorie 
0-14 let: Borci U13 (Novák, Strnad, Vuong, Polák), junioři: Černej 
Humor (Zamrzla, Vlček, Houngbendji), ženy: Natabuli (Natabou, 
Martinovská, Špičková), muži: 1. XXX (to je název týmu v sestavě 
Novotný, M. Doležal, Smrčka, T. Relich). V doprovodných soutěžích 
vyhrála střelbu zpoza tříbodového oblouku Hanka Těšitelová a trest-
né hody Jiří Dušánek. Další turnaj se odehrál v polovině srpna opět 
na hřišti pod sokolovnou a třetí je na pořadu 13. září v Rumburku. 
K nim se vrátíme v dalších číslech HS.             TJ Slovan-basket 

Téměř tropické vedro 
neodradilo mnoho aktivních 
i pasivních účastníků, aby si 
opět vychutnali atmosféru stále 
populárnější akce NORTHCO 
BARTYS TRIATLON konané 
každé léto v okolí Mašíňáku. 
Letos se konala po deváté a 
o šest sportovců narostl do-
savadní účastnický rekord na 
krásné číslo 175. Dopolední 
start dětí do 15 let předzname-
nal masovost celé akce, neboť 
počet mladých závodníků se proti 
rokům předešlým znovu výraz-
ně navýšil. Vložený plavecký 
závod byl tentokrát nahrazen 
duatlonem pro nejmenší. A byla 
to skvělá volba. Účast se tím 
zdvojnásobila! Na start hlavního 
závodu se postavilo 82 jednot-
livců a 19 štafet, což na úvod 
znamenalo fascinující pohled na 
rozbouřenou hladinu rybníku. 
Sedminásobný vítěz závodu 
Pavel Jindra našel v tomto roce 
za více než zdatné soupeře juni-
orského reprezentanta Ondřeje 
Petra z TT Cyklorenovy Cvikov 
a Milana Hroudu z libereckého 
Cyklofitu. Všichni přijeli z cyklis-
tické části v rozmezí jedné minu-
ty. Druhým místem mezi ženami 
se blýskla stále se zlepšující a 

utkání. V novém působiští dále 
odehrál tři duely  Denis Cana 
(Olomouc). Tomáš Mikinič (Tr-
nava) zatím jen dvakrát  střídal, 
ale také třikrát v Evropské lize. 
To svědčí o kvalitní průpravě 
těchto hráčů nabyté působením 
ve varnsdorfském klubu.          

ZdS

Nejcennější umístění 
pro Američanky

do vrcholných výkonů rostoucí 
mladá domácí naděje Anežka 
Lhotáková (Schrödinger Cycling 
Team). Ve štafetách opět ukáza-
lo své umění početnému publiku 
několik špičkových sportovců a 
reprezentantů v jednotlivých 
disciplínách. Nejúspěšnější byl 
domácí Schrödinger Sports 

Triatlon měl rekordní účast a za rok bude jubilovat

Letošní Tour de Feminin opět lákala sportovní příznivce účastí ně-
kolikanásobné olympijské vítězky a mistryně světa v rychlobruslení 
Martiny Sáblíkové. Ta navíc koncem června znovu vypálila rybník 
všem českým cyklistickým specialistkám a získala svůj devátý a 
desátý kolečkářský titul MČR (po čtyřech z časovek a silničních 
závodů s hromadným startem, dva z časovek dvojic). 

Na silnicích nejsevernějšího regionu ČR pak potvrdila své 
ambice pro reprezentaci na Letních olympijských hrách 2016 
v Rio de Janeiro. Skončila celkově druhá a suverénně získala pr-
venství ve vrchařské soutěži. Lepší byla jen Američanka B. Walle, 
která se mohla spolehnout na podporu svého silného týmu (další 
její dvě kolegyně v první desítce). V tomto směru byly lepší jen 
Holanďanky, které zde měly čtyři cyklistky. Sáblíková sice porazila 
vítězku v časovce rozdílem 12 s, ale ta byla lepší v první etapě 
o půl minuty. Navíc byla třikrát na bedně po etapových dojezdech 

(úhrn bonifikací 16 s) a další bonifikace (11 s) si připsala na rych-
lostních prémiích. B. Walle vybojovala žlutý trikot až vítězstvím 
v poslední etapě, když dosavadní lídr Holanďanka V. Koedooder 
v ní dojela se ztrátou více jak minuty šestá a v celkovém pořadí klesla 
na třetí příčku. Američanka si k tomu udržela i oranžový. Nejlepší 
závodnicí do 23 let se stala Holanďanka H. Woering (bílý trikot) a 
modrý pro nejlepší vrchařku si odvezla M. Sáblíková. V soutěži 
družstev zvítězil tým USA před dvěma holandskými stájemi, repre-
zentace ČR skončila pátá. Před zahájením závodu bylo ve startovní 
listině v 8 družstvech 56 závodnic.                  ZdS, foto Ivo Šafus 

Rozlosování FNL - podzim 2014
V závorce za týmy je uvedeno umístění v minulé sezoně nebo 

N-nováček soutěže, příp. S-tým sestoupil.
NE 3. 8. 17:00 hod. Varnsdorf (4.) - Ústí nad Labem (7.) 1:1 
SO 9. 8. 17:00 hod. Táborsko (3.) - Varnsdorf 1:1
NE 17. 8. 17:00 hod. Varnsdorf - Pardubice (11.) 0:0 
NE 24. 8. 10:15 hod. V. Žižkov (5.) - Varnsdorf 3:0
NE 31. 8. 17:00 hod. Varnsdorf - Zlín (10.)
NE 14. 9. 17:00 hod. Kolín (N) - Varnsdorf 
SO 20. 9. 10:15 hod. Sokolov (6.) - Varnsdorf 
NE 28. 9. 16:30 hod. Varnsdorf - Znojmo (S) 
SO 4. 10. 16:00 hod. Frýdek-Místek (14.) - Varnsdorf 
NE 12. 10. 16:00 hod. Varnsdorf - Karviná 
SO 18. 10. 18:00 hod. Opava (N) - Varnsdorf 
NE 26. 10. 14:30 hod. Varnsdorf - Třinec (9.) 
NE 2. 11. 17:30 hod. Most (12.) - Varnsdorf 
NE 9. 11. 14:00 hod. Varnsdorf - Vlašim (13.)
SO 15. 11. 14:00 hod. Olomouc (S) - Varnsdorf 
NE 23. 11. 13:30 hod. Varnsdorf - Táborsko (3.)

1.
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Team (Novota, Strož, Vodička) 
před hrádeckým HONMI (Daňko, 
Souček) a českolipským Dream 
Teamem (Spurná, Matoušek, 
Chotěnovský). Výsledky a bo-
hatou fotodokumentaci najdete 
na http://bike24.cz/triatlonvdf/
vysledky/2014-2/. 

ZdS/JN, foto Ivo Šafus 


