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Desetiletí varnsdorfské VOŠ
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Kosmetička a vizážistka Jana Hrabáková z Varnsdorfu 
(vlevo) zopakovala svůj velký loňský úspěch, když obhá-
jila titul mistryně ČR v make-upu. Mistrovství se konalo 
5. září při veletrhu kosmetiky World of beauty & spa 
v pražských Letňanech a tématem byla Candy Girl. Jana 
nás bude reprezentovat na mezinárodním mistrovství 
v německém Düsseldorfu. Na snímku je při práci s mo-
delkou Denisou Samkovou, jejíž účes vytvořila kadeřni-
ce Lenka Chládková.         -r-, foto Jana Marie Knotová 

Opět mistryní republiky
Ve školní budově na Střelec-

ké byla 6. září 2004 přestřižena 
páska jako symbolický akt za-
hájení výuky na vyšší odborné 
škole. Ta byla součástí VOŠ a 
Střední průmyslové školy ve 
Varnsdorfu. Byly otevřeny dva 
vzdělávací programy - informa-
tika ve státní správě a stavba 
obráběcích strojů. Po třech 
letech školu opouštělo prvních 
13 absolventů informatiky (ze 
čtyř studentů strojírenského 
oboru nedokončil žádný). 

Deset let trvání školy bylo 
oslaveno v aule téže budovy 
5. září 2014. Mezitím došlo ke 
sloučení tří zdejších středních 
škol do VOŠ a Střední školy 
Varnsdorf. Samotná VOŠ má 
celkem již 481 absolventů. 
V začínajícím školním roce 
nabízí sedm oborů včetně dvou 
nově akreditovaných (bezpeč-
nostně právní činnosti a strojí-
renství s využitím CASD/CAM 
technologií). Největší zájem je 

o obor veřejnosprávní činnost. 
Školu navštěvuje téměř 400 
studentů.

S těmito fakty účastníky osla-
vy seznámila ředitelka střediska 
VOŠ Zdeňka Vajsová. S blaho-
přáním k jubileu školy se dostavil 
ředitel odboru vzdělávání na mi-
nisterstvu školství Petr Bannert, 
který v předchozích letech patřil 
i k vyučujícím na této škole, a 
další významní hosté. Od nich 
se škole dostalo poděkování za 
nejvyšší dosažitelné vzdělání 
v našem regionu, které absol-
ventům pomáhá k úspěšnosti 
na trhu práce. 

Př i této příležitosti došlo 
i k podpisu „memoranda o spo-
lupráci“ mezi VOŠ a SŠ Varns-
dorf a jazykovou školou Lin-
gua Rumburk - jde o zajištění 
certifikovaných zkoušek z an-
glického a německého jazyka, 
zprostředkovaných Evropským 
centrem jazykových zkoušek. 
Pak byly přímo v aule k vidění 

ukázky technik sebeobrany a 
módní přehlídka a pro zájemce 
následovala prohlídka vybavení 
školy.

K jubileu byl vydán almanach 
(viz obálka) s přehledem všech 
absolventů, soupisem pedago-
gů, kteří zde působili, přehledem 
vzdělávacích programů a vzpo-
mínkou na slavnostní otevření 
v roce 2004.               ham

Volby do zastupitelstev obcí 
a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se 
budou konat ve dnech 10. a 11. 
října 2014. Dne 10. října 2014 
(pátek) budou volební místnosti 
otevřeny od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a dne 11. října 
2014 (sobota) od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.

Právo volit do zastupitel-
stva obce má občan obce za 
předpokladu, že 

• jde o státního občana České 
republiky (nebo o státního obča-
na členského státu EU, pokud 
požádal o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů),

• alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let, 

Volby se konají 10. a 11. října 2014
• je v den voleb v této obci 

přihlášen k trvalému pobytu.
Právo volit do Senátu 

Parlamentu ČR má volič za 
předpokladu, že 

• jde o státního občana České 
republiky,

• alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let.

Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost a 
státní občanství České republiky 
platným občanským průka-
zem nebo platným cestovním 
pasem České republiky (jde-li 
cizince s právem volit průkazem 
o povolení k pobytu). Po zázna-
mu ve výpisu ze seznamu voličů 

obdrží od okrskové volební ko-
mise dvě úřední obálky (!).

Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství 
potřebnými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno. Měs-
to Varnsdorf je rozděleno na 13 
volebních okrsků. Volič hlasuje 
ve volební místnosti a volebním 
okrsku příslušném podle místa 
trvalého pobytu. 

Hlasovací lístky pro oba 
typy voleb budou dodány všem 
voličům nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb. Na obálce s hla-
sovacími lístky bude uvede-
no číslo okrsku a příslušná 
volební místnost.
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

Rada města na svém zasedání 11. 9. 2014 rozhodla: • Schválit Městskému divadlu Varnsdorf a 
Městské knihovně Varnsdorf změnu závazných ukazatelů. • Schválit harmonogram inventarizace 
majetku k provedení roční řádné inventarizace 2014 a jmenovat ústřední inventarizační komisi a 
likvidační komisi. • Zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 1660 v k. ú. Varnsdorf a zadat zpraco-
vání geometrického plánu na oddělení komunikace z p. p. č. 1660 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího 
užívání. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 1531/16 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést část 
p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení 
části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku dle současného užívání. • Zveřejnit záměr převést 
část p. p. č. 5615 v k. ú. Varnsdorf a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. 
p. č. 5615 v k. ú. Varnsdorf, dle současného užívání. • Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6755 
a p. p. č. 6696/4, vše v k. ú. Varnsdorf, a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části 
p. p. č. 6755 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 34/12 v k. ú. Varnsdorf a dále 
p. p. č. 34/8, p. p. č. 34/9, p. p. č. 34/10, p. p. č. 34/11, p. p. č. 34/13, p. p. č. 34/14, p. p. č. 34/
15, p. p. č. 34/16, p. p. č. 34/17, p. p. č. 34/18, p. p. č. 34/19, p. p. č. 34/20, p. p. č. 34/23, p. p. 
č. 34/24, p. p. č. 34/25, p. p. č. 34/26, p. p. č. 34/27, p. p. č. 34/28, p. p. č. 34/29, p. p. č. 34/30, 
p. p. č. 34/31 a p. p. č. 34/32, vše v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 1005, p. p. 
č. 1006/1, p. p. č. 1006/4, p. p. č. 1007 a p. p. č. 1008, vše v k. ú. Varnsdorf. • Schválit smlouvu 
č. 14169773 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na 
akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf“, podepsanou zástupcem Fondu 
dne 25.08.2014, a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. • Souhlasit s podáním žádosti 
o dotaci na projekt „Revitalizace části města Varnsdorf - etapa A - okolí „Věžičky“ ve výši 9.828.000 Kč
celkových nákladů projektu do 58. výzvy ROP Severozápad a doporučit zastupitelstvu města 
vyslovit souhlas se zajištěním financování tohoto projektu se spolufinancováním města ve výši 
15 % z celkových způsobilých výdajů, tj. 1.309.950 Kč, a se zajištěním předfinancování projektu 
ve výši 100 % celkových nákladů projektu, tj. 9.828.000 Kč z rozpočtu města. • Zveřejnit záměr 
pronajmout část nebytových prostor v č. p. 1254, ul. Poštovní ve Varnsdorfu. • Zveřejnit záměr 
uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce věcí nemovitých uzavřené mezi městem Varnsdorf a 
Technickými službami města Varnsdorf, s. r. o., dne 31. 01. 2001, kterým se mění výpovědní doba 
z jednoho roku na dobu tří let. • Pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. 10000085121/6005 uzavřené dne 19. 12. 2012 mezi městem Varnsdorf a firmou SKANSKA a. s. 
Praha na akci „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“, kterým se navyšuje celková cena díla 
o 380.484 + DPH a činí tak 47.637.46 Kč + DPH. • Vyhovět žádosti paní E. C. - proplacení výměny 
oken v č. p. 3014. • Nevyhovět žádosti paní M. S. o proplacení zůstatkové ceny balkonového okna 
v č. p. 3014, ulice Karolíny Světlé. • Vzít na vědomí předložení zprávy nezávislého auditora, pověřit 
ředitele nemocnice realizací doporučení auditora a pověřit ředitele nemocnice zpracováním harmo-
nogramu nápravných opatření plynoucích z doporučení auditora do 30.10. 2014. • Vzít na vědomí 
předložení přípravy možností transformace Nemocnice Varnsdorf p. o. • Doporučit zastupitelstvu 
města pokračovat v přípravách na transformaci Nemocnice Varnsdorf, p. o., na jiný právní subjekt.

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE 

Z DIÁŘE STAROSTY

4. 9.   - Jednání v Sebnitz o příhraniční spolupráci při zjištění 
             zázemí pro zájmovou činnost mládeže
5. 9. - Oslavy 10. výročí vzniku Vyšší odborné školy ve 
             Varnsdorfu
          - Účast na Mezinárodní konferenci chovatelů masného 
             skotu ve Chřibské
6. 9.  - Účast na akci Rozloučení s prázdninami, pořádané 
             společností OVB Allfinanz
8. 9.    - Zahájení školního roku na VOŠ a SŠ Varnsdorf - denní
             studium VOŠ
9. 9.   - Jednání s ředitelkou Plavecké školy Delfín
          - Řešení občanských podnětů
10. 9. - Jednání bezpečnostní rady ORP Varnsdorf
11. 9.  - Zahájení dálkového studia VOŠ a SŠ Varnsdorf
          - Jednání s pracovnicí krajské hygienické stanice MUDr. 
              L. Šimůnkovou o řešení výskytu štěnic v Kovářské ulici
      - Jednání s plk. Ing. J. Vaňkem, ředitelem územního 
            odboru Děčín Hasičského záchranného sboru Ústeckého
            kraje, o záměru vybudovat novou hasičskou stanici
12. 9. - Schůzka starostů Dobrovolného svazku obcí Tolštejn 
            v Horním Podluží

• Výjezd k muži po pádu z domu
Na základě požadavku dispečinku Zdravotnické záchran-

né služby Ústeckého kraje strážníci poskytli v Husově ulici 
první pomoc muži, který při pádu z panelového domu utrpěl 
mnohočetná poranění. Postupovali dle telefonických pokynů 
operátora z dispečinku záchranky a muže pak předali výjezdu 
RZS. Událost je dále v šetření Policie ČR. 

• Defibrilátor nezahálí 
Již běžnou součástí výkonu služby strážníků MP se stávají 

zásahy s AED defibrilátorem. Nedávno poskytovali první pomoc 
muži v Nemocniční ulici a poté dalšímu muži v Lesní ulici; oba 
byli v bezvědomí, postiženi zástavou srdce. Oživování s pou-
žitím defibrilátoru prováděli až do příjezdu záchranné služby, 
která si muže převzala. O několik dní později vyjížděli do Husovy 
ulice k ženě v bezvědomí, postižené fibrilací srdečních komor. 
První pomoc zde již poskytoval policista z Ústí nad Labem 
v době mimo výkon své služby. Strážníci převzali iniciativu a 
za použití defibrilátoru se ženu podařilo resuscitovat. Lékař 
záchranné služby pak provedl odborné ošetření a zajistil převoz 
do nemocnice. 

• Vypátrali pohřešovanou
V rámci spolupráce při pátrání po pohřešované nezletilé 

dívce získala hlídka městské policie poznatek, na základě 
kterého dívku v průběhu jedné hodiny vypátrala na jedné 
z varnsdorfských ubytoven. Další úkony ve věci pak provedli 
policisté z obvodního oddělení PČR Varnsdorf. 

• Nepoučitelný mladík a varnsdorfský „štamgast“
Výlet ze Šluknova do Varnsdorfu si chtěl „vylepšit“ krádeží 

mladík, který se v marketu Albert pokusil odcizit několik čoko-
lád. Rovněž i muž z Varnsdorfu si chtěl „přivydělat“ krádeží, 
tentokrát v Penny marketu na Žitavské ulici. Byli však zadrženi 
pracovníky ostrahy a přivolaní strážníci je, po zjištění skutko-
vého stavu věci, předali policistům z obvodního oddělení PČR, 
neboť v jejich případech nešlo o ojedinělá jednání.

• Asistence u dopravní nehody
Hlídka MP asistovala u dopravní nehody v Kmochově ulici, 

kde projíždějící vozidlo na přechodu pro chodce srazilo ženu. 
Strážníci konzultovali situaci na místě s operátorem dispečinku 
zdravotnické záchranné služby. Postižené ženě nejprve poskytli 
první pomoc a po jejím předání osádce sanitky spolupracovali 
s výjezdem vyšetřujících policistů. 

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Na základě pokynu minister-
stva vnitra-generálního ředitel-
ství Hasičského záchranného 
sboru ČR organizuje HZS 
Ústeckého kraje odbornou 
přípravu v rozsahu 16 hodin 
s názvem Technik ochrany 
obyvatelstva. Historicky první 
účastníky tohoto kurzu přivítal 
v pátek 12. září autokemp 
v Chabařovicích, aby si tam 
v rozsahu 10 hodin v praxi 
procvičili to, co se naučili 
v rámci 6hodinového e-lear-
ningu. V první části si  během 
promítání krátkých prezentací 
připomněli základní myšlenky 
z e-learningového kurzu. 
Ve druhé, praktické části si 
pak pod vedením zkušených 
lektorů vyzkoušeli rozvinutí 
kontejneru pro nouzové přežití, 
stavbu vojenských stanů a pro-
tipovodňových hrází z pytlů a 
v neposlední řadě obsluhu 
různých typů kalových a po-
norných čerpadel, elektrocen-
trál a vysoušečů. Na závěr 
kurzu všichni účastníci absol-
vovali 35 otázek testu znalostí 
z dané problematiky a získali 

ZUŠ má ještě 
volná místa

Změna notáře ve Varnsdorfu 
Notářské služby ve Varnsdorfu už neposkytuje Mgr. Luboš 

Holík, ale Mgr. Radka Vrataninová, a to na stejné adrese: 
Poštovní 1220, Varnsdorf.
Tel. 478 478 365, e-mail: rvrataninova.notar@nkcr.cz
Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 8.30-15.30 hod., pátek 8.00-
14.00 hod.

osvědčení pro funkci Technik 
ochrany obyvatelstva. 

Záměrem je vytvořit na úze-
mí ČR specializované jednotky 
určené pro ochranu obyvatel a 
ty následně z prostředků 
ministerstva vybavit potřeb-
nou technikou a materiálem. 
Předpoklad je, že vytipované 
jednotky Varnsdorf, Chřibská, 
Mikulášovice a Krásná Lípa 
budou v rámci Šluknovského 
výběžku vybaveny speciálně
upravenými vozidly pro pří-
pad pomoci v rámci ochrany 
obyvatel. Jednotka dobrovol-
ných hasičů z Varnsdorfu tak 
rozšířila svoji předurčenost na 
povodně, ochranu obyvatel a 
částečně i na likvidaci následků 
dopravních nehod.               JS

Města a obce se připravují na 
povodně a mimořádné události

Základní umělecká škola ve 
Varnsdorfu nabízí výuku pro 
nové žáky v těchto oborech 
a předmětech:
• pěvecké sbory Čtyřlístek (od 
pěti let), Bambule (od sedmi 
let), Sametky (od deseti let).
• hra na zobcovou flétnu, hra 
na kytaru (pro děti od pěti let 
a starší),
• výtvarný obor, taneční obor, 
literárně - dramatický obor (od 
pěti let a starší).
Informace: tel. 412 372 323, 
412 375 455, e-mail zusvarns-
dorf@tiscali.cz, www.zusvarns-
sdorf.cz
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Téměř tři desítky návštěvníků 
si v úterý 16. září našly cestu 
do výstavní síně rumburského 
muzea. Díky pracovníkům 
varnsdorfského muzea se zde 
seznámily s dílem Antona Mölle-
ra (1864-1927), varnsdorfského 
stavitele a architekta. Varns-
dorfští muzejníci tak zúročili 
několikaměsíční výzkum, který 
si vyžádalo letošní 110. výročí 
otevření Hrádku ve Varnsdorfu. 
Osobnost městského stavitele a 
pozdějšího stavebního ředitele, 
který výrazně ovlivnil podobu 
Varnsdorfu, př ibližuje deset 
výstavních panelů a sedmnáct 
stavebních plánů. Výstavu 
připravil autorský kolektiv pod 
vedením Renaty Procházkové a 
graficky ji zpracoval Jiří Beran 
z Varnsdorfu. Výstava „Otisky ve 
zdi a kameni“ potrvá v rumbur-
ském muzeu do 15. listopadu. 
Pořádá ji Muzeum Varnsdorf, 

Kdy a kam k volbám
Volby do Zastupitelstva města Varnsdorf a volby do Senátu Parla-
mentu České republiky se uskuteční 
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 11. října 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. 

Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost na Městském úřadě, nám. E. Beneše 470, 
Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu ve Varnsdorfu V;
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Interaktivní základní škole, Karlova 1700, 
Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu ve Varnsdorfu VI;
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Klubu Střelnice, B. Němcové 476, Varnsdorf 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu I, II;
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v Základní škole, Východní 1602, Varnsdorf 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu II, III;
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v Městském divadle, Partyzánů 1442, Varnsdorf 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu III, IV;
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v Základní škole, Bratislavská 994, Varnsdorf 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu VIII;
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v Lidové zahradě, Karlova 702, Varnsdorf pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu VI;
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost ve Vyšší odborné škole a Střední škole, Varns-
dorf, Kostelní 723, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V, VI;
ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost ve firmě ReTOS, s.r.o., Žitavská 913, Varnsdorf 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu VII;
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost v Mateřské škole, Pražská 2812, Varnsdorf pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V;
ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost v Základní škole, Edisonova 2821, Varnsdorf 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu V;
ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost v Městském centru kultury a vzdělávání, Otá-
halova 1260, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu ve Varnsdorfu IV, V;
ve volebním okrsku č. 13
je volební místnost ve firmě SILNICE A MOSTY, Studánka 283, 
Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu ve Varnsdorfu, Studánka.
Další informace k organizaci voleb najdete v článku „Volby se 
konají 10. a 11. října“ na stranách 1 a 5.

Varnsdorf se stal jednou ze 
tří lokalit České republiky, kde 
proběhne první otestování nové 
mobilní aplikace Tady žiju. Apli-
kaci vytváří společnost Scienti-
ca ve spolupráci s Katedrou so-
ciální geografie a regionálního 
rozvoje Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy a Katedrou 
aplikované geoinformatiky a 
kar tograf ie na téže fakultě. 
Od srpna do září probíhá na 
území našeho města zkouška 
funkčnosti celé aplikace a 
v měsíci říjnu pak proběhne vět-
ší testování, kterého se zúčastní 
také studenti varnsdorfského 
gymnázia. Dvanácti z nich 
bude zapůjčen na jeden či dva 
týdny tablet s nainstalovanou 
aplikací Tady žiju a ti ji budou 
moci vyzkoušet v terénu. 

Co aplikace umí? Za její 
pomoci může každý majitel 
tabletu či tzv. chytrého telefonu 
s integrovaným GPS ohodnotit 
jakékoliv místo, kde se ocitne, 
a bude se k němu chtít vyjádřit. 
V aplikaci zvolí nejdříve vhod-
ný emotikon (např. tady je to 
pěkné, sem nechodím, místo 
setkávání, ...), poté může místo 
vyfotit, napsat kratší komentář 
a následně odeslat do systé-
mu, kde se všechna data uloží 
a zároveň propojí s mapou. Po 
shromáždění několika desítek či 
stovek dat bude možné zjistit, 
k jakým konkrétním místům se 
lidé vyjadřují a jakou kvalitu 
danému místu přisuzují. Po 
otestování bude aplikace volně 
ke stažení. 

Výsledky budou sloužit k vy-
mezení problematických míst 

Výstavba nové kanalizace v ulicích 
Sv. Čecha, K. Světlé a Na Příkopech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další pláno-
vanou investiční akci roku 2014 - odstranění nevyhovující kanali-
zační výusti DC 75, a to vybudováním nové splaškové kanalizace 
v ulicích Svatopluka Čecha, Karolíny Světlé a Na Příkopech. 

Stávající kanalizační stoka v uvedené lokalitě pochází z roku 
1899 a 1990. Odvádí odpadní vody z 22 rodinných domů bez pře-
čištění zaústěním do místní bezejmenné zatrubněné vodoteče. SVS 
proto rozhodla o výstavbě nové splaškové kanalizace, která bude 
splašky odvádět na stávající kanalizační stoku v ul. K. Světlé a tím 
na kanalizační síť města, zakončenou v místní čistírně odpadních 
vod. Nové kanalizační potrubí bude z kamenino vnitřním průměru 
300 mm v délce 204 metrů. Součástí stavby je zkapacitnění pře-
ložky Zaječího potoka železobetonovou troubou vnitřního průměru 
1 200 mm v délce 75 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném 
paženém výkopu. V trase dochází ke křížení se železniční tratí, 
v daném místě bude proveden protlak. Závěrem dojde k obnově 
povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavební práce mají být podle 
schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2014. 

V souvislosti se stavebními pracemi je úplná uzavírka provozu 
na místní komunikaci Na Příkopech a Sv. Čecha. Uzavírka začíná 
před železničním mostem a končí u křižovatky ulic Sv. Čecha a 
Na Příkopech. Objízdná trasa vede obousměrně po ulici Karolíny 
Světlé, Stromovka, Plavecká a dále Svatopluka Čecha. Doba uza-
vírky je stanovena od 15. září do 31. října 2014. Zhotovitel se bude 
snažit omezit dobu schválené úplné uzavírky na co nejkratší období 
s ohledem na postup prací. 

Podle informací SVS a odboru správy majetku a investic MěÚ 
Varnsdorf

Varnsdorfské „Otisky ve zdi a kameni“ v Rumburku
pobočka Oblastního muzea 
v Děčíně. Přístupná je od úterý 
do pátku mezi 9.00 a 15.00 
hod. Pro dětské návštěvníky je 
připraven malý kvíz o osobnosti 
Antona Möllera. 

Součástí výstavy je torzo 
modelu kostela sv. Karla 
Boromejského ve Varnsdorfu, 
o jehož existenci varnsdorfští 
muzejníci dosud neměli tušení. 
Model z roku 1903 vypracoval 
vídeňský sochař Hans Aichin-
ger. Právě tento model se spolu 
s množstvím stavebních plánů 
z Varnsdorfu představil roku 
1906 na „Výstavě německých 
Čech“ v Liberci, kde je obdivoval 
císař František Josef I. 

Od narození stavitele Antona 
Möllera letos uplynulo 150 let. 
Pocházel z Krásné Studánky 
u Liberce a do Varnsdorfu přišel 
v roce 1890. Během pětatřiceti 
let, kdy řídil městský stavební 

úřad, měl na starost např. 
projektování vodovodu, jatek, 
škol, kostelů, starobince a oční 
kliniky. Mezi jeho díly bychom 
našli most ve Vídni, pomníky 
padlým vojákům a rozhledny 
Hrádek ve Varnsdorfu a na 
vrchu Kohout u Benešova nad 
Ploučnicí. Souběžně se věnoval 
vlastní architektonické praxi. 
S díly stavitele A. Möllera se se-
tkáme ve Varnsdorfu, Rybništi, 
Liberci a také na Plzeňsku a 
Sokolovsku. O Antonu Möllero-
vi, „tvůrci prototypů“ městských 
jatek a kostelů, se více dočteme 
v letošním sborníku Mandava 
Kruhu přátel muzea Varnsdorf, 
který mu věnuje dva články. 

My rumburští tiše závidíme a 
ptáme se, kdypak se obdobné-
ho odborného zpracování dočká 
nejvýznamnější rumburský 
městský stavitel Josef Hampel?          

Text a foto Klára Mágrová

nebo míst, o kterých veřejnost 
diskutuje, jako podklad pro 
tvorbu veřejných rozvojových 
plánů území (regiony, mik-
roregiony, města). Výsledky 
mohou být zvláště významné 
pro toho, kdo žádá o dotace na 
rozvoj území, neboť takovýto 
doprovodný dokument může 
zajistit žadateli určitý bonus a 

v konečném důsledku i úspěch 
v podobě přidělených financí. 
Je navíc pravděpodobné, že 
podobné diskuze budou do 
budoucna nedílnou součástí 
všech dotačních žádostí. 
Výsledky proto v budoucnu vy-
užijí nejvíce samosprávy měst 
a regionů. 

PhDr. Martin Musílek

Nová mobilní aplikace Tady žiju
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INZERCE

Jak jsem přišla 
o pejska

Večer 26. srpna jsem kousek 
od místa svého bydliště venčila 
své dva pejsky. Měla jsem je na 
vodítku, tak jako vždy. Pro jed-
noho z nich to byla bohužel po-
slední procházka. Potkali jsme 
se s panem J. Šustou, který 
s sebou měl dva volně pobíha-
jící větší psy. Jeden z nich, asi 
pitbull, po mém pudlovi skočil a 
začal jej trhat. Odehrálo se to 
strašně rychle, než stačil majitel 
velkého psa zakročit. Pan Šusta 
mě pak odvezl s raněným psem 

na veterinu, ale nebylo už jiné 
pomoci než mého psa utratit. 
S panem Šustou jsem se pak 
domluvila na finančním odškod-
nění, ale on se už neukázal. Tak 
jsem to oznámila policii.

Chtěla bych touto cestou 
vyzvat majitele psů, hlavně 
těch velkých nebezpečných, 
ať je nenechávají volně běhat 
a ať si je dobře hlídají, aby se už 
nikomu nestalo to, co mně.

Tereza Lukačovičová

Knižní trh obohatila v letoš-
ním roce publikace pražského 
nakladatelství Regia. V jeho 
ediční řadě Tajemné stezky 
vyšla kniha Luboše Y. Koláčka 
s názvem Kouzelným pome-
zím Lužických hor. Dotýká se 
našeho regionu tak, jako se ho 
dotýkají samotné Lužické hory.

Jak uvádí anotace knihy -
nádherný přírodní kout je ohra-
ničen Ještědským hřbetem na 
východě, Žitavskými horami 
na severu, malebnou říčkou 

Ploučnicí na jihu a rozervanými 
skalami Českosaského Švýcar-
ska na západě. Z čehož vyplývá, 
že v knize najdeme řadu míst 
nám důvěrně známých. Ať jde 
o rozhledny v našem okolí (Ta-

nečnice, Vlčí hora, Dymník, Stu-
denec, Jedlová), hrady (Tolštejn) 
či města (Rumburk, Varnsdorf). 
Více než dvě strany z celkových 
272 jsou dokonce věnovány 
místnímu Pivovaru Kocour (a 
jeho železniční zastávce).

Jak autor na autogramiádě 
v Novém Boru př iznal, ne 
všechna místa byl schopen 
navštívit osobně, hodně čerpal 
z nejrůznějších pramenů i inter-
netu, a i přes práci početného 

lektorského sboru je to bohužel 
sem tam poznat - místní tak tře-
ba zarazí tvrzení, že ze Žitavy 
do Eibau přes Varnsdorf jezdí 
vlaky Mandaubahn...

I přes drobné mouchy ale 
kniha dobře poslouží - už jen 
vyjmenováním a popisem toho, 
co máme za humny nebo i o ně-
co dál. Pro někoho to může být 
připomínka míst, kde byl, pro jiné 
návod, kam vyrazit.

Ivo Šafus

Tajemné stezky zavedly autora i do Varnsdorfu

DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

Textilní podniky v našem kraji zaměstnávaly tisíce lidí, dnes je 
počítáme sotva na stovky. Celé velké odvětví průmyslu v posled-
ním čtvrtstoletí postihl útlum, který naše pohraničí zle poznamenal 
vysokou nezaměstnaností a opuštěnými továrnami. Podobně jako 
u nás je ale i za hranicemi. Textilní aglomerace, lze-li to tak nazvat, 
souvisle obklopovala státní hranici - a problém náhlého výpadku 
konkurenceschopnosti postihl vedle českých podniků i ty v Sasku. 
Tam dokonce probíhal proces textilního „kolapsu“ ještě strměji než 
u nás. Své o tom mohou vyprávět města Seifhennersdorf, Neugers-
dorf, Ebersbach a další.

Nicméně tradice spojená s výrobou látek a oděvů zde zůstává a má 
své opečovatele. V Seifhennersdorfu byla už v roce 2005 založena 

skupina „Textilland Oberlausitz“. 
Ta se snaží uchránit zdejší textilní 
rozmanitost před zapomenutím a 
nadto i předávat tradice dál. Za 
tím účelem začala spolupráce 
s českými partnery a rozvinula 
se společná badatelská činnost, 
podpořená grantovými prostřed-
ky z programu Cíl 3. Vznikly dvě 
dvoujazyčné publikace - nejprve 
skromnější Textilní historie podél 
hranic a poté její rozšířená verze 
Po stopách textilních tradic. Za 
svůj vznik vděčí Regině Franzo-
vé ze Žitavy, Hannelore Pfaffové 
ze Seifhennersdorfu, Vladimíru 

Matičkovi z VOŠ a SŠ Varnsdorf a ředitelce varnsdorfské knihovny 
Iloně Martinovské. V hutné zkratce v ní najdeme osudy textilní výroby 
v 11 českých a 7 německých obcích. 

V knížce je několik řádek věnováno i textilnímu školství. Toto téma 
však zmíněná pracovní skupina nechtěla nechat zapadnout, zvláště 
když našla na obou stranách hranice významné paralely. Jen osm 
let po založení varnsdorfské odborné školy (1873) vznikla tkalcovská 
škola i v Seifhennersdorfu (1881), v obou případech z naléhavé 
potřeby vyškolit odborníky pro místní rozmáhající se firmy. 

A tak vznikl nápad na uspořádání dvoujazyčné srovnávací před-
nášky „Tkalcovské školy ve Varnsdorfu a v Seifhennersdorfu“. Ta 
proběhla 9. září ve varnsdorfské knihovně. Jistě ne náhodou - vždyť 
po přednášce bylo možné si projít budovu, která byla v roce 1882 vy-
stavěna právě pro potřeby tkalcovské školy. Referáty přednesli Josef 
Zbihlej a Hannelore Pfaffová, tlumočení se ujala paní Martinovská. 
Dvoujazyčný exkurz přilákal kromě místních pamětníků i řadu zájemců 
z Německa. K dispozici byla - kromě promítnutých prezentací - též 
slušná hromádka dobových dokumentů k prolistování. 

Na závěr tři zajímavé postřehy zachycené v diskusní části: Odborná 
textilní škola v Seifhennersdorfu v dobách socialismu prý nesla jméno 
Klementa Gottwalda. Zaznělo postesknutí, že v regionu nasyceném 
textilní tradicí nemáme textilní muzeum (na českém území). Naopak 
v Großschönau, kde sídlí Německé muzeum damašku a froté, bude 
počátkem října navíc otevřena dvoujazyčná naučná textilní stezka.    ham

Historie textilních škol 
přilákala Čechy i Němce

Na Zahradě Čech v Litoměřicích byly 12. září vyhlášeny vítězné 
výrobky soutěže „Potravinářský výrobek Ústeckého kraje - kraje Pře-
mysla Oráče“. Za Varnsdorf bodoval Pivovar Kocour pivem IPA SA-
MURAJ (na snímku pan Šusta starší přebírá cenu od hejtmana O. Bu-
beníčka) a mlékárna s kolekcí sýrů „Matylda z hor“.         Foto Ivo Šafus
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Volič provede úpravu hlasovacího lístku do zastupitelstva obce jedním z uvedených 
způsobů: 

1. Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu.

2. Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého 
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýš však tolik kandidátů, kolik členů zastupi-
telstva obce má být voleno (pro Varnsdorf 21 členů).

3. Kombinace obou předchozích způsobů, tj. označením křížkem jedné volební 
strany a dále v rámečku před jménem kandidáta dalších kandidátů, pro které hlasuje, 
a to z libovolných volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného 
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky (úřední obálka šedé barvy), 
hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků, 
je jeho hlas neplatný. Neplatný hlas je i v případě, kdy je na hlasovacím lístku 
označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený 
počet členů zastupitelstva.

Z hlasovacích lístků určených pro volby do Senátu Parlamentu ČR vloží volič 
do úřední obálky (pro I. kolo úřední obálka žluté barvy) jeden hlasovací lístek. Tento 
lístek nijak neupravuje.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se volby uskuteční v pátek 17. října 2014 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 18. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin; 
volič obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti ve dnech voleb.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý 
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.           

Radek Kříž, organizační odbor

Volby se konají 10. a 11. října 2014

Dvanáct let, které uplynuly od našeho nástupu na městský úřad, je polovina věku jedné 
generace. Ohlédneme-li se zpátky, jsme přesvědčeni o tom, že se nemáme za co stydět. 
Do vedení města jsme nastupovali v době, kdy se splácel 100milionový úvěr z centrální 
teplofikace, což bylo dost omezující. Zároveň se z města stal malý okres (obec s rozšíře-
nou působností), vše bylo nové a vyvíjelo se takřka za pochodu. Dnes každý považuje 
za samozřejmé, že si většinu svých záležitostí řeší ve městě a nemusí nikam dojíždět. 

V prvním a v části druhého volebního období jsme díky úsporným opatřením doplatili 
úvěr na teplofikaci, získávali zkušenosti, připravovali nápady a projekty na realizaci a 
především šetřili peníze na další rozvoj města. Přesto se nám už v prvním volebním 
období podařilo investovat do městského majetku téměř 257 mil. Kč, ve druhém více 
jak 256 mil. Kč a ve třetím období téměř 190 mil. Kč. Dohromady bylo v období let 2002-
2014 investováno ve městě více jak 700 mil. Kč! Uspěli jsme i v čerpání nejrůznějších 
dotačních titulů, i když právě v této oblasti cítíme rezervy. Investice plynuly snad do 
všech oblastí našeho rozpočtu - přes opravy komunikací, výstavbu bytových jednotek, 
sociální oblast, bezpečnost, dopravu, zdravotnictví a školství. Vzhledem k omezenému 
tiskovému prostoru vše vyjmenovat nelze a není to ani naším cílem. 

Nikdy jsme nikomu neslibovali vzdušné zámky, naše závazky jsme si stanovovali 
tak, abychom je mohli z větší části v daném volebním období splnit a veřejnou podporu 
formou grantů a dotací jsme rozdávali v rozumné míře a snad tím nejspravedlivějším 
způsobem. Pokud to voliči ocení a ve volbách nás podpoří, rádi bychom pokračovali 
v zodpovědném hospodaření s rozpočtem města, větším získávání finančních pro-
středků formou dotací pro další rozvoj města. Jsme připraveni dokončit rozpracované 
projekty, jako jsou zimní stadion, venkovní prostory u bazénu, prostranství u Věžičky, 
důstojné autobusové nádraží atd. K realizaci je připravena cyklostezka k pramenům 
řeky Mandavy, další etapa revitalizace sídliště na Západní, dokončení rekonstrukce 
velké polikliniky, oplocení parku u knihovny atd. 

Jsme připraveni se i nadále podílet se zodpovědnými partnery na vedení města. 
Nebojíme se ale ani případného odchodu do opozice, kde se budeme snažit zabránit 
neuváženému navyšování výdajů bez jejich krytí v příjmech města a podpoříme každý 
rozumný projekt zajištěný organizačně a finančně. 

Volte stabilitu, jistotu a odpovědnost. Volte ODS, volte č. 1!

Vážení,
nacházíme se v předvolebním období, kdy v záplavě slibů a volebních programů Vám 

politické strany a uskupení zaručují ty nejlepší recepty, kterými zlepší chod a stav našeho 
města. Paradoxní je fakt, že nejvíce nám většinou slibují politické strany, které měly již 
možnost v předchozích volebních obdobích své sliby splnit. Takové, které nedokázaly za 
celou tuto dobu čerpat dotace z EU, nebyly schopny zpracovat strategické dokumenty, 
které jsou pro získávání grantů nezbytné. My jsme se rozhodli jít cestou, která bude 
obsahovat méně slibů a více práce pro naše město. Máme na kandidátce lidi zkušené 
i mladé, zaměstnance i osoby samostatně podnikající, s akademickými tituly i bez titulů, 
nadpoloviční zastoupení žen. Jsme připraveni zastupovat práva všech občanů. 

Pokud získáme Vaši důvěru a budeme mít zastoupení v městském zastupitelstvu, 
pak slibujeme důsledně trvat na prosazování prvků přímé demokracie - ankety, místní 
referenda ke všem významným rozhodnutím vedení města.

Budeme prosazovat především:
• právo na pestřejší sportovní a kulturní vyžití ve městě  • kvalitní městské slav-

nosti spojené s koncerty známých interpretů, Hlas severu do všech schránek zdarma, 
akce pro seniory, záchranu kulturních památek, více sportovních akcí,

• právo na výrazné snížení poplatků za komunální odpad,
• právo na bezpečnost ve městě • zefektivnit práci městské police, zrušení heren 

ve městě, důraz na prevenci kriminality a potřebnou sociální terénní práci,
• právo na čisté město • efektivně zapojit dlouhodobě nezaměstnané občany do 

úklidových prací veřejných prostranství,
• právo na vyjádření názoru v zásadních otázkách města - zdravotnictví, 

školství aj. • názory občanů budeme respektovat a následně prosazovat.
Existuje celá řada dalších práv.
Pokud máte další občanské postoje a hledáte někoho, kdo se za Vás postaví, pak 

jsme připraveni za Vaše práva bojovat.
Chtěli bychom pozvat občany dne 4. 10. 2014 v 16.30 hod. do kina Centrum Pano-

rama na film Babovřesky 2 (vstupenky naleznete ve Vašich schránkách). Akce nebude 
pojata politicky a není určena pouze pro ty, kteří nás podporují. 

Pozn.: Zájemci, přijďte do kina včas - vstup bude limitován kapacitou sálu. 
Mládež do 15 let bude vpuštěna pouze v doprovodu rodičů.

Vaši kandidáti SPO - Změna pro Varnsdorf a Studánku

Představují se politické strany a hnutí

Občanská demokratická strana

Strana Práv Občanů – 
ZMĚNA PRO VARNSDORF A STUDÁNKU 

Strany kandidující do komunálních voleb jsme v předminulém čísle vyzvali, 
aby představily své volební programy v tomto vydání Hlasu severu. Tuto mož-
nost využilo sedm z patnácti stran a sdružení. Jejich prezentaci najdete na 
následujících dvou stranách. Zveřejňujeme je v pořadí podle čísel, která byla 
stranám vylosována a podle kterých budou seřazeny na hlasovacím lístku. Ně-
které další strany využily vkládanou inzerci nebo oslovují voliče prostřednic-
tvím letáků distribuovaných přímo do schránek obyvatel.                         Redakce

Vážení spoluobčané, 
stejně jako v minulých komunálních volbách i tentokrát se chystá Česká Suverenita 

oslovit mnohé občany Varnsdorfu a nabídnout jim volební program, který vypovídá 
o celkovém zaměření naší organizace. Cítíme se být nejen patrioty, ale také si vážíme 
města, ve kterém žijeme. Město sice nepatří mezi perly severních Čech, ale je to náš 
domov a domov našich dětí. Vážíme si našich předchůdců za to, co pro naše město 
udělali, a chceme také přispět k jeho rozvoji a kráse. Na naší kandidátce naleznete 
především ženy, ale oporou nám jsou muži s vlastním názorem a dobrými nápady. 
Volební program představujeme heslem „Sedm krás pro město Varnsdorf“ a cha-
rakterizujeme zde 7 důležitých bodů, které chceme řešit. Jelikož součástí tohoto čísla 
je leták s naší kandidátní listinou a volebním programem, nemá smysl ho zde znovu 
zveřejňovat. Zkusím tedy blíže popsat několik bodů, jež by vás mohly zajímat.

Zdravé školství - je nutné zajistit ve městě dostatečné kapacity v MŠ a využít k tomu 
dostupné prostory s minimálními náklady. Záleží nám na obnovení kdysi fungujících 
sportovních hřišť u ZŠ, která by děti měly možnost využívat i po vyučování. Je třeba 
motivovat děti k pohybu již v útlém věku! Preferujeme také spolupráci, a NE konkurenci 
mezi školami a domem dětí a mládeže. 

Investice - veškeré investice plánovat s ohledem na potřeby budoucích generací a 
na občanskou vybavenost města. Plán investic musí být stanoven a dodržován podle 
priorit a finanční situace města. Prvořadé jsou investice, které povedou k úsporám na 
provozu, k udržení stávajících potřebných zařízení a ke zhodnocení majetku města.

Sociální služby - je nutné zavést takovou síť sociálních služeb, která 
povede ke stabilizaci soužití s občany ze sociálně vyloučených lokalit. 
Plán prevence kriminality bude zpracován na základě místních podmínek 
a potřeb. Budeme hledat veřejné, soukromé a dobrovolné subjekty, které 
budou aktivně pracovat s obyvateli z vyloučených lokalit. Chceme prosadit, aby se 
důsledné a soustavné dodržování městských vyhlášek stalo pravidlem bez výjimek. 

Sport, kultura a volný čas - sportovní kluby i další organizace, které pracují s dětmi a 
mládeží, si zaslouží podporu, ať už v zajištění provozu jednotlivých sportovišť, tak v pomoci 
při financování jejich činností. Kulturní akce je třeba sladit s akcemi jiných subjektů tak, 
aby se zvýšila jejich atraktivita i návštěvnost. 

Stále ctíme slušnost, rozum a cit.                      Bohdana Křížová, Česká Suverenita

Česká Suverenita 2

4
1
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Nebudeme jen slibovat, chceme a umíme pracovat 
Sliby, hesla, plakáty - na oficiálních plochách, na plotech, známka blížících se voleb 

do zastupitelstva města. Volební strany se snaží přesvědčit občany, že právě ta jejich 
je tou nejlepší a změní město k nepoznání. Od některých stran zní sliby zvlášť nevě-
rohodně. Například ODS řídí město dvanáct roků. Dosti dlouhá doba na všestranné 
zlepšení stavu města. Také koalice stran (ODS, Suverenita, HNHRM, SZSP, VV, TOP 
09), jejichž mandát právě končí, se nemá zrovna čím chlubit. Připomeňme například 
stále otevřený problém soužití s nepřizpůsobivými občany, nezaměstnanost, neschop-
nost čerpat dotace na investice. V odlišném postavení byla ČSSD. Přestože poslední 
volby vyhrála, nebylo jí umožněno podílet se na vedení města a zůstala v opozici. Přes 
snahu o izolaci dokázala například prosadit zvýšení počtu strážníků městské policie, 
což přispělo ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Zastupitelé za ČSSD se jednoznačně 
postavili na stranu občanů proti záměru zřídit překladiště komunálního odpadu v ulici 
Mikoláše Alše. V době demonstrací proti nepřizpůsobivým prosazovali rychlé a zásadní 
řešení ve prospěch řádných občanů. Je třeba připomenout, že o možnostech komplexně 
naplňovat volební program ČSSD rozhodli občané města při předešlých volbách. Strana 
zůstala v menšině oproti koaličním stranám pravicového zaměření, což omezovalo 
její možnosti. Nadcházející volby jsou dobrou příležitostí poměry v zastupitelstvu a ve 
vedení města změnit.

ČSSD je stranou s dlouhodobou tradicí, má své zásady, k nimž především patří 
spravedlnost, solidarita, demokracie a sociální cítění. 

Říkáme, že možnosti reálně naplňovat náš volební program pro město jsou 
umocněny účastí ČSSD ve vládě. Potvrzuje to i nedávná návštěva tří ministrů ČSSD 
v našem městě, kdy se na vlastní oči přesvědčili o zdejších sociálních problémech a 
slíbili občanům je řešit. Následně se připravují příslušné zákony, které začnou většinou 
platit od začátku příštího roku. Možnosti se ukazují i v zajištění finančních prostředků 
na plánované investice a aktivity i jinde.

Ve svém volebním programu si MO ČSSD vytýčila priority, kterým chce věnovat 
mimořádnou pozornost.

1. Zaměstnanost a sociální jistoty.
2. Bezpečnost občanů. 
3. Občanské soužití bez rušivých jevů (nepřizpůsobiví občané nesmí narušovat klid

                                                                                     Předseda MO ČSSD Ing. Bc. Petr Jakubec

ČSSD 

Chceme bezpečné město 
Provedeme zásadní rekonstrukci městské policie s cílem její plné podpory v boji 

proti nepřizpůsobivým občanům, její plné vybavenosti a schopnosti zasahovat proti 
jakémukoli rušení chodu města, řádění v hernách, terorizování pokojných obyvatel 
a ohrožování našich dětí...

Chceme krásné město
Postavíme nezávislá sportoviště a dráhy pro současné moderní sporty a volno-

časové aktivity, prosadíme realizaci lesoparku za nemocnicí, dohlédneme na řádné 
hospodaření a využití bazénu a zimního stadionu a plně přizpůsobíme chod těchto 
zařízení skutečným potřebám občanů...

Chceme čisté město
Od roku 2015 zavedeme po vzoru jiných úspěšných měst bezplatnou likvidaci 

domovního odpadu a současně v návaznosti na vznikající legislativu zamezíme zne-
užívání sběrných služeb pro výkup kradeného majetku a prosadíme tvrdé sankce 
za znečišťování města...

Chceme prosperující město
Každé město je tak bohaté, jak bohaté má občany. Chceme v maximální míře 

podporovat místní podnikatele, živnostníky a všechny ty, kteří vedle svého výdělku 
přinášejí městu daně, zvýšený turistický ruch, služby, kulturu a kteří svojí každodenní 
činností zvyšují jeho prestiž... 

Chceme sloužit svému městu
Práce na radnici nesmí být prostředkem k osobnímu obohacení těch, kteří by se 

jinak neuživili, a rozdělovnou bezpracných zisků pro příbuzné, kamarády z mokré 
čtvrti a vydržované milenky. Lidé nutně potřebují například mateřské školky a nikoli 
nakašírovanou a předimenzovanou radnici. Jsme připraveni sloužit skutečným po-
třebám občanů a nikoli vlastní kapse...

UDĚLÁME PRO SVÉ MĚSTO, CO OSTATNÍ JEN SLIBOVALI !!!

REPUBLIKA PRO VARNSDORF 

Vážení spoluobčané,
dovolte, aby i Dělnická strana sociální spravedlnosti představila svou stručnou 

předvolební vizi. Naše strana vám, voličům, nenabízí město zahrad a zeleně, spo-
kojené živnostníky, pracovní místa, podporu malým podnikatelům, kostely, náměstí, 
podporu bydlení pro mladé ani jiná předvolební hesla. Při vzpomínce a pohledu na 
čtyři roky staré předvolební plakáty všech stran, které kandidovaly, všímavý volič 
překvapivě zjistí, že to byly z devadesáti devíti procent pouze populistické sliby pro 
vás, voliče. Všichni většinou víme, že k jakékoli práci potřebujeme peníze. Vědí to 
zejména politici, kteří letos opět kandidují a zase jen slibují (někteří již poněkoli-
káté). A proto město vypadá tak, jak vypadá. V současné době je peněz bohužel 
tak málo, že cokoliv slibovat je pouze veřejné klamání vás, voličů. Naše strana 
nabízí dva hlavní body. Za prvé - zrušení heren. Je to obrovský zdroj kriminality, 
drog a rodinných problémů. Za druhé - okamžitou změnu práce místní policie. Její 
dlouholetá neprůbojná a neefektivní práce která již dnes nevyhovuje současným 
problémům a situaci v našem městě. Přátelé, občané, voliči! Samozřejmě i naše 
strana má plány na zkvalitnění života ve městě, a proto by naší hlavní snahou 
mělo být získání co nejvíce finančních prostředků z různých grantů, dotací státních 
i evropských. Není dále možné, aby tak velké akce jako oprava bazénu, knihovny 
nebo zimního stadionu, které se dohromady pohybují ve stovkách milionů, byly 
financovány jen z rozpočtu města.

Závěrem našeho příspěvku ještě pár vět. Jako občané máte nyní tři možnosti volby. 
Za prvé - budete opět volit stejné politiky, kteří již měli možnost ukázat svou práci. 
Výsledek a stav města může každý posoudit okamžitě. Za druhé - budete volit nové 
tváře, které mohou přinést novou energii, nové myšlenky, nový zápal do práce. Za 
třetí - nepůjdete k volbám vůbec, což je nejhorší řešení. 

Přátelé, dovolte, abychom se s vámi rozloučili slovy: 

„Volte DSSS - volte č. 15“

Dělnická strana 
sociální spravedlnosti 

HNHRM Varnsdorf informuje
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST

se bude v nadcházejících komunálních volbách ucházet o hlasy vás varnsdorfských 
občanů jako sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů 

PRO! Varnsdorf
na hlasovacím lístku s číslem 

11
Na kandidátní listině je 21 jmen občanů našeho města, kteří na jedné straně svojí 
prací a přístupem k životu již prokázali, že jsou platnými členy společnosti, a na 

druhé straně příslušníci mladší generace, kteří svým elánem a chutí do práce pro 
rozkvět našeho města mohou být pro práci v zastupitelstvu velkým přínosem.

PRACUJME PRO MĚSTO, KTERÉ MŮŽEME MÍT RÁDI
Jména našich kandidátů podle pořadí na kandidátní listině jsou zde:

Martin Louka, Mgr. Michal Dlask, MUDr. Josef Tošovský, Milan Roudnický, 
Mgr. Vladislava Krejčová, Mgr. Jaroslav Sláma, Roman Woidig, 

Mgr. Ing. Marek Hartych, Mgr. Jan Šišulák, Jaroslava Bezrová, Jan Sucharda, 
Petr Pelikán, Bc. Veronika Svobodová, Mgr. Michaela Linková, 

Mgr. Zuzana Žďánská, Miloslav Flekna, 
Bc. Stanislava Steunová, Jana Bartoňová, Štefania Čechová, 

Bc. Milan Vyskočil, Zdeňka Németová

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
je volební alternativou, kterou pro letošní komunální volby zvolilo 

50 obcí a měst v České republice.
Je hnutím, které sdružuje ty, kteří nejsou a nechtějí být členy žádné politické strany, 

ale přesto mají aktivní zájem o osudy svých obcí a měst a chtějí se angažovat ve 
prospěch harmonického rozvoje své obce či města.

Naším cílem je život v harmonii s přírodou 
i nalézání optimálního vztahu k životu nás všech v současné civilizaci.

Za klub HNHRM Varnsdorf
Martin Louka 

PRO! VARNSDORF 118

9
15JDEME DO TOHO - POJĎTE S NÁMI

VOLTE ČÍSLO 9!
pro Varnsdorf
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Řádková inzerce

Služby

Nemovitosti

Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte 603 536 
548.

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.

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.

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

Pronajmu nebytový pro-
stor v Rumburku na pěší zóně. 
Prostor se nachází v přízemí 
s vchodem z chodby. Lze ho 
využít např. jako kadeřnictví (již 
zkolaudováno), salonek s ma-
nikúrou či pedikúrou nebo 
i ve vzájemné kombinaci. Lze 
využít i jako kancelář, prodej-
nu aj. Plocha provozovny je 
28 m2, k dispozici je vlastní 
WC. Ohřev vody zajištěn 
vlastním bojlerem, topení 
plynové, voda s vlastním 
odečtem. K dispozici je dále 
světelná reklama viditelná 
z pěší zóny a posezení pod 
pergolou v zahradě. Nájemné: 
5.500 Kč/měs. Další poplat-
ky: záloha na plyn (topení) 
1.250 Kč/měs., voda a el. 
en. dle skutečné spotřeby. 
Bližší informace na tel.č.: 
773 985 561.

Pronajmu byt v centru 
města 2+1 (120 m2), ul. Legií. 
Je vhodný pro rodinu s dětmi. 
Nájemné nepřekročí 4.000 
Kč. Mob. 603 572 783.
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DSSS Varnsdorf pořádá
v sobotu 28. 9. od 15.00 hod.

předvolební setkání 
s předsedou DSSS - T. Vandasem 

v restauraci Café - Bar 
na mostě za továrnou KWL.

Přijmeme švadleny s částečným 
či plně invalidním důchodem, 

Kontakt: pí Kohoutová   775 869 244. 

na domácí práci, 
s vlastním šicím strojem. 

Prodám nové dámské kolo. 
Více info na tel. 412 375 029.
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Poděkování

Svozy pytlového
tříděného odpadu

9. 10. 2014

Vzpomínka

27.-28. 9. 2014
MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 624  

4.-5. 10. 2014
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín I
tel. 412 513 989 

Děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří se přišli naposledy rozloučit s naším 
milovaným manželem, tatínkem a dědečkem 
Františkem Paulusem. Děkujeme za proje-
venou soustrast a květinové dary.

Za pozůstalé - manželka Anna a děti 
s rodinami.

Tímto chci poděkovat veškerému personálu LDN III Varnsdorf za 
vstřícnost, ochotu a péči, která mi byla poskytnuta při mém pobytu 
v tomto zařízení.                                     Marie Vladyková, Varnsdorf

Dne 11. září uplynul 1 rok od úmrtí paní 
Ludmily Brádlerové. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Syn Petr, vnoučata a pravnoučata

Dne 17. září by se dožila 73 let paní Lud-
mila Neumannová.

S láskou vzpomíná syn Petr.

Dne 22. září tomu byly dva roky, co nás opustil pan Miroslav 
Dítě. 

S láskou vzpomíná rodina Dítětová.

Děkujeme za projevy účasti při rozloučení s paní Věrou 
Gerhátovou - Mihalíkovou.                                Za rodinu manžel

Zubní 
pohotovost

nebo e-mailem na adresu: 
detske@ mkvdf.cz 
Do předmětu napište: 
Drapanda_prijmeni 

Drápanda 2015 
11. ročník literární soutěže 
pro žáky 6.-9. tříd základních škol 

a 1.-4. tříd víceletých gymnázií 

Milí žáci a studenti, zveme vás k účasti v soutěži, kterou pro 
vás připravila Městská knihovna Varnsdorf. Těšíme se na vaše 
originální, vtipné a zajímavé nápady! 

Podmínky soutěže: 
Pište své příspěvky - povídky, příběhy, básničky, reportáže - 
na počítači, nemáte-li tuto možnost, pak rukou - ale čitelně! 
Fantazii se meze nekladou. 
Povídky a reportáže nesmějí být delší než 3 strany formátu A4 
(velikost písma 14). 
Do kategorie poezie zašlete 3-5 básniček. 
Pište vždy jen po jedné straně papíru! 
Nezapomeňte na úvod své práce napsat vaše: 
• jméno a příjmení 
• datum narození 
• adresu bydliště 
• školu a třídu 
• telefon, e-mail 
Nezasílejte opsané ani již publikované příspevky! 
Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: 
• 6. a 7. třída ZŠ, resp. 1. a 2. třída víceletých gymnázií 
• 8. a 9. třída ZŠ, resp. 3. a 4. třída víceletých gymnázií 

V každé kategorii bude zvlášť hodnocena próza a poezie. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v červnu 2015 
v Městské knihovně Varnsdorf. Nejlepší soutěžící budou odmě-
něni cenami a jejich práce budou zveřejněny. 
Soutěžní příspěvky zasílejte do 9. ledna 2015 
na adresu: 
Městská knihovna Varnsdorf 
Otáhalova 1260 
407 47 Varnsdorf 
Na obálku napište „DRÁPANDA“ 

Pomandaví opět oživne jazzem
Začátkem října propojí již podruhé jazzová hudba města a měs-

tečka ležící na řece Mandavě, jak na české, tak i německé straně. 
Stejně jako minulý ročník Mezinárodního festivalu Mandava Jazz 
nabídne i tento jedinečnou kombinaci jazzu s dalšími hudebními 
žánry, od popu přes lidové popěvky až třeba k hip-hopu. Navíc se 
bude hrát na nových a pro koncerty dosti netradičních místech, 
například ve správní budově bývalé elektrárny (Hirschfelde), 
v nádražní budově (Großschönau) nebo ve vlaku Trilex na trase 

Seifhennersdorf - Liberec. 
Největším lákadlem pro 

naše publikum bude jistě 
11. října koncert Dana Bárty 
(na snímku) s kapelou Rober-
ta Balzara v Městském divadle 
ve Varnsdorfu. Velmi atraktivní 
bude 1. října zahajovací kon-
cert celého festivalu, Elena 
Sonenshine & Jacose Jazz, 
který se uskuteční v Pivovaru 
Kocour, a milovníky latinských 

rytmů pak nejspíše přiláká 8. října koncert brazilského hudebníka 
Adriana Trindade a kapely Los Quemados do kostelíka Na Kopečku 
v Rumburku. Kdo nevydrží na koncertech sedět na místě, dostane 
možnost zaskotačit si u americké ska-reggae-jazzové kapely Keyser 
Soze v žitavském klubu Emil 2. října. 

Festival se může uskutečnit především díky finanční podpoře 
sponzorů a institucí. Poděkování patří zejména Kulturstiftung des 
Freistaates Sachsen, ENSO, Státnímu fondu kultury ČR, městu Varn-
sdorf, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Kraftwerksstiftung 
Hirschfelde, Eibauer Brauerei, Radiu Contact Liberec, Vogtland-
bahn-GmbH, obci Großschönau, městu Seifhennersdorf a všem 
partnerům, kteří se na pořádání koncertů organizačně podílí.

Veškeré informace týkající se programu, vstupenek či koncertních 
míst jsou dostupné na www.mandavajazz.cz. 

Užijme si tento festival plný hudby a radosti!
PhDr. Martin Musílek 

Co se dozvíme
o Palmeových?
Pan Manfred Rohde žije na 

severu Německa v Meklenbur-
sku-Předním Pomořansku. Je 
daňovým poradcem a vlastní 
zámek Kalkhorst, který z části 
provozuje jako hotel. Až počát-
kem října přijede do Varnsdor-
fu, nebude to zdaleka poprvé. 
K našemu městu ho váže blízký 
vztah a má zde řadu kontaktů. 
Je totiž potomkem varnsdorfské 
rodiny Palmeových. Letos v dub-
nu se účastnil znovuodhalení 
pamětní desky padlým turne-
rům v tělocvičně, o jejíž repliku 
se přičinil donátorským darem. 
V říjnu si nenechá ujít odhalení 
pomníku padlým z 1. světové vál-
ky v Nové Chřibské. 

My zde ale chceme upozornit 
na jeho přednášku „Z Čech až 
do Meklenburska - varnsdorfská 
rodina Palme“, kterou pořádá 
Kruh přátel muzea Varnsdorf 
v pondělí 6. října. Na procházku 
několika staletími se můžete do-
stavit v 18 hodin do divadla. 

Zájemci se mohou také těšit 
na jeho stať v připravované ro-
čence Mandava 2014, kde se M. 
Rohde věnuje jak osudům své 
rodiny, tak i významným jme-
novcům ve varnsdorfské historii, 
z nichž dosud nejznámějším je 
autor kroniky města sepsané 
v polovině 19. století.

ham

Uplynulý školní rok v mateřince „Stonožka“
Prázdniny a čas dovolených je neodvratně pryč a my jsme opět 

přivítali v naší školičce nové tváře plné očekávání a často obav 
z nového prostředí a kamarádů. V tuto dobu je také čas ohlédnout 
se za uplynulým školním rokem, zhodnotit spolupráci s ostatními 
organizacemi, zopakovat akce zdařilé, něco vylepšit či poučit se 
z chyb a mít možnost je napravit.

V loňském školním roce se nám toho podařilo hodně uskutečnit 
za pomoci ochotných lidí a organizací. Výborná byla spolupráce 
s rodiči, kteří se aktivně podíleli na chodu naší mateřinky, ať už růz-
nými drobnými opravami, které jsme my sami nezvládli (p. Dubovec-
ký, p. Koch, manželé Synkovi), maminky zase rády předvedly svoje 
kuchařské umění (na Vánoce, narozeniny a při loučení se školáky) 
a další rodiče nás zásobili výtvarným materiálem pro děti. 

Velice si ceníme spolupráce s VOŠ a SŠ - konkrétně se student-
kami pod vedením vychovatelek paní Špičkové a paní Navrátilové, 
které nám pomáhají s organizací Mikulášské nadílky, karnevalu a 
svátku dětí. 

Naše mateřinka by nemohla fungovat bez dobré podpory 
zřizovatele, zvláště odboru školství. Velice si ceníme pomoci 
paní Neubauerové - referentky správy školství a účetních - paní 
Marešové a paní Hájkové. Děkujeme také panu Klimešovi - techniku 
odboru správy majetku a investic, za ochotu a většinou rychlé řešení 
různých provozních nedostatků a za možnost vylepšit naše prostory. 

Zvláštní poděkování patří panu Fraňkovi z odboru veřejné služby, 
který vždy vyšel vstříc naší prosbě o pomoc, vybral někoho z řad 
svých klientů z veřejně prospěšných prací a pomohl nám se zajiš-
těním sekání zahrady, úklidu po malování, stěhování apod. 

Všem, a to nejenom výše zmiňovaným, ještě jednou děkujeme 
a těšíme se na další spolupráci. 

Zaměstnanci Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180

Pátek 3. října 
od 12.00 do 17.00 hod. - 

areál Klubu Střelnice 
DOBROTOVY TRHY

Sobota 11. října 
od 9.00 do 17.00 hod. - 

areál Klubu Střelnice
SLAVNOSTI DOBROT
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Jan Pianka porazil 
i nejtěžšího strongmana
Pohárová soutěž v mrtvém tahu a benchpressu srovnatelné úrov-

ně s ME se konala ve Vrchlabí. Mezi stovkou závodníků nechyběla 
špička silového trojboje i strongmanů a ani borci OST Varnsdorf 
se svými elitními trojbojaři, kteří v mrtvém tahu obsazují tradičně 
přední příčky. Dopolední program vyplnil benchpress RAW (bez 
podpůrných dresů), kde si soutěžní premiéru odbyl David Kovalčík. 
Nevedl si  vůbec zle, když čtvrté místo vybojoval třetím pokusem se 
105 kg, a to měl za sebou pouhou třítýdenní přípravu.

Odpoledne bylo nabité mrtvým tahem a patřilo tak těm nejlepším 
v rámci celé ČR. V kategorii dorostenců zahajoval Richard Šos. 
Povzbuzen letošní skvělou sezonou šel od prvního pokusu za prvním 
místem a na závěr si poradil s novým osobním maximem 222,5 kg. 
Dařilo se i Davidovi. Po základu na 180 kg zvládl 197,5 kg a ve třetí 
sérii si naložil již 207,5 kg. Poradil si s nimi, ale pokus přesto uznán 
nebyl, a tak to znamenalo opět čtvrté místo.

Z regionální cyklistiky
V měsících srpnu a září se 

konala v našem regionu celá 
řada dalších cyklistických akcí, 
z nichž nebyl v minulém čísle 
Hlasu severu uveden pro veliký 
počet příspěvků ani stručný 
report. Vrátíme se k nim proto 
jen stručně výsledky varnsdorf-
ských borců. 

Houmrův triatlon proběhl 
v Jiříkově již začátkem srpna. 
V kategorii Hobby skončil 
F. Srbecký druhý, P. Friese šestý 
a L. Kudla devátý. Mezi klasiky 
si sedmé místo vybojoval A. 
Vohanka, M. Spurný se umístil 
hned za ním. Ve štafetách - 
klasik rumbursko-varnsdorfská 
trojice Koštejn - Kozler - Vodič-
ka dosáhla na druhou pozici a 
jediná se spolu s vítězi dostala 
s časem pod jednu hodinu. 

Kytlický minitriatlon byl na 
pořadu o týden později. Mezi 
muži 19-39 let potvrdil dobrou 
formu A. Vohanka a zajistil si 
devátou pozici. Ve veteránech 
nad 40 let vyšla pro M. Spurného 
bramborová, tedy čtvrtá pozice. 
V kategorii dorostenek měla 
A. Lhotáková jen jednu sou-
peřku a tu porazila téměř o půl
hodiny. V družstvech si trio 
Hubálek - Kudla - Vodička za-
jistilo bezpečně druhé pořadí, na 
vítěze ztratilo více jak pět minut. 

Tour de Jedlová zazna-
menala letos tyto vítěze kate-
gorií. M16-29: F. Holubář (čas 
28:28 min.), M30-39: A. Vohan-
ka (29:07), M40-49: J. Švorc 
(28:40), M50-59: M. Spurný 
(29:58), M60-69: H. Michel 
(35:17), ŽENY: Lenka Mašková 
(36:34). S cyklo vozíkem ab-
solvoval závod také R. Hampl 
s Andrejkou, kterým přesun 
od varnsdorfské Lidové za-
hrady na vrchol Jedlové trval 
50:50 min. Závod dokončilo 47 
startujících. 

Lužický hrb, silniční časovka 
do vrchu na trati ze Cvikova na 
parkoviště u chaty Luž, nemohla 
být bez účasti mnoha již výše 
uvedených cyklistů. V jednotli-
vých kategoriích si na ní vybojo-
vali přední umístění A. Vohanka 
(3.), J. Švorc (3.), M. Spurný (1.) 
a H. Michel (3.). 

Tour de Zeleňák, nejslav-
nější amatérský závod v ČR, je 
nejprestižnějším dostaveníčkem 
roku pro většinu startujících. Le-
tos se prvně vyjelo z Dymníku na 
tradiční ostrý start u Zeleňáku 
a cíl byl opět na Dymníku. Tedy 
na kopci, ale to nic neubralo na 
obvyklém hromadném závěreč-
ném spurtu. V rozmezí 23 vteřin 
dojelo prvních jedenáct jezdců a 

Poté přišla na řadu kategorie muži do 100 kg, kde se představili 
Honza a Dan Piankovi. Nejlehčí muž startovního pole Jan začal 
zdárně na 185 kg a Dan na 190 kg. Ve druhé sérii na 200 kg oba 
nezaváhali a pro Honzu to znamenalo průběžné vedení v kategorii. 
Ve třetích pokusech na 207,5 kg uspěl jen Honza. Vybojoval tak zlato 
a Dan skončil bronzový. Vítěz se navíc s vynikajícím přepočtem 317,5 
Reshelova bodu dostal suverénně do průběžného vedení. Mezi muži 
nad 100 kg startoval matador Luboš Šos. Přes ne zrovna ideální 
přípravu dal hravě základ se 312,5 kg. Úspěšně zvládl i 327,5 kg, 
ovšem velká škoda byla při nepovedeném ataku 340 kg. Znamenalo 
to velice dobré čtvrté místo v obrovské a vyrovnané špičce siláků. 
S uvedenými výsledky jsme v soutěži tříčlenných družstev (Honza, 
Dan, Luboš) obsadili o pouhých 5,5 bodu druhou příčku. Vítězství 
bral tým složený převážně ze strongmanů z celé ČR (Jeřábek, 
Šíma, Zelený) za dosažených 896,1 Reshelova bodu. Třetí příčka 
patřila domácímu pořadatelskému družstvu. Opravdovou třešničkou 
na dortu byl ovšem úspěch Honzy. Jako střet Davida s Goliášem 
vypadal souboj nejlehčího startujícího (jeho osobní váha 57,2 kg) 
s profesionálním strongmanem Čestmírem Šímou (osobní váha 
166,7 kg), naopak nejtěžším mužem soutěže. Tomu nestačilo ani 
úctyhodných 375 kg na čince. Honza jej udolal na body a uštědřil mu 
tak první letošní porážku. Navíc si po právu zasloužil titul absolutního 
vítěze v mrtvém tahu a porazil všech 42 soupeřů.

Děkujeme touto cestou organizátorům za neopakovatel-
nou atmosféru a oceňujeme všechny soupeře za některé 
výkony, jež se vidí pouze na ME. Opět také děkujeme městu 
Varnsdorf, které oddíl finančně podpořilo.        OST Varnsdorf

Dolní řada zleva: nový člen oddílu David Kovalčík, Richard Šos, 
Luboš Šos, uprostřed: Jan Pianka, Daniel Pianka a nahoře David 
Šos                                                                          Foto archiv OST

Cenná prvenství členů LMK
Členové LMK Varnsdorf absolvovali letos mj. také několik MČR 

v různých kategoriích. Jednomu z nich ale předcházel největší 
úspěch, za který považujeme vítězství týmu Novák - Hovorka 
v kategorii F3D (závod kolem pylonů) na velice prestižním závodě, 
kterým je Velká cena Modely v Mělníku. Stalo se tak za účasti 
60 týmů z celého světa. Na následném MČR své dominantní po-
stavení potvrdili a stali se přesvědčivě mistry pro rok 2014. Více 
na stránkách: www.lmk.varnsdorf.net       Za LMK Ing. Josef Bartík

Musí s námi počítat
   V Děčíně proběhlo okresní kolo v atletickém čtyřboji. Naši školu 
reprezentovala družstva starších žákyň a také starších žáků. Všichni 
podali úžasné výkony i s osobními rekordy. Úspěch slavili nejen 
jednotlivci (1. místo T.  Košínová, 2. K. Godlová, 2. M. Vaňák, 3. L. 
Burda), ale hlavně družstva. Obě zvítězila a postoupila do krajského 
kola 1. 10. v Bílině. Tým dívek: T. Košínová, K. Godlová, K. Divišová, 
N. Damnitzová a T. Pípová. Tým chlapců: M. Vaňák, L. Burda, V. Lux, 
P. Veselý a Z. Žalský.     V. Zemler, ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše

hned za nimi se dalších šestnáct 
vešlo do dvojnásobného časo-
vého úseku. Celkově vyhrál 
F. Saltare (Tomáš Podrazil) 
v barvách Sokola Holé Vrchy 
před J. Svobodou (CK Kolo-
krám Svijany) a varnsdorfským 
J. Novotou (Schrödinger Cycling 

Team, 2. v M39). Na dvanácté 
pozici ještě dojel J. Podrazil 
(Sokol Holé Vrchy, 3. v M29). 
Z varnsdorfských cyklistů se 
dále na předních místech umís-
tili tito borci: v M39 A. Vohanka 
(14.), v M49 J. Fabry (19.), v M59 
M. Spurný (3.) a M. Vohnout (8.), 
v M69 O. Košín (15.), O. Krejčí 
(16.) a J. Podlešák (18.), v M99 
H. Michel (2.). V kategorii žen 
patř ilo celkově třetí místo 
K. Zezulové a čtvrté A. Lhotá-
kové (obě Schrödinger Cycling 
Team), desátá dojela L. Maš-
ková (první v F49) a patnáctá 
R. Holubářová (druhá v F49). 
V F59 si zajistila ještě osmé mís-
to B. Michalinová. Mezi družstvy 
vystoupal na bronzový stupínek 
zkušený tým CC Varnsdorf a 

nově sestavená stáj Michelovic 
Team si zajistila čtvrtou příčku 
i přes některé nesnáze, které ji 
v tour zastihly. 

Peklo severu 2014 mělo 
na pořadu předposlední závod 
sezony, kterým byl letos premié-
rově varnsdorfský Gema XC 

HRÁDEK. V kategorii starších 
chlapců a kadetů skončil druhý 
F. Srbecký a mezi juniory a 
muži zvítězil F. Holubář (na fotu 
Marka Douši druhý s číslem 
98.) Soutěž veteránů I ovládl 
J. Novota před H. Schwarzem, ve 
veteránech II byl druhý J. Švorc, 
M. Dubovecký a J. Šeps se po-
dělil i o pořadí na pátém a 
šestém místě. Osmá příčka 
pak patř ila ve veteránech 
III. V. Šimonkovi. Kategorie 
juniorek a žen měla vítězku 
v A. Lhotákové, K. Zezulová 
dokončila závod třetí. Mezi nimi 
také rozhodne poslední závod 
v České Kamenici o celkové ví-
tězce letošního „pekla“. Na stej-
ný triumf v kategoriích mají dobré 
předpoklady dále F. Holubář, H. 
Schwarz nebo J. Novota.       ZdS 
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Poloviční zisk ze dvou duelů venku

J

     zprostředkování ocenění nemovitostí•

Reprezentační pauza varns-
dorfský druholigový tým ne-
vykolejila poté, co od nováčka 
soutěže z Kolína dovezl nejen tři 
body, ale i jasnou výhru 0:5 (0:
3). Potvrdil tak domácí vítězství 
3:0 se Zlínem, vylepšil si opět 
celkového skóre a navíc znovu 
neinkasoval. Góly vstřelili ve 
12. a 44. Martan, 20. Biško (vlast-
ní), 62. Janoušek a 69. Kouřil. 
I další střetnutí odehrál FK venku, 
a to v Sokolově. V oboustranně 
ofenzivním duelu byli produktiv-
nější domácí výhrou 2:0 (1:0).

Juniorka U21 pokračovala v 8. 
a 9. kole ligy v dobrých výkonech 
s potěšitelnými výsledky. Přivezla 
bod za remízu 1:1 (1:1) z Českých 
Budějovic, když o oba góly se bě-
hem deseti minut stačil postarat 
Jurča. Nejdříve proměněnou 
penaltou a poté „vlastňákem“.  
V deštivém počasí pak porazila 
v Kotlině Duklu Praha 5:2 (1:1). 
Hosté prohrávali od 14. min. po 
gólu Novotného a na začátku 
druhé půle otočili stav ve svůj 
prospěch. Poté se už trefovali jen 

Streetball se hrál na mokru

domácí, dvakrát Jurča a jednou 
Kučera s Černohorským. Radim 
Jurča byl vyhlášen hráčem kola 
Juniorské ligy a prostřednictvím 
médií v rozhovoru sdělil, že juni-
orka Varnsdorfu nebude v této 
soutěži otloukánkem. Další sou-
peřem byla venku Slavia Praha, 
pátý tým průběžné tabulky. 
Brankou Kučery hosté sice vedli, 
ale do půle domácí srovnali na 
1:1. Ve druhé části hry si pak za-
jistili všechny body po výsledku 
4:1. Po deseti kolech soutěže pat-

Třetí a závěrečný turnaj Letní streetballové ligy Šluknovska 2014 
hostilo rumburské hřiště ZŠ U Nemocnice. Počasí se opět nevyzna-
menalo, ale nakonec se venku hrálo, i když na mokru, a varianta 
s tělocvičnou tak mohla padnout. Mužskou kategorii vyhrál zkušený 
tým Suchý Krky (na fotu), ovšem prvenství obhájil celek XXX (pro 
nezasvěcené Tři křížky). Ve střelbě trestných hodů (soutěž pro hráče 
i diváky) si nejlépe vedl J. Tillner, druhý byl M. Čech a třetí M. Pe-
trla. Soutěž ve smečování vyhrál P. Buben, druhé místo si zajistil 

řila juniorce FK 14. příčka tabulky.
Dorost U19 neuspěl v do-

mácím prostředí po Žižkovu ani 
s Motorletem. Po nepřesvědčivém 
výkonu mohl pomýšlet alespoň 
na bod, ale o výsledku 1:2 (1:0) 
rozhodli hosté v 90. minutě due-
lu. Týden po áčku hrál dorost také 
v Kolíně, kde neuspěl 2:1 (0:0).

Dorosty U17 a U16 odehrály 
další utkání na Vyšehradě 
(prohry 5:1 a 10:0) a hostily 
týmy Kladna. Starší zvítězil 
4:1, mladší 1:4 prohrál.         ZdS

                                                   
                                                                         

Sparťanský dětský den 
ve Varnsdorfu

V sobotu 6. září proběhl na hřišti za sportovní halou ve Varnsdor-
fu sparťanský dětský den. Akce byla pořádána z podnětu a díky 
sdružení Fanklubu Sparta Praha, pobočky Rumburk vedené jejím 
předsedou Františkem Šípkem. Role hlavního organizátora akce 
se zhostil Lukáš Míka, bez kterého by sobotní dětský den nebyl ani 
z poloviny tak dobře hodnocený, jak se ukázal. Byly osloveny  místní 
sportovní kluby basketbalistů, miniházené, hokejistů a další, které se 
s chutí přidaly pomoci. Mimo sportovců se do přípravy a realizace 
dětského dne zapojily dámy z DDM Varnsdorf, dobrovolní a profesio-
nální týmy hasičů, městská 
policie i Policie ČR.

Děti čekala spousta  
soutěží o nejrůznější 
ceny. K vidění byla ha-
sičská technika, policejní 
auta s vybavením, měst-
ská policie navíc připravila 
dráhu pro mladé cyklisty. 
Varnsdor fští modelář i 
Roman a Milan Piankovi 
představili své modely a 
letecké umění, vystoupila 
taneční skupina STARS 
Varnsdor f v kategorii 
Peewees s pompon dance, juniorky s cheerleadingem a Babča 
STARS s vystoupením ABBA. S ukázkou výcviku psů se předvedlo 
sdružení Aktivní pes Jiříkov, provizorní střelnici si otevřeli varnsdor-
fští paintballisté a své umění předvedli rovněž malí hasiči. Celý den 
skvěle moderoval a režíroval Miloš Kostlán. Klub AC Sparta Praha 
poskytl pro akci nejen svého maskota Spartakuse, ale představil 
i pohár pro vítěze Gambrinus ligy a dodal spousty hodnotných 
cen pro děti. Poděkování patří zejména sponzorům Varnsdorfské 
uzeniny, s.r.o., Perníky manufaktury, Cukrárna Sluníčko, A. Macho, 
L. Míka, AC Sparta Praha, RP Modely, DDM Varnsdorf, ale také 
všem dalším, kteří se na úspěšné akci podíleli.      Josef Sekyrka

Varnsdorfské atletky třetí
Pátým kolem skončil v Liberci letošní ročník krajského přeboru 

družstev dospělých. Varnsdorfskou atletiku v něm prezentovalo 
družstvo žen tvořené převážně staršími žákyněmi. To bylo v prů-
běhu dráhové sezony hendikepováno především velkou fluktuací. 
Z patnácti způsobilých závodnic totiž o body v každém kole bojovalo 
nejvýše 10 děvčat. Všechna absolvovala pouze Blanka Plocarová a 
Sára Godlová. Kolektiv dívek si vybojoval po jednom druhém a jed-
nom pátém místě a třikrát skončil třetí. Až poslední kolo rozhodovalo 
o stříbrném a bronzovém pořadí. Vítěz, tým LIAZ Jablonec B, byl jistý 
již po třech závodech. Varnsdorfským uteklo druhé místo opět pro 
nedostatečný počet bodujících atletek. Statistika celého ročníku vy-
povídá o podílu jednotlivých závodnic: Plocarová 89 bodů, Bielovičová 
52, Godlová 48, Dubská 44, Poláčková 43, Gočíková 40, Čiháčková 
37, Veselá 36, Školoudová 33, Mouleová 26, Košínová 25, Englová 
22, Jelenčiáková 11 a Pásková s Jetýlkovou po 4 bodech. V přehle-
du nejsou započítány pomocné body získané ve štafetových bězích.

Konečné pořadí družstev v soutěži: 1. TJ LIAZ Jablonec B 32 
hlavních bodů (951 pomocných), 2. AC Česká Lípa B 26 (606), 
3. TJ Slovan Varnsdorf 24 (581), 4. AC Turnov 23 (593), 5. AC Rum-
burk 17 (458), 6. TJ LIAZ Jablonec C 11 (225), 7. TJ Rumburk -3 (36). 

Děkujeme všem pilným a obětavým členkám družstva. Přejeme dív-
kám odcházejícím na vysokoškolské studium hodně vytrvalosti, štěstí 
a atletické bojovnosti. Těm ostatním do sezony 2015 především dobře 
sestavenou termínovku soukromých akcí, dostatek nově příchozích 
posil a úspěšný průběh přípravy a halové sezony 2015. 

Jaroslava a Stanislav Skaličtí, trenéři

Varnsdorfský 
kraťas pro Hájka 

s Divišem
Na tenisových kurtech Slova-

nu Varnsdorf proběhl pátý ročník 
tenisového turnaje ve čtyřhrách 
Varnsdorfský kraťas, na kterém 
mohou startovat jen neregistro-
vaní hráči bez rozdílu věku. Za 
účasti dvanácti deblových párů 
z celého Šluknovského výběžku 
měl velkou kvalitu. Jen varnsdorf-
ských párů bylo poněkud málo, 
ale na vysokou úroveň to nemělo 
vliv. Po tuhých bojích ve skupi-
nách vykrystalizoval vyřazovací 
pavouk, jímž nejlépe prošla a 
i nejvíce sil měla varnsdorfsko-
-rumburská dvojice Mirek Hájek -
Jirka Diviš. Ve finále zaslouže-
ně vyhrála nad šluknovským 
deblem Aleš Gall - Petr Slanina, 
i když nejtěsnějším výsledkem 
7:6. Na třetím místě se umístili 
rumburští borci Radek Engl - 
Milan Polách, kterým nakonec 
musela vzdát domácí dvojice 
Milan Deus - Marcel Mládek pro 
zranění Marcela. Všichni si ale 
domů odnesli krom dalších cen 
prestižní trička s logem turnaje. 

MŽ

M. Steinhauser a třetí skončil V. Lehroch. Pohodovou atmosféru akce 
zpříjemňovala reprodukovaná hudba i možnost občerstvení. Vítězné 
týmy si nakonec odnesly nejen poháry nebo poukazy, ale, jak vidno 
z fota, i lákavé uzenářské lahůdky. Poděkování jistě patří aktivním 
účastníkům akce, jejich příznivcům, organizátorům a sponzorům. 
A všichni se těší na další ročník streetballové ligy.  

V přitažlivém přípravném basketu prohrál ve Varnsdorfu před 
300 diváky BK Děčín se Södertälje Kings 69:73 (41:36). V předcho-
zím duelu uspěl BK Děčín 85:76 (38:36).          TJ Slovan-basket


