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Podstávkový dům u Mandavy nahradila moderní vila, 
úřad nařídil načerno postavený objekt zbourat

Roland Solloch
starosta Varnsdorfu

Vážení a milí spoluobčané,
Jak všichni víme, blíží se ko-

munální volby, které proběhnou 
v celé České republice ve dnech 
23.-24. září. Budeme vybírat nové 
zastupitelstvo, které pak zvolí  
i nové vedení města. Dovolte mi 
proto pár slov starosty na konci 
tohoto volebního období. 

Do funkce starosty města jsem 
byl zvolen v lednu 2020. Věřte 
mi, že jsem nikdy nečekal, že se 
stanu starostou. Ani jsem o ten-
to post nikdy neusiloval. Stalo se. 

Byl jsem zvolen v době pro Varns- 
dorf složité, kdy vypukla takzva-
ná „radarová kauza“ a dosavadní 
starosta a téměř všichni členové 
rady byli odvoláni. Můj první sta-
rostenský úkol jsem brzy pochopil. 
Byla potřeba co nejdříve uklidnit 
celou situaci, nejen mediálně,  
a pak se pustit do práce. 

Když nastupujete do vedou-
cí funkce (v tomto případě do 
křesla starosty), máte moře plá-
nů a vizí. Ano, i já jsem je měl.  

(pokračování na str. 2)

Varnsdorf   Místo podstávko-
vého domu nedaleko plaveckého 
bazénu stojí nová vila za miliony 
korun. Má to však jednu vadu na 
kráse. Dům majitelka staví bez 
povolení stavebního úřadu, veš-
kerá nařízení navíc ignoruje.

Psal se květen roku 2020  
a kolem podstávkového domu ve 
Vodičkově ulici bylo rušno. Nová 
majitelka začala s jeho demolicí. 
Bez povolení. Stavební úřad proto 
v červnu nařídil práce zastavit. In-
vestor tohoto rozhodnutí nedbal 
a ani nevyužil lhůtu třiceti dnů, 
aby požádal o dodatečné sta-
vební povolení. Dům šel během 
několika týdnů kompletně k zemi  
a ihned začala výstavba nového, 
většího. Taktéž bez povolení. „Sta-
vebník veškeré výzvy bojkotoval, 
v  září  jsme  vydali  rozhodnutí  na-
řízení odstranění stavby. To teprve 
stála  hrubá  stavba  bez  oken,  po 
věnec,“ vysvětluje místostarosta 
města Jiří Sucharda. Majitelka se 
proti rozhodnutí o odstranění stav-
by odvolala ke krajskému úřadu  
a uspěla. Nadřízený orgán rozhod-
nutí v březnu roku 2021 zrušil.

Stavební úřad tak provedl nové 
projednání. V tu dobu už investor 

rozšířil stavbu o oplocení, částeč-
ně navíc na pozemcích města. 
Přibyl také menší zděný domek  
a krytý bazén na zahradě. Staveb-
ní úřad v dubnu roku 2022 vydal 
nové rozhodnutí o nařízení odstra-
nění stavby. Majitelka se znovu 
odvolala na krajský úřad. Tento-

krát ale neuspěla. Nadřízený or-
gán rozhodnutí stavebního úřadu 
v červenci letošního roku potvr-
dil. Načerno postavená rezidence 
tak musí zmizet. Majitelka má na 
odstranění stavby šest měsíců. 
Pokud tak neučiní, bude úřad své 
rozhodnutí vymáhat exekučně.

„V  rámci  přestupkového  říze-
ní  byly  stavebníkovi  uloženy  cel-
kem  tři  sankce.  Za  nezastavení 
demolice  původního  podstávko-
vého  domu,  další  dvě  za  stavbu  
objektu  bez  povolení,“ dodal Su-
charda.                                  

                                         Tomáš Secký

Historický podstávkový dům nahradila moderní vila postavená načerno. Úřad nařídil demolici; foto Tomáš Secký
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Řidič nedbal zákazu řízení, hrozí mu až dva roky ve vězení

Několik řidičů nezvládlo svůj vůz na mokré vozovce

Foto: Hasiči měli po prvním větším dešti  plné ruce práce; foto miw.cz

(dokončení ze str. 1)

Například rozjet investi ční akce 
a naplánovat další, prohloubit za-
hraniční spolupráci se sousedy, 
setkávat se s lidmi, zlepšit image 
našeho města a tak dále. Jenže 
po měsíci jsme začali na radnici 
šít roušky. A bylo všechno úplně 
jinak. Vstoupili jsme do „covido-
vé“ situace a nikdo z nás nevěděl, 
co bude dál. Nemohli jsme se 
setkávat, slavit. Nebyly slavnosti , 
čarodějnice, masopust. Investi ční 
akce se zpomalily, fi rmy nestí haly 
kvůli karanténě apod. Holt člo-

věk míní, Pán Bůh mění. I přes to 
se dost věcí podařilo zrealizovat. 
Pokračovalo se v celkové rekon-
strukci Hrádku, začala se stavět 
nová mateřská škola v Západní 
ulici, otevřeli jsme nový sběrný 
dvůr. Technické služby a Ekoservis 
mají zrekonstruované kanceláře 
v opravené budově, vznikla nová 
parkovací místa ve městě, dáváme 
do pořádku „slavnou“ ubytovnu 
v ulici T. G. Masaryka. Opravily se 
silnice (např. Karlova ulice) a re-
konstruovaly se kilometry chod-
níků a veřejného osvětlení. Kromě 

toho máme připravené projektové 
dokumentace nebo studie na re-
konstrukci náměstí , na sportovní 
halu, na skatepark, na revitalizaci 
Mašíňáku, na nový zdroj tepla pro 
Varnsdorf a také na rozšíření kapa-
city ZŠ Východní. Většinu z těchto 
projektů chceme zrealizovat z do-
tací EU v novém dotačním období.

Město Varnsdorf předávám 
v dobré fi nanční kondici a bez dlu-
hů. Ze svého působení ve funkci 
starosty mám dobrý pocit.  V klidu 
se udělal kus dobré práce a měst-
ský úřad už nenavštěvují orgány 

činné v trestním řízení. Na úřad se 
vráti la slušnost a respekt.

Chtěl bych také poděkovat nej-
bližším spolupracovníkům: mís-
tostarostům, tajemníkovi MěÚ, 
všem bezvadným úředníkům 
a samozřejmě i Vám, občanům 
našeho města. Děkuji za podporu, 
pochopení a za případné chyby se 
omlouvám. Není-li vám budouc-
nost našeho města lhostejná, 
běžte v hojném počtu ve dnech 
23. a 24. září k volbám.
S úctou a s díky,                  Váš starosta

Roland Solloch

Alkohol místo obědu 
Hlídka městské policie byla vy-

slána do jednoho z marketů ve 
Varnsdorfu, kde se mezi vozidly 
nebezpečně pohybovala podna-
pilá mladá žena. Žena silně ovliv-
něna alkoholem nebyla schop-
na prokázat svoji totožnost, na 
zákonné výzvy nereagovala a na 
hlídku městské policie začala být 

vulgární. Následně byla i agresiv-
ní, hlídce tak nezbylo nic jiného, 
než ženu zpacifi kovat a převézt na 
OOP ČR, kde přivolaný lékař roz-
hodnul o převozu ženy do nemoc-
nice – psychické problémy.

Alkohol jako špatný rádce
Hlídka městské policie byla vy-

slána do panelového domu, kde 
z okna v šestém patře chtěla vy-

skočit žena. Hlídka se na místě 
spojila s příbuzným ženy, která 
skokem chtěla ukončit svůj život. 
Následně bylo zjištěno, že je žena 
v silně podnapilém stavu, a tí m 
je i nervově labilnější. Strážníci 
městské policie, společně s pří-
buzným, ženu ohlídali do příjezdu 
zdravotníků. Následně byla žena 
předána do péče lékařů.

Nevěděla, kdy má dost
Hlídka Městské policie Varns-

dorf byla vyslána do jedné z ulic 
ve městě, kde pomohla zdravotní-
kům s mladou nácti letou dívkou, 
která se díky alkoholu uvedla do 
stavu ohrožující život. Bylo velkým 
štěstí m, že přítomní kamarádi za-
volali zdravotníky.

                           Městská policie Varnsdorf  

Varnsdorf   Koncem července 
varnsdorfští  policisté sdělili ve 
zkráceném přípravném řízení 
podezření z přečinu maření vý-
konu úředního rozhodnutí  a vy-
kázání třiatřiceti letému muži. 

Toho zastavila a kontrolovala 
policejní hlídka v neděli kolem 

deváté hodiny ráno ve Varnsdor-
fu v ulici Husova při řízení moto-
rového vozidla. Policisté provedli 
lustraci a zjisti li, že řidič má Měst-
ským úřadem Nový Bor vysloven 
platný zákaz řízení všech motoro-
vých vozidel až do února 2023.  Za 
toto jednání mu v případě uznání 

viny u soudu hrozí trest odnětí  
svobody až na dva roky.

Krádež dvou elektrokol
Děčínští  kriminalisté pátrají 

po pachateli, který se začátkem 
srpna v ranních hodinách vlou-
pal do prodejny cyklosportu ve 

Varnsdorfu. Z prodejny násled-
ně odcizil elektrokolo zn. TREK 
POWERFLY 4, mentolové barvy 
a elektrokolo zn. TREK POWERFLY 
5, červené barvy. Celková způso-
bená škoda se pohybuje kolem 
230 ti síc korun.

                                                       Policie ČR

Varnsdorf    V sobotu 20. srpna 
po delší době zapršelo. A to zna-
mená jediné, na silnicích se vy-
tvořilo klouzavé prachové blátí č-
ko. Řidiči se svými vozy v mnoha 
případech jeli i tam, kam nemají. 

Hasiči během soboty zavíta-
li snad do všech známých míst. 
Ráno vyjeli do úseku mezi po-
mníčkem a železničním přejez-
dem v Dolním Podluží, osobní au-
tomobil narazil do sloupu a bylo 
potřeba zasypat uniklé provozní 
kapaliny.

Odpoledne pak profesionální 
jednotka vyjela do zatáček v Ryb-
ništi , kde došlo k vážnějšímu stře-
tu dvou osobních vozidel. Silnici 
na několika desítkách metrů po-
kryla olejová přikrývka, s kterou 
hasiči bojovali společně se Sprá-
vou a údržbou silnic.

Večer pak jednotka profesio-
nálních hasičů vyjela na Šébr, kde 
skončil osobní automobil pod 
úrovní terénu v dalším nechvalně 
známém místě.

                                           Hasiči Varnsdorf



14/2019

 

Zprávy14/2019 Zprávy15/2022

 3

Zprávy

K černému řemeslu se mládí obecně nikterak 
nehrne, říká ředitel fi rmy RETOS Jan Müller

Varnsdorf    RETOS je fi rma 
s dlouholetou tradicí vyrábějící 
obráběcí stroje, přesněji hori-
zontální vyvrtávačky.

Firma RETOS vznikla roku 1992 
nejprve pod názvem JAN MÜLLER
-RETOS. Její kořeny ale sahají 
mnohem hloub do minulosti . 
Sídlí v prostorách bývalé fi rmy 
Plauert, založené Arno Plauertem 
na začátku 20. století , která byla 
původním výrobcem varnsdorf-
ských obráběcích strojů. Po druhé 
světové válce zde sídlila fi rma TOS 
VARNSDORF, která se ale postu-
pem času přesunula do nových 
prostor a tyto původní prostory 
sloužily mimo jiné pro generální 
opravy. Právě z tohoto provozu 
vznikla po sametové revoluci již 
zmíněná fi rma JAN MÜLLER-RE-
TOS. Pokračovala v generálních 
opravách, ale začala také vyvíjet 
vlastní stroje. Současným ředite-
lem je Jan Müller, syn zakladatele 
fi rmy RETOS. Po svém otci vedení 
fi rmy převzal už před více než 10 
lety, během kterých se mimo jiné 
snažil o změnu ve vnímání fi rmy 
jako výrobce, nikoliv jen opraváře.

V roce 2016 jste změnili logo 
a barvu fi rmy. Jaký byl důvod?

Původní logo z devadesátých 
let působilo dost archaicky. Zá-
roveň vyjadřovalo zaměření na 
generální opravy. Jak šel čas 
a RETOS postupně začal s vývo-
jem nových strojů, potřebovali 
jsme změnit vnímání zákazníků, 
že nejsme jen údržbáři a opraváři, 
ale že jsme fi rma, která se rozvíjí, 
a jde s dobou. Zadání bylo jedno-
značné – nové logo musí působit 
moderně, nikoliv zpátečnicky. 
A protože jsme právě uváděli na 
trh novou řadu koncepčně zásad-
ně odlišných strojů od naší stan-
dardní produkce, tak se nabízelo 
udělat ten skok se vším všudy. 
A chtěli jsme se odlišit. Hledali 
jsme design, osobitost, nadčaso-
vost, světovost, možnost používat 
jak celé logo, tak jen piktogram 
(RET), unikátní barvu. Při hledá-
ní piktogramu nakonec kreati vní 

náhodou vznikla přesmyčkou z RE
-TOS značka RET-OS, tedy obrábě-
cí stroje značky RET. I s odstupem 
času myslím, že se to povedlo. 
Velký dík patří Adamovi Tesařovi 
z místní reklamky AWP, nad jehož 
návrhy jsme spolu seděli a celý 
koncept „rebrandingu“ detailně 
dotáhli.

Prodáváte do celého světa?
Kromě Antarkti dy máme stro-

je po všech světadílech. Nejvíce 
dodáváme ale do tuzemska a 
v rámci Evropy. Hodně silný byl 

ruský trh, který se však krok za 
krokem limitně přiblížil nule. Rela-
ti vně dost prodáváme do Kanady 
a Spojených států a poslední 
zhruba dva roky se daří v Aus-
trálii. Na jednu stranu je hezké 
moci říct, že dodáváme stroje do 
celého světa. Na druhou stranu 
z dodávek do vzdálených desti -
nací plynou silné závazky a také 
vysoké náklady v případě rekla-
mačního řízení. Často je kom-
plikovaná a časově náročná do-
stupnost servisu, ne všude máme 
zástupce s potřebným zázemím 
a naše vlastní kapacity nejsou ne-
omezené. Asi bychom byli v dale-
ko komfortnější situaci, kdyby nás 
uživil evropský region.

Máte v plánu fi rmu nějakým 
způsobem rozšiřovat?

Z pohledu portf olia produktů 
určitě ne, a z pohledu roční pro-
dukce narazíme na sadu okrajo-
vých podmínek. Cílem je spíše 
stabilita a efekti vita. Máme něko-
lik pilířů, které se vzájemně dopl-
ňují a prolínají. Dodáváme nové 
stroje, stroje po generální nebo 
střední opravě, použité stroje, 
a v neposlední řadě náhradní 
díly a servis. Koncentrujeme se 

až na výjimky na horizontální 
vyvrtávačky z produkce RETOSu 
a TOSu. V novinách se sice píše, 
jak moc jsme průmyslovou zemí, 
ale smutnou pravdou je, že zájem 
o práci v průmyslu rok od roku 
klesá. Stroj se jen přes „apku“ 
vyrobit nedá. Přestože výroba je 
dnes daleko čistší a méně fyzic-
ky náročná, než tomu bývalo za 
našich dědů, není pro současnou 
generaci atrakti vní. Stále kla-
de vysoké nároky na odbornost 
a preciznost, a jsme v 21. století , 
kdy je nezbytná počítačová gra-
motnost a znalost cizích jazyků. 
I kdybychom chtěli fi rmu rozši-
řovat, nemáme moc kým, neboť 
trh práce se již celkem dlouho 
potýká s kriti ckým nedostatkem 
kvalifi kované pracovní síly pro 
náš obor. Navíc sídlíme přímo na 
hranici s Německem, a místní se 
často poohlíží po lépe placené 
práci „vedle“ s daleko menšími 
nároky na kvalifi kaci. Chci být 
opti mista, ale mám vážné obavy 
o budoucnost strojírenství v Če-
chách.

Jaká je vaše výhoda vůči kon-
kurenci?

Chtělo by se říci, že určitě cena, 
ale víme, že tomu tak není. Vy-
píchl bych široký záběr – od ná-
hradních dílů na stroje vyrobené 
po druhé světové válce až po 
nové vyspělé stroje vybavené nej-
modernější technikou a elektroni-
kou; tradici – dlouholetá historie 
fi rmy s koncentrovaným, a díky 
několika „srdcařům“ udržovaným 
know-how, a vzhledem k histo-
rické vazbě na TOS přístup ke 
kompletní dokumentaci na starší 
stroje; zázemí – fi rma má vlastní 
výrobní i administrati vní prostory, 
sama stroje vyvíjí, sama je vyrá-
bí, sama je prodává a následně 
se o ně stará; komplexní přístup 
k zakázce – stroje zpravidla do-
dáváme značně přizpůsobe-
né potřebám zákazníka včetně 
širokého sorti mentu příslušen-
ství.

                                         Tereza Müllerová
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Varnsdorfská společnost TERMI s.r.o. slaví třicet 
let na trhu, její práce je k vidění po celém městě

Varnsdorf     Třicet let na trhu 
letos slaví varnsdorfská fi rma 
TERMI s.r.o. Vypravili jsme se 
za majiteli společnosti  Petrou 
Marti ncovou a Jaroslavem Do-
stálem, abychom pro vás zjisti li 
spoustu zajímavých informací, 
které přinášíme v našem článku.

Začněme ale od začátku. Před 
revolucí se spotřeba energií nijak 
významně neřešila, ale po roce 
1989 přišlo postupné zdražo-
vání energií. Začal se klást větší 
důraz na jejich měření v panelo-
vých domech a tehdy se objevila 
mezera na trhu v oblasti  měření 
a rozúčtování tepla a vody. V roce 
1992 Ing. Josef Dostál získal živ-
nostenské oprávnění a odpověděl 
na tržní poptávku založením sdru-
žení podnikatelů s názvem TER-
MI. Rozvoj fi rmy i nárůst počtu 
zaměstnanců vedl po šesti  letech 
působení k založení společnosti  
TERMI s.r.o. 
„V  souvislosti   s  narůstajícím 

počtem měřicích  zařízení  a  prací 
s  údržbou  bytového  fondu  bylo 
nutné přibírat nové zaměstnance. 
Časem  se  činnost  fi rmy  rozrost-
la  o  instalatérské  a  topenářské 
práce,  v  bytových  domech  byly 
prováděny  rekonstrukce  stoupa-
ček, odpadů, rozvody plynu, na to 
navazovaly úpravy v koupelnách. 
To  postupně  vedlo  k  rozšíření 
o  stavební  práce  a  rekonstrukce, 
montáže plastových oken,  stavby 
rodinných  domů,  až  po  výstavbu 
a  správu kotelen,“ vysvětlují sou-
rozenci Petra a Jaroslav, kteří fi r-
mu po otci převzali.

Mezi první velké zakázky pro 
město Varnsdorf patří rekon-
strukce vnitřních prostor zimního 
stadionu, gastroprovozu ve varns-
dorfské nemocnici, zdravotního 
střediska v Lesní ulici, dále zatep-
lení fasád dvou panelových domů 
v Křižíkově ulici a rekonstrukce 
sociálních bytů v Žitavské ulici. 
V současnosti  probíhá rozsáhlá 
rekonstrukce ubytovny v ulici T. G. 
Masaryka a začalo se s opravami 
domu s pečovatelskou službou 
v Lesní ulici. Jejich práci může-

me vidět nejen ve Varnsdorfu, 
ale fi rma působí i v dalších čás-
tech Šluknovského výběžku, Ús-
teckého kraje, Libereckého kraje 
a Prahy. „Nyní  máme  na  hlavní 
pracovní  poměr  dvacet  tři  za-
městnanců.  Pokud  bychom  spo-
čítali  další  externí  pracovníky 
a brigádníky, těch je okolo sta. Je-
likož sídlo fi rmy v ulici Pohraniční 
stráže  už  bylo  prostorově  nedo-
stačující,  nutně  jsme  potřebovali 
rozšířit  sklady a  kancelářské pro-
story,  proto  jsme  zrekonstruovali 
ještě  objekt  v  ulici  Hraniční  a  už 
dva roky jsme v novém,“ říkají.

Pandemie je naštěstí  nijak vý-
razně neovlivnila, ale v určitých 
oblastech byla fi rma donucena, 
ostatně jako mnoho jiných, změ-
nit systém práce. „Lidé se naučili 
více  komunikovat  elektronicky, 
začali  jsme  využívat  home  offi  -
ce. Nastala  ale  jiná  problemati c-
ká  situace,  se  kterou  jsme  vůbec 
nepočítali,  a  tou  je  dostupnost 
a  dodací  lhůty  materiálů.  Jedná 
se  o  dozvuk  koronavirové  situa-
ce, ale ovlivňuje to i válečný kon-
fl ikt.  Ze  dvou  týdnů  dodání  jsou 
i čtyři měsíce, nemluvě o cenách. 

Vyžaduje  to  obrovské  nasazení 
v  plánování,  oslovování  různých 
dodavatelů,  přemýšlení  o  věcech 
opravdu  dost  dopředu,  abychom 
pokryli potřeby našich zákazníků,“ 
vysvětlují.

Pracovníci fi rmy také sledují 
nové technologické trendy, pravi-
delně se účastní různých školení, 
seminářů a workshopů. „Nově 
se také přechází na centrální sys-
tém  odečtů  rádiových  vodoměrů 
a měřidel, u kterých se data sta-
hují  přes  internet,  tudíž  odpadá-
vá  nutnost  návštěv  jednotlivých 
bytů.  Vzdálenou  správou  jsou 
také  řešeny  námi  provozované 
kotelny,  domovní  předávací  sta-
nice, soustavy tepelných čerpadel 
aj.“ vysvětlují. Kotelny fi rma nejen 
staví, ale i kompletně zajišťuje je-
jich provoz, údržbu a pravidelný 
servis. Nyní jich mají na starosti  
125. TERMI s.r.o. je také členem 
asociace ARTAV a Ekoenergosva-
zu ČR, které pomáhají určovat 
a sledovat české i evropské legis-
lati vy a jsou nápomocné při řešení 
různých problémů. „V konkurenč-
ním boji se snažíme odlišovat indi-
viduálním a lidským přístupem jak 

ve fi rmě, tak i směrem k zákazní-
kům. Není to anonymní prostředí 
jako u velkých nadnárodních spo-
lečností ,“ dodávají.

A jak Petra a Jaroslav vidí bu-
doucnost jejich fi rmy? „Přáli  by-
chom  si,  aby  společnost  nadále 
zažívala  růst  a  byla  schopná  sa-
mostatného  života  i  do  dalších 
let.  Vznikla  jako  rodinná  fi rma 
a bylo by samozřejmě hezké, kdy-
by to tak pokračovalo i v budouc-
nosti .  Táta  měl  velkou  odvahu 
začít,  my  máme  odvahu  pokra-
čovat. Velké poděkování patří ne-
jen naší mamce a rodinám, které 
byly a jsou naší velkou oporou, ale 
i  všem  zaměstnancům,  bez  kte-
rých by fi rma nebyla  tam, kde  je 
dnes,“ hodnotí  na závěr.

                                          Barbora Hájková

Pokud by vás zajímaly 
další informace 
o fi rmě TERMI s.r.o., 
můžete navští vit jejich 
webové stránky 
www.termi.cz.
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(pokračování na str. 6)

Varnsdorf      Zářijové komunál-
ní volby jsou doslova za rohem. 
V minulém čísle Hlasu severu 
jsme vás seznámili s názvy stran 
a jejich lídry. Dnes se vám před-
staví sami.

Stranám kandidujícím do komu-
nálních voleb jsme dali v tomto 

čísle prostor, aby například před-
stavily své programy či jinak zau-
jaly případné voliče. Možnost pre-
zentace využilo devět z jedenácti  
stran. Představení zveřejňujeme 
v pořadí čísel, která byla stranám 
vylosována a podle kterých budou 
seřazeny na hlasovacím lístku.

1  VARNSDORF NÁŠ DOMOV

3  Město pro lidi

4  Zdraví Sport Prosperita

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vám představili nový subjekt, který se v zářiových 

komunálních volbách bude ucházet o Vaši podporu a přízeň.
Jsme skupina lidí, které nespojuje stranická příslušnost, politi cké 

názory ani náboženská víra. Našim pojítkem je přesvědčení, že nám 
Varnsdorf a Studánka může být krásným místem pro život, práci, turi-
smus, zábavu i rekreaci. Chceme pro tuto vizi pracovat.

Proč tomu tak není, proč stále vše tak dlouho trvá a nedaří se tuto 
vizi uskutečnit? Proč obdivujeme historické fotografi e, atmosféru 
a architekturu starého Varnsdorfu a nemáme doposud vytvořen ani 
pomyslný střed města? Proč obdivujeme vilovou čtvrt u divadla a na 
okrajích našeho města nám v současné době vzniká chaoti cká výstav-
ba rodinných domků? Proč na starých fotkách obdivujeme budovu 
bývalé knihovny na Národní ulici a dnes zde po několik let stojí torzo 
rozestavěné stavby plánovaného obchodního centra? Proč nám z na-
šeho města odchází mladí lidé a proč se dlouhodobě snižuje sociálně 
ekonomická úroveň obyvatel a stáváme se tak v očích mnohých lidí 
v ČR vyloučenou lokalitou?

Víme proč a chceme tento nelichoti vý obraz města napravit a změ-
nit ho k lepšímu. Historie dokládá, jak se naše město postupně utvá-
řelo až do současné podoby hlavně díky osobnostem, jež se rovněž 
snažili své představy a touhy zhmotnit v čase. Myslíme si, že se to 
poslednímu zastupitelstvu města bohužel příliš nedařilo. Naše kandi-
dátka proto nabízí řadu místních osobností , kteří mají potřebné vlast-
nosti  a životní zkušenosti  a kteří jsou schopni uvedenou vizi naplňovat. 
Chceme být zárukou, že problémy se dají a také budou řešit. Že při 
rozhodování bude vítězit zdravý selský rozum a že město bude sloužit 
lidem. Že bude mít ve svém vedení osobnosti  s tahem na branku, kte-
ré představy města pro krásný a plnohodnotný život obyvatel budou 
naplňovat.

Hnutí  VARNSDORF NÁŠ DOMOV, dostane-li od občanů mandát, 
zajistí , aby v zastupitelstvu byly dohodnuty priority rozvoje města 
a služeb obyvatelstvu a na jejich řešení soustředěny jak lidské, tak 
i materiální zdroje. Prosadí, aby akti vity města byly řízeny konkrétními 
termínovanými úkoly s jasnou odpovědností  a kritérii pro jejich spl-
nění. Seznamte se prosím s našim volebním programem a jeho prio-
ritami.

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámil s našim volebním programem pro vol-

by do zastupitelstva města Varnsdorf. Kandidátka se skládá z občanů 
města Varnsdorf, a to všech věkových kategorií. Tito lidé ve městě žijí 
a své město mají v srdci, proto se rozhodli kandidovat. Naši kandidáti  
vám budou vždy nakloněni a vaše problémy ochotně řešit.

Náš program do komunálních voleb 2022:
Budeme komunikovat, informovat a naslouchat,
vjezd do města musí být vizitkou města,
naším cílem bude otevřeně komunikovat s občany a zastupiteli 

a získávat zpětnou vazbu,
podporovat školské vzdělávání,
naším cílem je podporovat kulturu všech věkových kategorií ve městě,
zlepšíme spolupráci se všemi organizacemi města,
budeme rozumně hospodařit,

Samotný název našeho volebního subjektu napovídá, co je hlavním 
smyslem volebního programu společné kandidátky ČSSD, členů KSČM 
a nezávislých bezparti jních kandidátů – usilovat o takové fungování 
města, aby se v něm občanům lépe žilo a také jim pomoci s řešením 
současné fi nanční zátěže.

To, co chceme udělat a naše cíle v následujícím volebním období 

tí mto předkládáme občanům ve stručné podobě volebního programu:
1. Chceme město zodpovědně spravovat, ne městu vládnout.
2. Budeme spolupracovat se všemi, komu leží na srdci blaho měs-

ta a spokojenost občanů. Názory a přání občanů jsou pro nás zá-
vazné.

3. Snížení fi nanční zátěže občanů – bez poplatků za komunální od-
pad, bezplatný pobyt dětí  v mateřských školách, obědy pro všechny 
děti  základních škol zdarma, městská doprava autobusem zdarma, 
zrušení poplatků za psů pro lidi od 60 let, nezvyšování daně z nemo-
vitostí , nezvyšování nájemného v bytech města a další úlevy – naše 
konkrétní pomoc v současné tí živé situaci.

4. Získat nové lékaře potřebných odborností , vytvořit jim mate-
riální podmínky pro práci a život ve městě. Kvalitní zdravotní péče 
pro všechny.

5. Zajisti t více míst v mateřských školách. Zřídit jesle pro nejmenší 
děti , aby rodiče mohli nastoupit do zaměstnání.

6. V okrajových částech města vybudovat volně přístupná sporto-
viště pro mládež i ostatní občany, vybudovat další hřiště pro malé 
děti .

7. Prosadit vybudování domova důchodců, aby starší lidé moh-
li nadále pobývat ve známém prostředí, mít nablízku své blízké 
a známé.

8. Rozšířit sociální služby – dovoz jídel, doprovod k lékaři, dopra-
va osob se sníženou pohyblivostí  a další. Rozšířit sociální poraden-
ství – zdarma – v záležitostech příspěvků na péči, bydlení, dluhová, 
občanskoprávní, fi nanční poradna.

9. Propagovat cestovní ruch, podporovat kulturu, sport a zájmové 
činnosti .

10. Usilovat o rozvoj města – zkvalitňovat práci MÚ, podpora za-
městnanosti , byty pro mladé a méně majetné, vzhled města – odstra-
nění zchátralých objektů, zajisti t stabilní a cenové dostupné vytápění 
objektů napojených na teplárnu, zlepšit dopravní obslužnost městské 
linky autobusu, další.

Všechny, kdož mají zájem dozvědět se o našem volebním programu 
více, zveme 12. září od 15 hodin do klubu Pohádka, kde budou také 
představeni naši kandidáti .

                      Ing. Bc. Petr Jakubec, MBA, lídr kandidátky
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4  Zdraví Sport Prosperita

5  Vize pro Varnsdorf

7  NÁŠ VARNSDORF

6  Volba pro město Varnsdorf

zajistí me fi nanční stabilitu města, vyrovnaný rozpočet, potřebné in-
vesti ční akce za využití  dotací a budeme rozpočtově odpovědní, zá-
roveň budeme jednat s podnikateli na vylepšení podmínek pro jejich 
podnikání, a to minimálně v půlročních setkáváních,

stanovíme transparentní pravidla,
podmínky o pronájmu a prodeji pozemků města musí být jasně sta-

noveny,
snížíme náklady na komunální odpad,
podpoříme dostupné bydlení,
rozšíříme bytový fond,
zaměříme se na dostupnost sociální a zdravotní péče,
provedeme analýzu potřeb rozvoje sociálních služeb,
budeme podporovat spolky, sportovní oddíly a zájmové kroužky,
zaměříme se na vybudování sportovních plácků a následnou údržbu,
provedeme analýzu bezpečnosti  ve městě a ve spolupráci s městskou 

policií a policií ČR budeme spolupracovat v rámci prevence kriminality.

Proč volit Zdraví Sport Prosperitu?
Budeme otevřeně a slušně komunikovat s občany. Budeme občany 

stmelovat. Chceme řešit klíčové problémy města – dbát na pravidla 
rozpočtové odpovědnosti , podporovat akti vity dětí  a mládeže, pod-
porovat činnost našich seniorů, aby důstojně trávili své stáří v našem 
městě, spolupracovat s okolními obcemi na vytváření partnerských 
vztahů.                                     Zbyněk Šimák, lídr kandidátky Sport Zdraví Prosperita

Vize pro Varnsdorf je uskupení akti vních občanů města, které kom-
binuje politi ckou zkušenost lídra s touhou mladých lidí vytvořit pro své 
děti  a spoluobčany skvělé místo pro život.

Každý z kandidátů nabízí životní příběh, který je naplněn pocti vou 
prací a snahou dosáhnout úspěchu. Chceme, aby naši potomci jednou 
mohli být hrdí na své rodiče. Chceme být u počátku skutečného a smy-
sluplného rozvoje našeho města.

Varnsdorf býval v minulosti  příkladem města, které nejenom v regio-
nu určovalo moderní trendy doby. Potom následovala dlouhá doba 
stagnace a úbytku obyvatelstva.

S Vizí mohou do městského zastupitelstva přijít lidé, kteří berou 
Varnsdorf jako svůj domov. Lidé, kteří jsou ochotni věnovat městu ne-
jenom svůj volný čas.

Jsou mezi námi budoucí investoři do bytové infrastruktury, do domu 
s pečovatelskou službou či domova seniorů. Více než 300 nových bytů 
v „Elitkách.“ Chceme podporovat další soukromé investi ce ve městě. 
Budeme oporou při obnově Červeného kostela, muzea či vybudování 
středoškolského kampusu. Celkový obraz města se musí změnit. Není 
možné bezmyšlenkovitě neustále rozkopávat ulice a chodníky. Parky 
musí být oázou klidu a bezpečí. Chceme rozšířit kamerový systém. Do 
města vrátí me radary do míst, kde budou sloužit k ochraně obyvatel, 
a ne jako snadný zdroj příjmu pro městskou kasu.

Vybudujeme přírodní kulturně-společenské rekreační centrum 
v oblasti  rekreačního rybníka „Rio.“

Požadujeme 100% využití  nemocnice, odborné ambulance, záchran-
ky a celkovou změnu zdravotnické koncepce města Varnsdorf.

Sportovní a kulturní vyžití  pro všechny. Otevřeme hřiště. Jsme při-
praveni fi nancovat trenéry a vedoucí sportovních a kulturních krouž-
ků. Divadlo vyjde z budovy mezi lidi.

Pro naše děti  žádáme město bez drog.
Naším cílem je vráti t Varnsdorfu reprezentati vní vzhled a podílet se 

na jeho správě tak, aby jeho obyvatelé mohli být na své město pyšní.
Naše VIZE bude vyžadovat reorganizaci Městského úřadu Varns-

dorf. Nastavení nových pravidel. Nebojíme se toho. Jsme připraveni.
                                      Mgr. Petr Šmíd, lídr kandidátky, www.vizeprovarnsdorf.cz

VOLBA PRO MĚSTO VARNSDORF – Varnsdorf volí číslo 6! 
„Varnsdorf a Studánka místem pro život“

Budoucnost nesmíme řešit v budoucnosti …nyní nastal čas na změnu.
Mladí lidé a zkušenosti  starších do vedení města nám pomohou 

zajisti t rozvoj na všech úrovních. Nebojíme se změnit zaběhlé stereo-
typy. Prosazujeme lepší a průhledné hospodaření města, bezpečnost 
pro občany, podporu sportu na všech úrovních a příjemné životní pro-
středí. Ani kultura a rozvoj cestovního ruchu u nás nebudou opomíje-
ny a důležitost dostupnosti  kvalitní zdravotní péče je pro nás důležitou 
výzvou. Pomůžeme Vás, Vaše děti  i Město provést krizovým obdobím.

Volba pro město Varnsdorf – jistota rozvoje našeho města. Volte 
nás, volte číslo 6. Volíte lepší budoucnost pro sebe i své děti .

Vážení spoluobčané,
rád bych Vám představil náš program, avšak pro jeho obsáhlost jej 

sem nelze vměstnat. Čeká na Vás na našem webu nasvarnsdorf.cz.
Dovolte mi zde s Vámi sdílet mou představu o „Městě v dobrých ru-

kou“. Za několik dní budete volit zastupitele, jimž svěříte na následující 
4 roky strategická rozhodování o Varnsdorfu.

Samotný význam slova “zastupitel” nám sděluje jeho podstatu. Není 
to vládce, nýbrž člověk zastupující. Ne však pouze podnikatele či spor-
tovní kluby, ale všechny obyvatele. Někdo chce více sportovišť, jiný 
více kultury, jeden touží mít o víkendu klid, druhý sekat trávu i v neděli 
dopoledne. Někdo sní o radikální modernizaci města, jiný o zachování 
dědictví předků za každou cenu. Jsem přesvědčen, že zastupitel by měl 
vždy naslouchat všem, hledat ta nejlepší řešení a měl by mít vždy na 
prvním místě to nejlepší pro celek.

Přeji si, aby radnice nebyla vnímána jako úřad, jenž zejména omezu-
je a vybírá poplatky, nýbrž jako partner, jehož posláním je zkvalitnění 
života obyvatel města.

V uplynulém období jak zastupitelé, tak občané čelili projektům či 
snahám s vyloženě postranními úmysly. Před třemi lety, kdy jsme se 
postavili na stranu práva v ostudné radarové kauze, jsem to prožil na 
vlastní kůži. Váš hlas rozhodne, zda tyto prakti ky dostanou opět pro-
stor, nebo zda doba kdy město bylo vláčeno po soudech, plati lo sta-
ti sícové pokuty a v médiích mělo z ostudy kabát, bude jen smutnou 
vzpomínkou.

Přeji si nové zastupitelstvo disponující jak odbornou, tak morální 
a lidskou kvalitou. Je skvělé mít v týmu výborného právníka či ekono-
ma, vizionáře, obhájce chudých, ale i „rejpala“, všechny odhodlané dát 
ze sebe to nejlepší pro společný obecní zájem. Když jsme stavěli kandi-
dátku, bylo to našim hlavním cílem. Určitě si přečtěte na našem webu 
medailonky, kde náš tým představuji.

V programu otevíráme i palčivá a složitá témata jako energeti ku 
a lokální odolnost. Vzhledem k politi cké situaci nevíme, jak náročné 
dny nás čekají. O to více bude nutné moudře posoudit každý krok, při 
investi cích maximálně využívat možností  spolufi nancování, a bránit 
plýtvání obecním rozpočtem.

Chci Vás tí mto požádat o důvěru. Nikoliv pro sebe, ale pro celou kan-
didátku, neboť jen společně snáze naplníme naše vize. Velmi Vám dě-
kuji.        V úctě

 Jan Šimek, NÁŠ VARNSDORF 
volební číslo 7

(dokončení ze str. 5)

(pokračování na str. 7)

8  Občanská demokrati cká strana

Vážení čtenáři,
za dvacet let, co jste mě delegovali do zastupitelstva města, jste mě 

(kromě hasičských a dalších akti vit) mohli vídat jak v křesle radního, 
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tak i v křesle místostarosty a ředitele MP.
Poslední volební období bylo velmi hekti cké. První rok v opozici, 

kauza radary, odvolání bývalého vedení a příchod na radnici. Vzápětí  
přišel Covid 19, který na rok a půl paralyzoval celou společnost včetně 
našeho města. Ještě neskončil coronavirus a přišla další rána v podobě 
války na Ukrajině a s ní spojená uprchlická krize. Do třeti ce všeho špat-
ného nás v současné době posti huje největší energeti cká krize s do-
sud nejasnými hospodářskými a ekonomickými důsledky. Ne nadarmo 
se říká, že každé vedení města ve svém funkčním období řeší něco, co 
nikdo jiný před tí m řešit nemusel. I přes tyto okolnosti  bylo zapotřebí 
zajisti t řádný chod města a jeho organizací.

V době coronaviru to bylo mj. zajištění přepravy zboží místních fi -
rem přes hranici, otevření hraničního přechodu pro kamiony a pro 
české pendlery v Horním Jindřichově, nebo zajištění bezpečnostních 
a hygienických opatření ve všech školách včetně nemocnice. Za po-
moc při řešení Covid 19 i uprchlické krize patří velký dík desítkám 
dobrovolníků našeho města a většině místních fi rem. I přes problémy 
s nárůstem cen materiálu a stavebních prací a se zajištěním staveb-
ních fi rem, pokračujeme na největších stavbách (MŠ v Západní ulici, 
Hrádek, ubytovna v ulici T. G. Masaryka a Červený kostel), postupně 
rekonstruujeme školy, školky, budovu městského úřadu a další. Myslí-
me také na podporu místních podnikatelů (Podnikni to!).

Ve spolupráci s Ústeckým krajem rekonstruujeme komunikace, 
chodníky, veřejné osvětlení a budujeme nové parkoviště. Zároveň při-
pravujeme projekty a plány na využití  areálu Mašíňáku, rekonstrukci 
sportovní haly, rekonstrukci starého nádraží a ZŠ Střelecká. Mezi nové 
plány patří rekonstrukce všech městských bytů, výstavba nových byto-
vých jednotek, zřízení seniorského domu, rekonstrukce divadla, Střel-
nice a vlastní nezávislý zdroj tepla pro město. To nejdůležitější dám 
na závěr – připravujeme energeti ckou pomoc pro všechny obyvatele 
města! Nemyslíme pouze na ty, kteří bydlí v panelových domech, ale 
také na všechny majitele domů a domků. Budujeme živé, bezpečné, 
udržitelné a zdravé město – Volte číslo 8!

                                                                              Jiří Sucharda, lídr kandidátky

Máme jasné úkoly a cíle

BOJ S KORUPCÍ
Každý subjekt je ohrožen korupcí, budeme ji odhalovat a likvidovat, 

ať posti hne kohokoliv, bez rozdílu. Tak, jak to děláme doteď. S ní souvi-
sí mlčení a přikyvování. My mlčet nebudeme ani přikyvovat jen proto, 
že se to někomu hodí.

KAUZA RADARY
Ukončíme ji a srovnáme účty. Nikdo nesmí profi tovat z falešné hry 

a podvodu na svých občanech. Ukončíme nesmyslné, předem prohra-
né soudy, které mají hájit bývalé vedení města, nikoliv samotné město 
Varnsdorf.

KOMUNIKACE
Nepotřebujeme lidi jen u voleb. Potřebujeme s nimi mluvit celý čas. 

Potřebujeme znát i názory, se kterými nemusíme souhlasit. Vyčleníme 
minimálně jednu stranu v Hlasu Severu výlučně pro opozici. My se 
nebojíme jiných názorů. Podpoříme dobré projekty, bez ohledu na to, 
kdo s nimi přijde.

ENERGETIKA
MUSÍME konečně mít pro občany jasnou perspekti vní rozvíjející se 

energeti ckou koncepci díky níž budeme čelit krizím jako v letošním 
roce.

ZDRAVOTNICTVÍ
MUSÍME konečně zajisti t pro Varnsdorf zubaře a potřebné lékaře!
BEZPEČNOST
MUSÍME konečně zatočit s bezpečností  na místních komunikacích 

a dostat MP do ulic!
MĚSTSKÝ ÚŘAD PRO LIDI
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10  ANO 2011

9  NEZÁVISLÍ

MUSÍME konečně nařídit úřadu, aby byl pro lidi a pomohl jim v je-
jich situacích. Úřad nebude pouze pro vyvolené a známé známých!

SPORT A KULTURA
MUSÍME konečně spravedlivě podporovat všechen sport pro děti  

a mládež a jejich volnočasové akti vity.
MUSÍME konečně podpořit kulturní a hudební akce pro všechny vě-

kové kategorie, kde i hudba musí být různých žánrů.
ÚZEMNÍ PLÁN
MUSÍME pracovat na rozvoji našeho města, a ne ustrnout v minu-

losti . Chceme pracovat na revitalizaci zchátralých objektů a bývalých 
továrních budov. Pokud chceme, aby ve městě byla prosperita, vy-
tvářela se nová pracovní místa a mladí neodcházeli do větších měst, 
pak musíme budovat nové moderní projekty a stavby. Územní plán 
má sloužit Varnsdorfu, nikoli zájmům úzké skupiny lidí. Podpoříme ar-
chitektonické soutěže a efekti vní výstavbu, která zlepší naše životní 
podmínky.

Ke splnění našich cílů potřebujeme silný mandát. Jeden zastupitel 
nic neprosadí. Věříme, že konečně chcete vráti t Varnsdorf občanům 
(stále slibovanou změnu) a dáte hlas našemu uskupení Nezávislých. 
My nemáme vize, ale jasné a splnitelné cíle!!!

Vážení a milí čtenáři Hlasu severu, přijďte k volbám a rozhodněte 
o budoucnosti  Vašeho města. My, kandidáti  hnutí  ANO 2011 Vám na-
bízíme, že: ZAŘÍDÍME ROZVOJ MĚSTA.

Náš volební program: 
Bezpečnost:
- zvýšíme profesionalitu a efekti vitu městské policie
- zavedeme opatření pro zklidnění dopravy ve Varnsdorfu i na Stu-

dánce
Zdravotnictví:
- nastavíme jasnou koncepci zdravotnictví ve městě
Bydlení:
- rozšíříme bytový fond města výstavbou nových bytových domů
Školství:
- zrekonstruujeme ZŠ Východní a uděláme z ní třetí  plnohodnotnou 

dvoustupňovou školu
Kultura:
- dokončíme projekt rekonstrukce divadla a uděláme vše pro zajiště-

ní dotace na její opravu
- dokončíme rekonstrukci Červeného kostela a najdeme smysluplné 

využití  této památky
Sport:
- dokončíme projekt rekonstrukce sportovní haly a uděláme vše pro 

zajištění dotace na její opravu
- budeme fi nančně podporovat veškeré druhy sportů dětí  a mládeže 

ve městě
Rozvoj turismu:
- dobudujeme rekreační zónu kolem rybníku Mašíňák (zázemí pro 

rekreanty, karavany, cyklisty)
- vybudujeme zpevněné cesty pro kola a pěší v oblíbených lokalitách 

na Hraničním Buku a Špičáku
Rozvoj podnikání:
- budeme pravidelně diskutovat s místními podnikateli a živnostníky 

o jejich potřebách a podpoře
- podpoříme vznik start-up centra pro začínající podnikatele
Zabráníme neúměrnému růstu cen energii: 
- vybudujeme vlastní zdroj tepla pro občany města 
- budeme snižovat náklady na energii na objektech vlastněných 

městem 
Senioři:
- vybudujeme nový domov pro seniory v krásném prostředí
- podpoříme více kulturních akcí zaměřených pro seniory
Životní prostředí:
- zlepšíme mikroklima ve městě (jezy na Mandavě, nové vodní prv-

ky, více zeleně)

(dokončení ze str. 6)
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VZPOMÍNKA

Úmrtí v srpnu

Oldřich Dašek  88 let
Elena Beznosková  71 let
Jana Štefáčková  70 let
Danuta Vacková  73 let
Jürgen Kirschner  80 let
Pavel Hruška  71 let
Danuše Čermáková  88 let
Miroslav Závacký  70 let
Marie Chlupáčová  87 let
Věra Kozumplíková  84 let
Marie Jarolímková       100 let
Marie Havrišová  90 let

ÚMRTÍ
Dne 11. září uplyne 
již 30 let od chví-
le, kdy nás opustil 
náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček 
pan Jiří Ineman. 

S láskou vzpomínají manželka Ma-
rie a děti Jiří, Soňa, Květa a Blanka 
s rodinami.

Dne 9. září oslaví Slávka a Jan Be-
lančíkovi 50. výročí sňatku. Hodně 
zdraví, lásky a úcty do dalších let 
přejí dcery Žaneta s Jardou, Olga 
s Romanem a vnoučata Jonáš, Jára 
a Bára.

Rodina Miloschewitschova děkuje 
všem hasičům, kteří dne 14. srpna 
2022 likvidovali požár neobydleného 
domu v Karlově ulici. Díky okamžité-
mu příjezdu zabránili rozšíření po-
žáru na náš dům. Dík patří i dobrým 
lidem, kteří volali hasiče. Ještě jed-
nou moc děkujeme.

Poděkování všem hasičům

Dne 19. září tomu 
bude 5 let, co 
nás navždy opustila 
naše milovaná ma-
minka Eva Heidle-
rová. Kdo jste ji 

znali, vzpomeňte s námi. Dcera Věra 
a syn Norbert s rodinami.

Tati, dědo, Mirku 
Pištěku, není dne, 
kdybychom si na 
Tebe nevzpomněli. 
Bude to již 5 let, co 
jsi nás opustil. Moc 

nám všem chybíš, vzpomínáme. S lás-
kou Tvoje milující rodina.

 
10. - 11.9.2022  
MUDr. Bolfí ková Renata  
Varšavská 1863/7, Děčín VI  
Tel. 412 535 930

17. - 18.9.2022   
MUDr. Milič Lukáš   
Anenská 385/2, Děčín 1  
Tel. 412 511 482

Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích: 
08:00 - 10:00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Svozy pytlového tříděného odpadu    
    15.09. a 22.09.2022 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Inzerce

Hodinový manžel a zámeč-
nictví.  Tel.  607  716  983, 
e-mail: josef.knourek@post.cz.
Opravy vodo, elektro, práce se 
dřevem, montáž a opravy ná-
bytku, drobné zednické práce, 
ořez stromů a keřů.

Prodám družstevní byt 3+1 
ve Varnsdorfu, Karlova ul. 
Tel.: 777 883 607 – čalounictví

Prodám ½ rodinné vilky ve 
Varnsdorfu se zahradou, gará-
ží a terasou. Tel.: 777 883 607 
- čalounictví

ŘÁDKOVÁ INZERCE město Varnsdorf
na sociálních sítí ch

Facebook: Město Varnsdorf
Twitt er: Město Varnsdorf
YouTube: Město Varnsdorf
Instagram: Město Varnsdorf

KRUH PŘÁTEL 
MUZEA VARNSDORF

Sobota 24. září ve 14.00 hod. 
VARNSDORFSKÉ VESNICE: 
NOVÝ VARNSDORF
Pátá z cyklu vycházek po býva-
lých vsích, spojených později do 
Varnsdorfu. Provází Bc. Jaroslava 
Štěpánková. Sraz ve 14.00 hod. 
na hrázi rybníku Kočka.

Podrobnosti  o akcích KPMV 
získáte na webových stránkách 
http://muzeum.varnsdorf.cz 
a na tel. č. 412 334 107.



Radek Hron už nepovede hokejisty v krajské soutěži 

Běžecká sezóna byla ve znamení štafetových běhů 

SAMAT Tour: Závod přilákal 85 cyklistů, profíky ovládl Podrazil

(pokračování na str. 10)
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Varnsdorf     Hokejisté mění 
po dlouhé době trenéra. Z klubu 
odchází Radek Hron, nahradí ho 
hrající trenér Zdeněk Damašek, 
tým také povede Josef Hambá-
lek. 
„Proč jsem odešel? Tak nějak se 

to  rozešlo  z  obou  stran.  Nehráli 
jsme  špatný  hokej,  vypadalo  to 
dobře. Ale už  jsem nebyl ochotný 
poslouchat  určitá  nařízení,“ řekl 
pro Hlas severu Hron. Ten strávil 
ve varnsdorfském klubu šest let. 
„Budu  na  to  vzpomínat  jenom 

v  dobrém,  budu  jezdit  koukat  na 
zápasy. Mám tam pořád plno ka-
marádů,  je tady skvělá parta.  Jen 
se bojím, aby tady všichni zůstali,“ 
zamyslel se. „Budu upřímný, nedal 
jsem  fakt,  že  se  vráti l  z  Turnova 
brankář Dominik Března. Je to nor-

mální kluk, ale musí změnit nasta-
vení  hlavy.  Klukům  tady  vyloženě 
plivl do tváře. U toho jsem nechtěl 
být. Bohužel, pokud za mě chtěl ur-
čovat  sestavu  někdo  jiný,  nemám 
tady co dělat,“ pokrčil rameny. 

Varnsdorf     Na jaře a v létě 
byl Karel Valenta, varnsdorfský 
běžec, kapitánem třech různých 
týmů. Při štafetových závodech 
o sobě daly znovu vědět. 

Hned první start byl na největ-
ším štafetovém běhu v ČR – Vlta-
va Run, kam postavil tým kolegů 
z práce. „Benteler  tým  Výběžek 
měl  být  složený  čistě  ze  zaměst-
nanců  Benteleru.  Bohužel  jsem, 
kvůli  výpadkům  členů  v  posled-
ních  týdnech,  musel  sáhnout  do 
řad  běžeckých  kamarádů  i  mimo 
fi rmu.  Vznikla  tak  velmi  pestrá 
běžecká parta, valná většina spor-
tovců  z ní  se poznala až v průbě-
hu  akce.  Znamenalo  to  spoustu 
zábavy a taky očekávání, jak bude 
spolupráce  vypadat,  jak  se  nám 
závod  podaří.  Velmi  milým  pře-
kvapením  bylo  naše  postupné 
umístění  v  čele  a  to,  že  jsme  se 
v  něm  udrželi,  přičemž  nakonec 
doběhli celkově desátí . To je výsle-
dek na takhle velké akci (300 star-
tujících týmů) parádní. Náš Tomáš 
Polák po 360 km, kde se třikrát vy-
střídalo  12 běžců,  protnul  cílovou 
pásku v čase 27:14 hodin. Benteler 
tým Výběžek doběhl do cíle úplně 
první, devět rychlejších týmů star-

tovalo v pozdějších startovních vl-
nách,“ prozradil Valenta.

Další start a jiný tým, tentokrát 
složený z kamarádů z výběžku, byl 
o týden poté na 250 km Českým 
rájem. „Zde  jsem  s  týmem  Why 
NOT?  stál  již  potřetí   a  podruhé 
chtěl  obhájit  získané  zlato.  Tomu 
odpovídala  i  pocti vá  příprava, 
kdy  se  každý  z  týmu byl na  svých 
úsecích podívat, proběhnout si  je. 
Tento,  na  orientaci  velmi  složitý, 
závod toti ž vyhrává ten, kdo neje-
nom výborně běhá ale především 
nebloudí.  Všech  osm  členů  týmu 
podávalo  skvělé  výkony,  bohužel 
na  výborné  Kalokagathia  Aliance 
to  nestačilo  a  doběhli  jsem  tedy 
do  cíle  za  17:01  hod.  jako  druzí 
se  ztrátou  44  minut.  I  tak  to  byl 
výsledek  výborný,  zlepšení  proti  
loňskému ročníku o více než 30 mi-
nut. Do Českého ráje se však mu-
síme vráti t, znovu se pokusit  trůn 
dobít.  A  to  nejen  proto,  že  je  to 
z  našeho  pohledu  jeden  z  nej-
hezčích  štafetových  běhů  u  nás,“ 
zhodnoti l varnsdorfský vytrvalec.

Třetí  štafeta, o pár měsíců poz-
ději, stála připravená na startu pod 
Kralickým Sněžníkem. V sobotu 20. 
srpna v 11:00 hodin se vydala na 

trať podél toku řeky Moravy do cíle 
v Lanžhotě. „Tentokrát jsme běželi 
pod  názvem  Vše  nejlepší!,  neboť 
jsem si tuto akci vybral jako oslavu 
svých narozenin. Tomu odpovídalo 
i složení týmu, jen nejbližší kamará-
di. Na MoravaRun  jsme tak nejeli 
s  velkým očekáváním,  jen  se pro-
běhnout  a  netradičně  oslavit  na-
rozeniny.  Po  prvním  vystřídání 
všech  dvanácti   běžců  jsme  však 
zjisti li, že máme ambice na přední 
umístění. To nás samozřejmě mo-
ti vovalo  a  vidina  možného  úspě-
chu  byla  dobrým  hnacím  moto-
rem pro celý  tým. Především díky 
naší  výborné  týmové  spolupráci, 
pomoci  s  navigováním  běžců  na 
trati ,  neboť  značení  ze  strany 
organizátora  bylo  dost  tragické 
(v  některých  místech  úplně  nu-
lové),  jsme  se  postupně  dostali 
do  první  pětky  a  v  cíli  pak  byli, 
s náskokem patnácti  minut, první. 
Co víc si přát než dostat k naroze-
ninám  na  krk  zlatou  medaili,  ve 
společnosti   těch nejlepších přátel. 
Cílový čas 18:31 hod; 270 km,“ po-
chvaloval si Valenta.

Posledním a hodně silným zá-
žitkem, který varnsdorfský běžec 
absolvoval, je účast na B7 (Bes-

kydská sedmička). „Koncem srpna 
jsem si na  tomto MČR v horském 
běhu  z  Třince  do  Frenštátu  pod 
Radhoštěm  vyzkoušel,  jaké  to  je 
závodit  na  trati   dlouhé  102  km 
s převýšením 5500 metrů, v mno-
hých  místech  těžkým  terénem 
a  v  noci.  Zde  šlo  jen  o  to  dokon-
čit  trasu  a  nasbírat  zkušenosti  
na  „ostrý pokus“  v budoucnu. Do 
cíle jsem se dostal jako 109. běžec 
(3000 startujících) za 17 hodin, 16 
minut. Zkušenost to byla ohromná, 
závod  tí m  nejtěžším,  co  jsem  do-
sud  absolvoval.  Tomu  odpovídá 
i téměř třeti na těch, jenž závod ne-
dokončili. Například 250 běžců zů-
stalo už na půlce trati  v Ostravici. 
Při  následujícím  startu  bych  chtěl 
čas stáhnout pod 15 hodin. 
Následující  týdny  se  budu  vě-

novat  přípravě  charitati vní  akce 
Jedlová  24HRS,  která  již  čtvrtým 
rokem  láká  řadu  běžců,  chodců, 
turistů, překonat své limity a pod-
pořit  handicapované  sportovce. 
Na okruzích kolem Jedlové se  jich 
1.10. od 12 hodin vystřídá jistě ně-
kolik desítek. Těším se na každého 
z nich a na  jejich výkony. Přijeďte 
se podívat  i  vy,“ řekl na závěr Va-
lenta.                   Redakce, Karel Valenta

Jiřetí n pod Jedlovou    Poslední 
srpnový víkend se konal tradiční 
cyklisti cký závod SAMAT Tour.

Nápad uspořádat závod vznikl 
před devatenácti  lety. V té době 
nikdo nečekal, že se udrží ve ví-
ceméně nezměněné podobě tak 
dlouho. Jedná se o cyklisti cký 
závod, pořádaný hlavně pro děti , 
ale zúčastňuje se ho i stále více 
dospělých včetně několika profe-
sionálů. Letošního ročníku se zú-
častnilo celkem 85 cyklistů.

SAMAT Tour je hlavně amatér-
ský závod, který již od počátku 

razí heslo „Není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se“. Hlavním cílem 
je přimět děti  k pohybu. „Chceme 
poděkovat  účastníkům  závodu, 
fanouškům, organizátorům a pře-
devším sponzorům, kteří věnovali 
pěkné a hodnotné ceny pro všech-
ny  závodníky.  Jmenovitě:  SAMAT, 
Cyklo  sport  Bartys,  Ruli,  WMA 
GLASS, Winkhaus, Aluplast, Ener-
geto, Izos, Stavby Jožák, AGC, Hőr-
mann,  Euro  Air,  Amann,  Soudal, 
VP Trend, Haas+Sohn, Café Dlask, 
Fima,  Geze,  Parapety  Radek  Sa-
dil,  Eko  Servis,  Berner,  Aluprof, 

Silnice  a  Mosty,  Noprosu,  VBH, 
Eurogreen,  Nobillis  Tilia,  Safety 
Master,  Galli  Disti llery,  Cukrárna 
Venezia,  IVT  Petr  Vágner,  Varns-
dorfské  uzeniny,  Dárky  z  věžičky, 
Jiří  Žďárský,  Krupovi-VHM,  Cuk-
rárna  Bea,  Perník  Manufaktury. 
Dále  obci  Jiřetí n  pod  Jedlovou, 
která každoročně umožňuje uspo-
řádání akce ve sportovním areálu. 
Těšíme  se  opět  za  rok  na  startu 
v dalším, již posledním XX. ročníku 
závodu  SAMAT  Tour  2023,“ řekla
za organizátory Barbora Dvořáko-
vá.

Odstrkovadla: 1. Matas Maty-
áš, 2. Matas Filip, 3. Slavětí nská Ni-
kol. Děti  do 7 let: 1. Dvořák Tobiáš, 
2. Dvořák Matyáš, 3. Říha Jakub. 
Děti  do 10 let: 1. Dulanský Filip, 
2. Novák Ondřej, 3. Herink Tobi-
áš. Kluci: 1. Dulanský Filip, 2. Sy-
nek Rosťa, 3. Bělič Oliver. Ženy: 
1. Loubková, 2. Loubková Kate-
řina, 3. Lhotská Veronika. Muži 
(amatéři): 1. Zeman, 2. Šelmeci 
Vojtěch , 3. Kaštánek Petr. Muži 
(profí ci): 1. Tomáš Podrazil, 
2. Štefan Jiří, 3. Rothe Matěj.                          

                                              SAMAT
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Fotbal: Postup v poháru i domácí neporazitelnost

Radek Hron už nepovede hokejisty v krajské soutěži 
(dokončení ze str. 9)

98.5 FM | 88.8 FM | R-SEVER

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Sever
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Varnsdorf   Fotbalisté zažívají 
dobrý vstup do druholigové se-
zóny. Doma vyhráli první tři zá-
pasy, naposledy přehráli nepří-
jemný Třinec 3:0.

O své výhře rozhodli na začátku 
druhého poločasu, když v rych-
lém sledu vstřelili tři góly a zlomi-
li odpor hostů. „Třinec  jde  herně 
nahoru a moc si vážíme, že  jsme 
porazili  takový  tým.  Výsledek  je 
pro soupeře asi až moc krutý. Byli 
jsme ale lepším týmem, byť Třinec 
hrál velmi dobře, tak my jsme v si-
tuacích, které jsme si vytvořili, za-

chovali chladnou hlavu a dokázali 
jsme  je  proměnit.  Ukázali  jsme 
kvalitu v koncovce, přitom do sta-
vu 0:0 jsme tahali za kratší konec. 
O to více si dnešního vítězství váží-
me,“ pochvaloval si výhru 3:0 Mi-
roslav Holeňák, kouč Varnsdorfu. 

Varnsdorf je v tabulce v horní 
polovině, navíc má k dobru do-
hrávku proti  pražské Dukle. Ve 
středu 31. srpna hrál Varnsdorf 
opět doma, kdy hosti l exligovou 
Příbram (1:2).

Tým z Kotliny pokračuje také 
v MOL Cupu. V rámci prvního kola 

zvládl těžký zápas na půdě třeti -
ligových Brozan, kde vyhrál 3:1. 
„Po  dobrém  vstupu  do  utkání, 
kdy  se  nám podařilo  dát  rychlou 
branku,  jsme  si  potom  zkompli-
kovali situaci tí m, že  jsme dostali 
velmi  laciný,  zbytečný  gól.  Tím 
jsme  nechali  domácí  trochu  na-
dechnout.  Po  zbytek  poločasu 
jsme nebyli schopni se přes dobře 
organizovanou  obranu  soupeře 
prosadit,“ řekl Miroslav Holeňák. 
„O poločasu  jsme hráče v kabině 
nabádali,  ať  jsou  trpěliví,  že  tam 
určitě  nějaká  okénka  vzniknou, 

že  si  šance  si  vytvoříme.  Ve  dru-
hém poločase jsme soupeře tlačili 
a  svou  akti vitou  jsme  si  vynuti li 
jejich chyby, které jsme potrestali. 
Dali  jsme  ještě  dva  góly. Myslím 
si,  že  jsme  postoupili  zaslouže-
ně.  Postupu  si  ceníme.  Byť  jsme 
hráli s kvalitním soupeřem z nižší 
soutěže,  tak  jsme nic nepodcenili 
a  jdeme  v  poháru  dál,“ pochva-
loval si Holeňák. V druhém kole 
čeká Varnsdorf výjezd do Benátek 
nad Jizerou, kde je čeká tamní ce-
lek, který hraje divizi.

                                                         Redakce

Bývalý varnsdorfský trenér se 
s týmem rozloučil tak, jak to má 
prostě být. „To  už  bylo  v  červnu. 
Na konci jsme si sedli, dostal jsem 

dres  a  skleněný  puk.  Bylo  tam 
i vedení,“ poznamenal.  Od hokeje 
si na čas odpočine, i když nabídky 
byly. I z ciziny. „Dám si ale pauzu. 
Kluci  z Děčína mě říkali,  zda bych 

tam  nešel.  Měl  jsem  i  nabídku 
z  Mexica,  ale  to  zrovna  není 
země,  kam byste  chtěli  jet  s  rodi-
nou,“  konstatoval. „Budoucnost 
hokeje  ve  Varnsdorfu?  Myslím 

si,  že  se  není  čeho  bát.  Jsou  tam 
šikovní  junioři,  kluci  mají  mladý 
tým,  stabilizovaný,“ dodal Radek 
Hron. 

                                                           Redakce


