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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

CENA 5,- Kč

PRVŇÁČCI MAJÍ SVOJI PREMIÉRU ZA SEBOU
Na začátek nového školního roku připravila Hitrádia
akci na podporu bezpečnosti
školáků a svými dárky zpříjemnila první školní den
prvňáčků i v našem městě.
Na lavici v ZŠ Karlova děti
čekal batůžek se svačinovým
boxem, šňůrou na krk, odrazkou ve tvaru autíčka, rozvrhem hodin a omalovánkami
s bezpečnostní tématikou - to
vše od Hitrádia Crystal. O své
pocity se prvňáčci, ale také
jejich rodiče, dělili s moderátory Hitrádia Crystal, kteří
přišli navštívit tuto první
interaktivní školu v republice, a o jejich neopakovatelné
zážitky se podělili se svými
posluchači Hitrádia Crystal
prostřednictvím přímých
vstupů do vysílání. Slyšet jste
tak mohli, jak někteří varn-

sdorfští prvnáčci již umí číst
a psát své jméno i s adresou,
jak časně někteří vstávali,
aby vybrali to nejvhodnější
oblečení, a jak byli všichni
velmi nedočkaví jaká bude
jejich paní učitelka. Když
poprvé vstoupili do prostor
školy, určitě nebyli zklamáni. Výzdoba na chodbách i
třídách jim dodávala pocit pohody a s příchodem usměvavé
paní učitelky byly vidět na
mnohých i slzičky štěstí. A to
nejen u prvnáčků, i rodičům
ukápla nějaká ta slza, vždyť
jejich zlatíčka právě vyrazila
do další důležité životní etapy. Popřát úspěšný vstup do
školy přišla i místostarostka
Mgr. Zdeňka Vajsová. Po první hodince zazvonil zvonec,
ale pohádky tentokráte nebyl
konec. Pohádkové vyučování

další den začíná. Jak se moderátor Hitrádia Crystal
Michal Hanuš pídil, děti se
po vyučování mohou zařadit
do mnoha z 19 kroužků, které škola nabízí, a v průběhu
roku je jistě čeká celá řada

V bývalých kasárnách se bude bydlet
Bytové jednotky pro příjmově vymezené obyvatele v prostoru bývalých kasáren byly
dostavěny a bylo zahájeno kolaudační řízení. Nájemníci se mohou těšit z nového bydlení
už v měsíci říjnu. 32 chráněných bytů, které budou sloužit jako DPS, budou dokončeny do
konce letošního roku. S obsazováním se počítá na počátku roku 2007. Město zvažuje podání
další žádosti o dotaci na výstavbu chráněných bytů v bývalých objektech kuchyně a skladů
v areálu kasáren, čímž by se celý komplex, za předpokladu úspěšné žádosti, podařilo opravit
na bytový areál. Součástí poslední etapy by mělo být i vytvoření prostoru pro možnou občanskou vybavenost a služby v přízemí současných objektů.
JB

realizovaných projektů,
v nichž má škola obrovské
úspěchy nejen ve spolupráci
s Fondem budoucnosti, ale
i ve spolupráci s Městem
Varnsdorf jako jejím zřizovatelem. „Chopím se všech
možností a na projektech
pracuji. Vím, že dnes nám
peníze nikdo nedá, a tak
se chystám s dalšími a
dalšími návrhy na jednání.“
řekla ředitelka Mgr. Milada Hnilicová. „Rád bych
šel znovu do první třídy.

Závidím dnešním školákům
jejich možnosti a prostředí,
kde se mohou učit. Velmi mě
nadchly evropské služby ve
varnsdorfské škole“, dodal po
prohlídce školy moderátor Hitrádia Crystal Michal Hanuš.
I v ostatních základních
školách v našem městě přivítali spolu se zástupci města
své prvňáčky. Celkem do škol
nastoupilo 1346 žáků do 62
tříd, z toho 157 prvňáčků
do 7 prvních tříd. Otevřeno
bylo mnoho specializovaných
tříd, např. v ZŠ Bratislavská
2 speciální třídy s upravenými vzdělávacími programy,
v ZŠ náměstí E. Beneše
třída s rozšířenou výukou
matematiky a přírodovědných předmětů (po loňské
pauze letos opět otevřená)
a třída zaměřená na ekologickou výchovu a pohybové
hry, i ZŠ Seifertova třída
se zaměřením na výpočetní
techniku a sportovní třída
se zaměřením na kopanou
(dívky) a plavání (chlapci)
a přípravná třída v ZŠ Karlova včetně již zmiňované
„Interaktivní základní školy“.
rm

Rada rozhodla o nájemném

Na svém zasedání 10. srpna t.r. rada města vyslovila souhlas
se zvýšením nájemného z bytů ve vlastnictví Města Varnsdorf,
pro období od l. ledna 2007 do 31. prosince 2007 o maximální
přírůstky. Toto rozhodnutí vychází ze zákona č. 107/2006 Sb.
o jednostranném zvyšování nájemného a sdělení MMR ČR ze
dne l. 7. 2006. Město Varnsdorf v současné době vlastní 915
bytů. Navýšení nájemného se podle zmíněného rozhodnutí týká
626 bytů. (Pro zbytek bytů platí nájemné podle jiných předpisů,
nebo jsou v prodeji.)
Od 1. ledna příštího roku zaplatí nájemce v bytě I. a II.
kategorie měsíčně 18,64 Kč za jeden metr čtvereční podlahové
plochy. V bytech se sníženou kvalitou (byty III. a IV. kategorie), kterých vlastní město jen 24, bude činit měsíční nájemné
16,77 Kč za metr čtvereční podlahové plochy. Podle velikosti
podlahové plochy bytu si může už nyní každý snadno spočítat,
kolik bude za nájem bytu v příštím roce platit. Nebytových
prostor se zvýšení nájemného tentokrát netýká.
MH
INZERCE

Foto M. Dobeš
A - hlavní budova kasáren, ve které je umístěno 40 bytových jednotek, se nyní kolauduje
B a B1 - bývalé budovy štábu a ošetřovna - budovy jsou nyní propojeny spojovacím krčkem
a dokončuje se v nich 32 bytů s pečovatelskou službou jako náhrada za Žitavskou 3000
(DPS)
C a C1 - budova kuchyně, jídelny a sklady - zatím nevyužité - (v úvahu jsou služby nebo
je zpracována studie chráněných bytů)
D - montovaný objekt - určen k demolici v roce 2006
V celém objektu se budují parkovací plochy pro obyvatele, upravují se zatravněné a zalesněné
plochy, kolem areálu jsou vybudovány nové chodníky a oplocení, využito bude sportoviště
naproti objektu a do budoucna zde bude i zastávka autobusu i obchod.
JS
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Z deníku Městské policie
Podivná zábava
18. 8. opakovaně vyzváněl na lince 156 telefon, aniž by se
na druhém konci kdokoliv ozýval. Leč hovory na této tísňové
lince jsou monitorovány, a tak se dá snadno zjistit , odkud
je voláno. Tudíž nalezen byl i šestiletý chlapec považující
vyzvánění na tísňové lince za dobrý žert. Vyčinit mu mohla
maminka, která se za synátora omluvila.
Odcizené vozidlo nalezeno jako vrak
18. 8. byla na žádost provedena prověrka lokalit kolem
ubytoven a to z důvodu pátrání po červené Škodovce 120. Ta
byla odcizena již týden před žádostí, avšak hlídka strážníků
zanedlouho zjistila, o jaké vozidlo se jedná. Z místní znalosti
poznali vozidlo, které bylo 17. 8. 2006 označeno jako vrak
stojící v Čelakovické ulici.
Zvláštní zájem o kulturní stánek
26. 8. chtěl muž nezpůsobilý k právním úkonům způsobit
škodu ve dvoře divadla. Jelikož odcizení měděných a hliníkových drátů neměl se souhlasem ředitele divadla, jak původně
tvrdil, vrátil vše na původní místo.
Noční pokrývači
28. 8. se v nočních hodinách promenádovaly 2 ženy, což
bylo bystrému oku občana podezřelé, a tak přivolal na pomoc
strážníky. Obě podezřelé „noční pokrývačky“ byly zajištěny,
aby vysvětlily, proč je na střeše rozebrána klimatizace a měděné svody. Patrně k tomu měly pádný důvod..
Bábovky si musí dělat z něčeho jiného
4. 9. nelenil jistý pan P. a naložil si kolečko plné písku.
Vůbec mu nebylo trapné, že se písek nachází na dětském
pískovišti. Všímavý občané opět přivolali strážníky, kteří
zasáhli. Je však omluva a navrácení písku dostatečná?
rm zpracovala dle svodky MP Ing. Ludvíka Šmída

VÝZVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Městský úřad Varnsdorf, Odbor správy majetku a investic
vyzývá zájemce (event. dodavatele) o veřejné zakázky, které
jsou plánovány na II. pololetí roku 2006, aby se přihlásili do
databáze oslovovaných podnikatelů. Uchazeči prokáží kvalifikační předpoklady a uvedou údaje o obdobných zakázkách.
Seznam předpokládaných akcí na II. pololetí roku 2006
- Projekt - PD řešení prostoru u „Věžičky“
- Úprava přechodů pro chodce v ul. Čsl. Letců a
ul. Pražská
- Hrádek (elektropřípojka)
- Plavecký bazén - osazení termoregulačních ventilů, projekt.
dokumentace, rekonstrukce
- Sportovní hala - osazení termoregulačních ventilů, regulace
tepl. okruhu, výměna oken II. etapa, oprava střechy
- TSm Varnsdorf (údržba objektů, soc. zařízení, soc.
zař. tržnice)
- Divadlo - projekt, technické zařízení, stavební úpravy
- Nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice
Varnsdorf (po zajištění financování)
- Zřízení venkovního osvětlení ul. Západní + ul. Husova
- Drobné opravy škol, školek a školských zařízení

Letní poklid v našem městě narušil 18. srpna průjezd
nadrozměrného nákladu. Válcovou nádrž nové čistírny odpadních vod podniku Velveta doprovázela na cestě městem
kromě vlastního doprovodu i městská policie a pracovníci
technických služeb. Jen na dokreslení některé technické podrobnosti: průměr cca 5 m, váha 18 tun, výška 16 m. JS
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VLAKEM DO SEIFHENNERSDORFU

Starostové při slavnostním setkání.

Foto rm

Již v roce 2002 založily firmy Česká severní dráha, SaskoHornolužická železniční společnost a Hochwaldbahn firmu
Sasko-česká železniční společnost pro provoz dopravy na trati
Zittau-Seifhennersdorf-Eibau (tzv. Mandaubahn). Poslední
srpnovou sobotu se konala nádražní slavnost, a to právě u příležitosti zastávky Mandaubahn (železnice v údolí Mandavy) ve
Varnsdorfu. Slavnostního otevření se zúčastnil starosta města
Ing. Josef Poláček a místostarostka Mgr. Zdeňka Vajsová,
kteří na varnsdorfském nádraží nasedli do německého vlaku
a vychutnali si jízdu luxusním vláčkem, v němž nechybělo ani
šampaňské ani kouzelný maskot. Příjezd mimořádného vlaku
s českými hosty si v Seifhennersdorfu nenechali ujít představitelé sousedních německých měst, zástupce Ministerstva
hospodářství pro Sasko a zástupci společnosti ZVON. Starosta
Ing. Josef Poláček předal starostce Seifhennersdorfu Karin
Berndtové květinu a společně s ostatními přednesli krátké
projevy. Ing. Josef Poláček ocenil současné aktivity vedoucí
k výstavbě společné aglomerace, k odstranění hraničních
bariér a nekomplikovaného cestování naším regionem.
Nádražní slavnost byla součástí bohatých víkendových městských oslav města Seifhennersdorfu.
rm

MALÉ JUBILEUM ZVONIČKY
V roce 1926 se rozhodli
obyvatelé na Pěnkavčím
vrchu provést opravu zvoničky v tehdejší Finkenhüblerstrasse - dnešní ulici
Vrchlického. Opravu pojali
opravdu velkor yse a za
spoluúčasti velkého množství tamnějších obyvatel
nechali odlít i nový zvon.
O sedmdesáttři let později,
v roce 2000, věnovali stejnou pozornost zvoničce členové Kruhu přátel muzea
Varnsdorf a za f inanční
pomoci vedení města provedli opět její generální
opravu včetně historického
hodinového stroje. Jen peněz
na zakoupení nového zvonu,
který pravděpodobně nepřežil válečná léta, se nedostávalo. Až o dva roky později
se našli dobří lidé, manželé,
kteří zvon zakoupili. Tak se
stala v roce 2002 zvonička
opět opravdovou zvoničkou.
Jak tehdejší zvon vypadal,
však nikdo netušil a ani nedoufal, že se někdy dozví.
A přece se tak stalo.
Dnes můžeme občanům
města představ it zvon
z roku 1926 tak, jak ho vyfotografoval neznámý amatér,
NEUERRICHTET VON DEN
BEWOHNERN DES FINKENHÜBELS IM JA HRE 1926.
ZNOVU POŘÍZEN OBYVATELI
PĚNKAVČÍHO VRCHU V ROCE
1926.

kterému se podařilo snímek
převést do nové vlasti. Jaké
byly jeho osudy prozatím nevíme. Jen jedno je jisté. Že se
jeho zdařilá kopie opět vrátila do „rodného“ města. Velký
dík patří bývalému občanu
našeho města, dnes pětasedmdesátiletému, bydlícímu
v německém Sindelfingenu,
kde si zřídil ve svém domě
soukromé muzeum z věcí,
léta pečlivě soustřeďovaných od varnsdorfských vysídlenců. Není to však sbírka
ledajaká. Jen prozradím, že
obsahuje i komplet medailí
všech střeleckých spolků
Varnsdorfu.
Může se stát, že se dočkáme v příštím roce výstavy
z jeho sbírek i u nás. Takže
mu přejme hodně zdraví.
Milan Šebek

Dětská
akademie
V prostorách P ř írodovědného muzea ve Zhořelci bude 22. 9. v 16 hodin
zahájen 4. semestr zdejší
Dětské akademie, která se
koná jednou nebo dvakrát
měsíčně střídavě ve Vysoké
škole nebo v Přírodovědném
muzeu. P řednášky jsou
vhodné pro děti ve věku od
8 do 12 let a po absolvování
akademie obdrží absolventský diplom. Přednášeno je
v jazyce německém, polském
a českém včetně simultánního překladu.
Pokud vám tedy, milí rodičové, také pomalu docházejí
odpovědi na ta věčná dětská
proč, navštivte akademii a
nechejte děti hledat vlastní
odpovědi na jejich otázky,
zdokonalovat se v cizích jazycích a pocítit vysokoškolskou
atmosféru. Účast na Dětské
akademii je bezplatná.
Podrobné informace naleznete na www.hs-zigr.de,
kde se také můžete přihlásit.
rm

Aktuálně
z radnice
• 10. 8. a 21. 8. zasedání
Rady města Varnsdorf
• 25. 8. kolaudační řízení
městských akcí (kanalizace
Hrádek, stavební úpravy v
T. G. Masaryka, kasárna)
• 28. 8. dozorč í rada
Technických služeb města
Varnsdorf s.r.o.
• 28. 8. zahájení projektu ZŠ Karlova - výuka
českého jazyka pro radnici
Großschönau
• 28. 8. koordinanční jednání o dopravní obslužnosti
na KÚ ÚK
• 30. 8. návštěva města
Chebu za účelem konzultace realizace rozsáhlé akce
Krajinná výstava bez hranic
Cheb - Marktredwitz 2006,
v rámci kterého se za podpory státních a evropských
dotací podařilo ve městě realizovat řadu investičních,
kulturních, vzdělávacích a
dalších projektů
• 31. 8. jednání o aktuálním stavu veřejné autobusové
dopravy v Ústeckém kraji
• 1. 9. jednání v Asistenčním centru pro regionální
rozvoj o možnostech získání
dotací z evropských fondů v
období 2007 - 2013
• 4. 9. zahájení školního
roku v varnsdorfských základních a středních školách
PeV
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V posledn ích dnech
pobouřila občany našeho
města informace o údajném
záměru investora výstavby
OC Hypernova rozšířit sortiment o doplňkový prodej
pohonných hmot, tedy zjednodušeně by přímo v centru
Varnsdorfu měla vyrůst
nová benzínová pumpa.
Pro Stranu zelených, která
nyní zakládá ve Varnsdorfu
místní organizaci (a se svou
„Otevřenou kandidátkou
Strany zelených“ se bude
o podporu místních občanů
ucházet již v nadcházejících
komunálních volbách), je
výstavba benzínové pumpy
v centru města naprosto
neakceptovatelná.
Zástupci Strany zelených proto konzultovali
své stanovisko s vedením
města. To se zaručilo, že
nesouhlasí s návrhem investora a podniká vše pro
to, aby stavbě benzínové
pumpy zabránilo. Zajímal
nás také názor městského architekta Ing. arch.
Kauta. Ten si stěžoval
zejména na velmi liknavý
přístup některých úředníků městského úřadu k jeho
připomínkám už při stavbě
OC Hypernova samotného,
jehož zástupci mu prý přes
jeho nesouhlas opakovaně
předkládají stále stejný (či
jen kosmeticky pozměněný)
návrh. Například odstup od
budovy bývalé KB je nyní, i
přes jeho námitky, absolutně nedostatečný!
Ing. arch. Kaut se také

PUMPA V SRDCI MĚSTA?

Foto M. Dobeš
podivil nad tím, čí zájmy
hájí Odbor životního prostředí, když nechá zbytečně pokácet letité lípy,
nebo oddělení dopravy, jež
povolí na ulici se zklidněným provozem křižovatku
omezující pohyb pěších
obyvatel. A předně, čí zájmy
hájí Stavební úřad, který
vydal územní rozhodnutí,
jež neakceptuje ani jednu
z připomínek městského
architekta a dokonce ani
úpravy předtím dohodnuté
na samotném Stavebním
úřadě.
Takový přístup k práci
odborníka, kterého si naše
město navíc samo vybralo,
považujeme za velkou chybu, a to nejen vzhledem
k jeho odbornosti (která je
v tomto směru jistě vyšší než
u zmiňovaných úředníků),

ale též vzhledem k vynaloženým finančním prostředkům za jeho služby.
Strana zelených ny ní
kvituje alespoň současné
záporné stanovisko města
k zamýšlenému záměru
stavby č er pací sta n ice.
Doufáme, že rozhodnutí
bude konečné a neměnné
a že si zejména Stavební
úřad pohlídá, aby nedošlo
k případné černé stavbě.
Dění kolem plánované
stavby benzínové pumpy
budeme samozřejmě nadále
nejen sledovat, ale v případě
potřeby budeme do problému
i aktivně vstupovat. Stejně
tak již nyní sledujeme práci
městského architekta a akceptaci jeho práce úředníky
městského úřadu.
Otevřená kandidátka
Strany zelených
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RADNICE JE PROTI
ČERPACÍ STANICI
Vyjádření města k zamýšlenému rozšíření povolené
stavby obchodního centra Hypernova o doplňkový prodej
pohonných hmot.
V současné době je vydáno platné stavební povolení na
výstavbu OC Hypernova a probíhá jeho realizace. Dne 1. 8.
2006 zaslal investor městu žádost o vyjádření, zda záměr
na rozšíření sortimentu o doplňkový prodej pohonných
hmot je v souladu s územně plánovací dokumentací města
(územní a regulační plán). 23. 8. 2006 investor obdržel stanovisko města k zamýšlenému záměru, ve kterém městský
úřad nesouhlasí s tímto návrhem, a to z důvodu, že záměr
není v souladu se zájmy města a jeho obyvatel a NENÍ
V SOULADU s územně plánovací dokumentací. Stanovisko městského úřadu je podpořeno negativním vyjádřením
městského architekta Ing. arch. Kauta.
Jiří Sucharda, místostarosta města

Do nového školního roku
s novou tělocvičnou

V průběhu prázdnin probíhala akce Odboru správy majetku města, kterou je rekonstrukce tělocvičny v budově
Gymnázia a VOŠ Střelecká 1800 Varnsdorf. Dokončena
byla v dostatečném předstihu 25. 8. tak, aby byli studenti
v první školní den obdarováni krásnými prostorami pro
jejich sportovní vyžití. Využití je však mnohostranné i pro
sportující veřejnost.
V rámci rekonstrukce je opravena a částečně vyměněna
podlaha, vybroušeny a lakovány byly parkety, zrekonstruováno je ústředního topení včetně bezpečného zakrytování a
pořízeno bylo nové osvětlení podle současných norem. Úpravou prošly i vstupní chodby. Náklady na rekonstrukci činily
794 000 Kč. Díky velké snaze ředitele Gymnázia ThMgr. Jiřího Čunáta byla rekonstrukce částečně financována z nadačního příspěvku Nadace ČEZ se sídlem Praha 3, Seifertova 55, a to v částce 590 000 Kč. Zbylé peníze byly poukázány
z rozpočtu města.
rm

PODĚKOVÁNÍ ZA HRÁDEK

INZERCE

Nadační fond Hrádek - Burgsberg a Město Varnsdorf děkují firmě OTTO STADTLANDER GmbH z Bremen, jmenovitě panu Raineru Hammerovi za trvalou přízeň, kterou
projevuje naší městské dominantně Hrádku. V letošním
roce pan Hammer přispěl na obnovu Hrádku částkou
7.500 Euro, celková výše jeho příspěvků přesáhla částku
800.000,- Kč.
JS
INZERCE
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Poznámky k otevřenému dopisu
V 16. čísle HS je „Otevřený
dopis členům ZM k otázkám
zásobování Varnsdorfu
teplem“ od tajemníka MěÚ
Ing. Bartoně.
Má m k tomu několik
poznámek:
1) Jsem jmenován (spolu
s vedením a.s. Velveta) jako
„nejvíce emoční“ a agresivní
ze zastupitelů. Nepochopil
jsem, co chce tajemník otevřeným dopisem vysvětlit.
Chápu to jako velmi primitivní předvolební agitaci a
za tímto názorem si stojím
a dokazuji fakty.
2) Kritika na vypracovanou studii o.p.s. SEVEn má
své opodstatnění v nepravdi-

Hokejisté zase
o krok blíže
Odbor správy majetku
na přelomu měsíce srpna a
září vyhodnotil výběrové řízení na dodavatele projektu
zastřešení zimního stadionu.
Po konzultaci s členy výboru
HC Varnsdorf byla vybrána
studie a nabídka firmy ARKUS ARCHITEKT STUDIO
2000 spol. s r.o. z Brandýsa
nad Labem, která předložila nabídku zajímavou
nejen vzhledem a tvarem
zastřešení, ale rovněž využitelností stávajícího zázemí
s možností patrové přístavby, ale rovněž využitelností
hokejového stadionu i pro
jiné sporty mimo hokejovou
sezónu (např. floorball,
volejbal a ostatní sporty).
Dalším z kritérií při výběru
dodavatele projektu byly
předložené realizace podobného charakteru vybraného
ateliéru. Po přípravě projektové dokumentace se rozběhne dlouhá řada příprav pro
stavební povolení a vše by na
přelomu roku mělo vyvrcholit žádostmi o dotace na rok
2007. Příslibem pro hokejovou veřejnost je už ta skutečnost, že Město Varnsdorf
dostalo dotaci na projekt samotný a předpokládáme, že
vynaložené prostředky jsou
investovány do projektu,
který by se měl dočkat i své
realizace. Závěrem chci ujistit rozrůstající se hokejovou
veřejnost, chlapce, dospívající hokejisty i nově vzniklé
družstvo mužů, že vedení
HC Varnsdorf bude i nadále
spolupracovat se zástupci
města na našem společném
snu, kterým je pro nás pro
všechny kvalitní zázemí pro
náš koníček a práci s hokejovou mládeží.
Za HC Varnsdorf
Zdeněk Damašek

vém tvrzení (Souhrn studie
- materiál pro ZM 6 listů),
kde je uvedeno: Z četných
konsultací se zodpovědnými zástupci společnosti a.s.
Velveta... Ty konsultace byly
DVĚ! Proč ta lež?
3) Var ianta 2b uvádí:
zdroj bude spalovat v základním zatížení biomasu
(zejména) d řev n í odpad
z lesních těžeb a dřevozpracujícího průmyslu bez
výroby el. energie, odběrové špičky budou pak kryty
kotlem na zemní plyn.
Tajemn ík již neuvád í
(zamlčuje), že podstatné
pro variantu 2 je postavení
nového zdroje na pozemku
města, kdy předpokládaná
cena je kolem 120 milionů.
Ty by si půjčovalo město a
shánělo dotaci. Jaká je to logika, mít ve městě se 16 tisíci obyvateli dvě (!!) kotelny.
Nikde není zohledněno, že
Velveta souhlasila s tím, že
na své náklady zvýší výrobu
tepla pro potřeby města.
4) Samotné splácení úvěru na vybudování soustavy
STZ bylo pro a.s. Velveta
ztrátové až do roku 2003.
Teprve nyní se ztráty začínají vyrovnávat a zisk Velvety do konce roku 2007 bude
činit 16,5 milionu Kč.

Jak by dopadlo splácení
úvěru na postavení nové
kotelny? Opět by bylo ztrátové? Kdy by se minimalizovala ztráta, kdy by byl
případný zisk?
V dopise tajemníka je uvedeno, že soukromý investor
zatíží soustavu CZT minimálně 10 - 25 %! Přitom sám
uvádí, že a.s. Velveta docílí
zisk cca 3,4 % z celkových
tržeb do konce roku 2007.
Tady něco nehraje!
Opět by dopláceli nájemci,
uživatelé CZT, jako dosud!
5) Tvrdím, že bylo od vedení města nezodpovědné
spustit celou tuto kauzu,
aniž byla s Velvetou skutečně důkladně prokonsultována celá situace i náhled a.s.
Velveta na průběh smlouvy
na další roky. To je zásadní
otázka a problém.
6) Přijatá usnesení ZM
dne 29. 6. (komentována
jako těsný výsledek) ukládají starostovi smlouvu s a.s.
Velvetou a městem o teple
zhodnotit a svolat pracovní
komisi a výsledky předložit
do října 2006.
Vz h le dem k vol b á m
v říjnu bude nutné revokovat
tato usnesení a prodloužit
termín splnění asi na leden
Vladislav László
2007.

Nejde o předvolební agitaci
1. Je mi líto, že pan László pojal můj otevřený dopis k problému CZT jako moji předvolební agitaci - předpokládám,
že většina čtenářů správně pochopí jeho smysl a uvědomí
si, že jde o velmi důležitý problém, který vyžaduje seriózní
přístup a hlavně informovanost.
2. Bez komentáře
3. Varianta 2b je podle zpracované studie řešením do budoucnosti s ohledem na trvalou kontrolu ceny tepla městemnení důležité, kde a jak bude realizována (zda ve spolupráci
s Velvetou nebo s jiným partnerem, ale vždy s nadpolovičním
vlastnictvím města). Projekt a.s. Velveta ve spolupráci SVS
a Trigad na vybudování zařízení na spalování čistírenských
kalů pro Velvetu zaplatí podle návrhu projektu město (cena
95.000 000 Kč) z úvěru a event. dotace, ale projekt zamlčuje,
komu to bude patřit.
4. Předpokládaný zisk cca 3,4 % do konce roku 2007 není
určitě cílem soukromého podniku, stav je dán dosavadní
smlouvou (jde samozřejmě o budoucnost, protože s monopolním dodavatelem bez efektivní kontroly městem to může
být úplně jiné).
5. Město bylo povinno se zabývat obecnějším přístupem
k problému nezávisle na monopolním dodavateli. O řešení
problému po 31. 12. 2007 nakonec jednal dne 4. 2. 2004 i KV
ZM a navrhoval „Pověřit starostu města přípravou podkladů
pro vypsání výběrového řízení na provozovatele teplofikační
sítě včetně údržby a oprav od roku 2008“.
Ing. Vladimír Bartoň, tajemník

MěÚ Varnsdorf
Odbor správních agend - oddělení dopravy

T.G. Masaryka 1838, 407 47 Varnsdorf
OZNAMUJE:
Telefon: 412 384 616 - 617
Linky: Přestupkové řízení v dopravě 119, 123
Registr vozidel
122, 123
Vedoucí oddělení dopravy
120
Fax:
412 384 222
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TOS VARNSDORF a. s.
firma s dlouholetou tradicí
ve výrobě obráběcích strojů
přijme do pracovního poměru:

Pracovníky s praxí těchto profesí:
MONTÉR ZÁMEČNÍK

Požadavky:
• vyučen v oboru strojní zámečník
• praxe v oboru min. 3 roky
• praxe z montáže obráběcích strojů min. 2 roky
• zájem učit se novým věcem
Náplň práce:
• montáž jednotlivých uzlů numericky řízených obráběcích strojů
Nabízíme:
• zaměstnání s budoucností v dynamicky se rozvíjející firmě
• zapracování pod odborným vedením
• náborový příspěvek ve výši 20 000,- Kč
• možnost profesního růstu
• kvalitní ubytování
• nadstandardní sociální program
Nabídka platí od 1. 10. 2006 do 31. 12. 2006

HORIZONTÁŘ, BRUSIČ, FRÉZAŘ, SOUSTRUŽNÍK
Požadavky:
• vyučen v oboru obráběč kovů
• praxe v oboru minimálně 3 roky
• třísměnný nebo nepřetržitý provoz
• zájem učit se novým věcem
Uvítáme:
• znalost obsluhy a programování řídícího systému Heidenhain
Náplň práce:
• obrábění strojních součástí na numericky řízených strojích
Nabízíme:
• zaměstnání s budoucností v dynamicky se rozvíjející firmě
• zapracování pod odborným vedením
• náborový příspěvek ve výši 20 000,- Kč
• možnost profesního růstu
• kvalitní ubytování
• nadstandardní sociální program
Nabídka platí od 1. 10. 2006 do 31. 12. 2006

Absolventy středních odborných učilišť
strojírenských těchto oborů:
STROJNÍ ZÁMEČNÍK

Požadavky:
• vyučen v oboru
• dobré studijní výsledky
• zájem učit se novým věcem
Náplň práce:
• montáž jednotlivých uzlů numericky řízených obráběcích strojů
Nabízíme:
• zaměstnání s budoucností v dynamicky se rozvíjející firmě
• zapracování pod odborným vedením instruktorů
• náborový příspěvek ve výši 20 000,- Kč
• možnost profesního růstu
• kvalitní ubytování
• nadstandardní sociální program
Nabídka platí od 1. 10. 2006

OBRÁBĚČ KOVŮ. MECHANIK SEŘIZOVAČ
Požadavky:
• vyučen v oboru
• dobré studijní výsledky
• zájem učit se novým věcem
Náplň práce:
• obrábění strojních součástí na klasických i numericky řízených
obráběcích strojích
Nabízíme:
• zaměstnání s budoucností v dynamicky se rozvíjející firmě
• zapracování pod odborným vedením instruktorů
• náborový příspěvek ve výši 20 000,- Kč
• možnost profesního růstu
• kvalitní ubytování
• nadstandardní sociální program
Nabídka platí od 1. 10. 2006

Absolventy vysokých škol magisterského studia
fakulty strojní nebo fakulty elektrotechnické:
Požadavky:
• znalost aspoň jednoho cizího jazyka
• flexibilita
• schopnost vysokého pracovního nasazení
• schopnost pracovat v týmu
Nabízíme:
• zaměstnání s budoucností v dynamicky se rozvíjející firmě s možností
častých zahraničních kontaktů
• práci v kolektivu vysoce kvalifikovaných odborníků
• náborový příspěvek ve výši 50 000,- Kč
• zajímavou perspektivní práci v odděleních: prodeje, marketingu, vývoje
nových výrobků, vývojové a NC technologii, měření a zkoušení nových
výrobků, výroby
• vybavení pracovišť na vysoké technické úrovni
• soustavnou péči o další vzdělávání a rozvoj
• kvalitní ubytování
• nadstandardní sociální program
Nabídka platí od 1. 10. 2006
V případě Vašeho zájmu zašlete písemnou nabídku na adresu:

TOS VARNSDORF a. s., odbor Řízení lidských zdrojů,
Říční 1774, 407 47 Varnsdorf,
nebo E-mail: vmakalova@tosvarnsdorf.cz
bližší informace poskytneme
na telefonu: 412 351 123, 412 351 120
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HEJTMAN VE VOŠ a SpŠ Nové středisko cestovního ruchu
Při Střední škole služeb
a cestovního ruchu (SŠS a
CR) ve Varnsdorfu vyrůstá
u „Kostela bez věže“ nová
budova. Její výstavba se
uskutečňuje v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP).
To je program EU, jehož
jedno z opatření s názvem
Infrastruktura pro rozvoj
lidských zdrojů v regionech,
se touto stavbou naplňuje.
Projekt podaný SŠS a CR se
nazývá Vzdělávací středisko
služeb se zaměřením na cestovní ruch Varnsdorfu. Po
dohotovení bude v budově
probíhat praktická výuka
oborů souvisejících s cestovním ruchem a v recepci

bude zřízeno informační
středisko, kde budou zdarma poskytovány informace
a distribuovány dostupné
materiály. V přízemí bude
kuchy ně v ybavená mo derními technologiemi a
restaurace s kapacitou 28
míst. V prvním patře budou pro výuku sloužit dvě
přednáškové místnosti a
zázemí bude tvořeno kabinety, šatnami a kanceláří.
Ve druhém patře se budují
ubytovací kapacity v počtu
12 pokojů po dvou lůžkách
s nezbytným sociálním vybavením. Všechny prostory
jsou řešeny bezbariérově.
Celkové náklady projektu
jsou 29. 864 240,- K č a
INZERCE

Slavnostního předání zrekonstruované kuchyně v hodnotě 10 mil. Kč ve VOŠ a SPŠ se v první školní den zúčastnil
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, který spolu se starostou
města a ředitelem školy přestřihli pásku a uvedli tak do
chodu kvalitně vybavenou kuchyň s jídelnou a bufetem.
Příjemné prostředí a vybavení na evropské úrovni zpříjemní
práci kuchyňskému personálu i strávníkům. Při slavnostním projevu se hejtman obrátil na studenty s prosbou, aby
se po svých studiích vraceli do našeho krásného rodného
kraje a napomohli tak jeho rozvoji. Zmínil i problematiku
dopravy a slíbil, že kraj se vykořisťovat nenechá, neboť
za uspořené peníze, které dopravci požadují, by vybudoval
dalších 11 takto luxusně vybavených jídelen.
Slavnostně byl spuštěn v tento den i projekt Internetdatová síť ze SROP EU, který řeší datovou síť v prostorách školy,
Domova mládeže a v internetové kavárně.
rm

TECHNICKÉ SLUŽBY
PLÁNUJÍ INVESTICE
Zastaralý a opotřebovaný
stav většiny technických
prostředků nutí vedení
Technických služeb města
Varnsdorfu uvažovat o obměně a doplnění vozového
parku.
Za nejpotřebnější se jeví
nákup nové multikár y,
která by už v nastávajícím
zimním období pomohla
zvládnout úklid sněhu, zejména chodníků, pro který
má speciální nástavbu.
Cena takovéto multikáry,
která má univerzální využití, však už dnes představuje
investici ve výši 1,5 mil. Kč.
INZERCE

PŮJČKY

Zaměstnanci - od 6 tis. Kč
Důchodci - do 75 let

15-300 tis. Kč
Bez poplatku
a bez problémů!!!
Přijedeme až k Vám

Tel. 777 819 794

Další nutnou investicí se
ukazuje výměna pohřebního vozu, který už dosluhuje.
Dva pohřební vozy Pohřební služba Kamélie, kterou
technické služby provozují,
musí mít. Rovněž speciální
vozidlo Mercedes Unimog,
který je nejmladším přírůstkem v autoparku, by nutně
potřeboval další nástavbu
v podobě zařízení na zametání komunikací, aby jeho kapacita mohla být co nejvíce
využita v letním období.
Přestárlé zametací vozidlo
IFA už jen stěží zvládá
všechny požadavky. Nástavba však přijde rovněž na
1,5 mil. K č v době, kdy
splátky za leasing Unimogu skončí až v příštím roce,
musí nákup potřebného zařízení zatím počkat.
rd

Sňatky v srpnu
Veronika Havlíčková
Jan Ratuský
Dita Holečková
Lukáš Nováček

ze 78 % jsou hrazeny ze
strukturálních fondů, 12
% ze státního rozpočtu a
10 % je hrazeno z rozpočtu
Ústeckého kraje.
V prostorách budovy bude
poskytováno vzdělávání nejen žákům denního studia,
ale převážně je plánováno
poskytování služeb v rámci
rekvalifikací, mohou zde
probíhat akce pro veřejné
instituce, přednášky, semináře, školení a další.
K tomu je zde zajištěno bohaté a všestranné zázemí.
Plá nova né dokonč en í
stavby a uvedení do provozu
je koncem roku 2006.
Ing. Václav Černohous
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Pro naši diskontní
prodejnu potravin
ve Varnsdorfu,
ul. Žitavská přijmeme:

VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA

Firma P.A.S.T. nabízí
Žaluzie a látkové roletky - originály pro střešní plastová
i dřevěná okna

Vestavěné šatní skříně - sami si zvolíte desing
Vertikální látkové žaluzie - velký výběr látek
Sítě proti hmyzu - hliníkový rámeček
Garážová rolovací vrata, Venkovní rolety,
Markýzy na terasy, Shrnovací plast. dveře

Stanislav Mykisa, Varnsdorf tel.: 412 372 942
Slušné jednání • Ceny rozumné

Písemné nabídky se životopisem
zasílejte do 30. 9. 2006
na adresu
Penny Market s. r. o.,
Jirny 353,
250 90, pí Kudrnová, nebo
na e-mail: kudrnovapenny.cz

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Hledám staré motocykly, také poškozené. Tel.
03 577 160 472, D.
Centrum péče o člověka
hledá nové spolupracovníky
se zájmem o obor kondice a
péče o vzhled. HPČ i VPČ.
Volejte 775 375 065.
Jste nespokojena se
svou současnou prací či
finanční situací? Možnost
seberealizace a kariérového růstu. Nonstop infolinka
775 375 065.
Úvěry pro každého 30 150 tis. úrok od 3%. Telefon:
731 248 251.
Půjčky pro podnikatele 20 tis. jen OP ŽL. Tel.
731 248 251.
Německý podnikatel
30/180, nekuřák ze Seiffh en nersdor f u by se rád
seznámil se ženou kolem
30 let. Tel. 0 0 49358 6 /
404338, 412 374 582.
Německý muž 41/185
hledá přítelkyni se zájmem
o dů m, za h radu, ta nec,
sport. Tel. 0171/2465538,
035872/40335.
Úvěry pro každého, hypotéky, leasing, bankovní
i nebankovní sektor. Řešení exekucí. Volejte ihned,
spolupráce vítána. Telefon:
732 352 084.
Jedinečný nebankovní
produkt! Řešení pro každého. Bez dokládání příjmu.
Možnost spolupráce, vysoké
výdělky! Volejte nonstop
728 240 910, 736 120 517.
Prodám byt 3+1 (72 m 2 ),
velmi teplý a slunný, plast.
okna, plyn. topení, řadová
garáž. Cena 650 tis. Kč.
Tel. 606 887 607.
Stavební spoření a vymáhání pohledávek. Tel.
412 370 385.
Prodám družstevní byt
1+2 třetí patro ul. Legií. Byt
po celkové rekonstrukci. Tel.
603 956 120.
Hypotéční úvěry bez
prokázání příjmů, úvěry
pro delikventní k lienty,
úvěr y na zat eplen í R D,
pa nelové zást avby. Tel.
608 774 348.
Prodám řadovou garáž,
zkolaudovaná, elektrika, ul.
Kolárova. Cena: 65 tis. tel.
603 551 301, 412 372 331
(po 14. h.).
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OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ HNUTÍ

zve již na šesté setkání s občany
Kdy? Středa 27. 9. 2006
Kde? Městské divadlo - malý sál
Čas? 16,00 hodin

Program: Představení kandidátů do zastupitelstva města
Zveřejnění volebního programu ODH
Diskuze
Těšíme se na Vaši účast. Občerstvení zdarma zajištěno.

Žena středního věku hledá zaměstnání ve Varnsdorfu. Znalost NJ. Nabídněte. Tel. 728 118 432.
Nabízíme podkrovní místnosti (cca 150 m2) k vybudování bytů nebo kanceláří v centru města Varnsdorf a mimo
centrum v ul. Žitavská, tel. 605 160 835, 412 370 537.
Nabízíme do pronájmu nebytové prostory (100 m 2
nebo 2 x 50 m 2) ve Varnsdorfu, ul. Žitavská (u hraničního
přechodu), vhodné k provozování obchodní činnosti nebo
služeb. Tel. 605 160 835, 412 370 537.

Nacházíme se v ulici Chmelařká

• Akce na svítidla, třetinové ceny (vnitřní i venkovní)
Při nákupu nad 2000,- Kč doprava do 30 km zdarma.
Na vybrané zboží sleva až 30%.

Otvírací doba: Po - Pá 9.00 - 18.00 hod. So 9.00 - 12.00 hod.

Prodej rodinného domu
ve Varnsdorfu. Rozsáhlá
modernizace. Prodejní
cena: 2,6 mil. Kč. Bližší
informace Lužická R. K.
Telefon. 412 333 281, 723
327 523.
Převod udržovaného
družstevního bytu 1+3+L
v 1. podlaží panelového
domu na sídlišti v Podhájí v Rumburku. Cena za
převod: 350.000,- Kč. Bližší
informace Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
DOMÁCÍCH POTŘEB
A NÁBYTKOVÝCH DOPLŇKŮ
(bývalý velkosklad a prodejna ovoce - zeleniny Lared)
Nabízíme: • domácí potřeby • sklo • porcelán
• nábytek a nábytkové doplňky
• potřeby pro dům i zahradu

Dva bytové domy v centru Varnsdorfu vhodné k podnikání. Pozemek: 1157 m2 .
Prodejní cena: 1,5 mil. Kč.
Při rychlém jednání sleva!
Bližší informace Lužická
R. K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.

KOUPÍM KAMENNOU DLAŽBU
ZAPLATÍM AŽ 1000,- Kč/m 2
MARCEL CIBULKA
ANTIQESTORE
Česká Kamenice, Děčínská 19
TEL. 602 430 313

Prodej skladových prostorů s bytem v Rumburku.
Rampa, vlastní parkoviště.
Výměra: 1041 m2 . Prodejní
cena: 3,5 mil. Kč. Bližší informace Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 723 327 523.
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ODEŠLI NAVŽDY
V měsíci srpnu
František Godla
Josef Pinkava
Jarmila Stezková
Blažena Bavorová
Karel Šimoušek
Helena Schönová
Miloslav Calta
Helga Gyurcsová
Marie Forkertová
Ilse Rosenbergerová
Josef Tůma
Vladimír Krejčí
Richard Kropáček

(64 let)
(62 let)
(61 let)
(83 let)
(74 let)
(54 let)
(81 let)
(76 let)
(95 let)
(82 let)
(76 let)
(58 let)
(46 let)

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 20. 9. 2006 oslaví své
70. narozeniny náš manžel,
tatínek a dědeček František Pondělíček.
Hodně zdraví, lásky a
spokojenosti do dalších let
ti ze srdce přeje celá tvoje
rodina.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat
firmě Samat s.r.o. za pěkný
závod „Samattour 3.“ a příjemné dopoledne.
Dále se omlouváme za
své maskoty (Sršně) všem
závodníkům (Žihadla), bránili své uzemí.
Nejmladší hokejisté HC
Varnsdorf „Sršni“.
Velice děkujeme zaměstnancům LDN ve Varnsdorfu
za citlivé jednání a ochotu
při péči o mého manžela
pana Karla Šimouška.
Zvláště pak za lidský přístup pana primáře MUDr.
Škody a sociální sestry Kepkové. Dík patří též sestrám
a zřízencům za jejich obětavou a ochotnou péči.
Manželka Drahomíra a
dcery Drahomíra a Pavlína
s rodinami.

Chceme touto cestou
poděkovat paní Heczkové
a panu Fundovi za lidský
přístup při vyřizování pohřbu mého manžela Karla
Šimouška. Za citlivá slova
útěchy při rozloučení panu
Suchardovi. Též děkujeme
všem přátelům a známým,
kteř í se př išli rozloučit
s panem Karlem Šimouškem. Manželka Drahomíra
a dcery Drahomíra a Pavlína s rodinami.

VZPOMÍNKA
S bolestí v srdci, kterou ani čas nezahojí, vzpomínáme dne 28. září 2006
8. výročí, kdy nám osud vzal našeho
milovaného manžela, dobrého a starostlivého tatínka a dědečka pana Ladislava
Zemana.
V tento den 28. 9. 2006 též vzpomeneme
30. výročí, kdy nás opustil milovaný syn,
bratr a strýc Jiří Zeman.
Děkujeme všem, kteří jim v tento pro
nás smutný den věnují tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají r. Zemanova, r. Sýkorova
a r. Blahova.

Dne 19. 9. tomu bude již 5 let, co nás
navždy opustila naše drahá maminka,
babička, sestra, švagrová a teta Milada
Krajdlová.
Všichni vzpomínáme, moc nám chybí.
Rodina.

Dne 18. září uplyne 5 let ode dne, kdy
nás navždy opustila paní Otilie Formánková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vnuk Marcel s rodinou.

Dne 3. 9. 2006 uplyne 6 let, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka,
babička, teta a manželka, paní Heliodoria Nittelová.
Stále vzpomínají manžel Oswald, dcera, syn, vnoučata a ostatní příbuzní.

Dne 23. 9. 2006 uplyne rok plný bolesti a smutku, co odešla navždy drahá a
milovaná maminka a babička Hannelore Zítová. S láskou vzpomínají dcery
s rodinami.
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VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
MOTOCYKLY ČECHIE
OPĚT VE VARNSDORFU
První zářijovou sobotu
dorazila do Varnsdorfu v
rámci 8. mezinárodního
srazu unikátní kolona motocyklů Čechie-Böhmerland.
Diváci tak měli po loňském
ročníku již podruhé možnost
vidět motocykly přijíždějící
z Jiřetína pod Jedlovou do
Žitavské ulice. Přesun
pokračoval přes Národní
na náměstí, kde byly motocykly vystaveny. Zde již
čekal moderátor s hudbou,
který přítomné seznamoval se zajímavostmi těchto
strojů. Zájemci si mohli
přímo od autora výpravné
publikace „Sen na dvou
kolech“ a také vlastníka
dvou veteránů pana Zoltána

Szabó knihu na místě koupit
a také nechat podepsat. Program byl zcela mimořádně
přerušen svatebním pochodem a následně i svatebním
obřadem, kdy místostarosta
města zcela nečekaně oddal
jednoho z „veteránů“ pana
Karla Konfršta a to se slečnou Margaret Hullihanovou.
Před odjezdem se zájemci
mohli za 50 korun stát
členy klubu Böhmerlandů
a následně se v pokleku nechat od spoluorganizátorky
paní Jašíčkové pasovat.
Závěrem motory Čechií
zaburácely a přesunuly se
do Rumburku. Pokud vše
dobře dopadne, za rok se do
Varnsdorfu opět vrátí. JS

Naše mladá plavkyně vítězkou MČR
V Kladně se uskutečnilo MČR v plavání desetiletého
žactva. Oddíl TJ Slovan Varnsdorf tam měl zastoupení
v plavkyni Karolíně Špičkové. Čtyřnásobná oblastní přebornice měla předpoklady, že by mohla dosáhnout dobrého
výsledku i v Kladně. V přípravných trénincích plavala
velmi slibné časy, které se pohybovaly na 3. až 4. místo
v republice. To, co však zaplavala právě na MČR, opravdu
všechny zaskočilo. V první den soutěží to bylo velmi krásné
druhé místo na 100 metrů volný způsob v čase 1:15,4 min.
a v neděli se konečně podařilo oddílem dlouho očekávané.
Karolína zaplavala 50 metrů volný způsob za 0:33,6 min.
a to byl nejlepší čas! Svěřenkyně trenérů Zbyňka Šimáka
a Lukáše Hubálka dokázala, že i v takových amatérských
podmínkách, jaké má náš oddíl, se dá prosadit. Touto cestou
děkujeme Klempířství pana Jardy Nováka a Martinu Gerhátovi za sponzorské příspěvky na přípravu našich plavců.
Zbyněk Šimák

TENISOVÝ TURNAJ PŘÍCHOZÍCH
Dne 9. 9. 2006 tomu byly tři smutné
roky, kdy dotlouklo srdíčko naší milované manželky, maminky a babičky paní
Marie Bulejkové.
Kdo jste ji znali a měli rádi, prosím
věnujte s námi tichou vzpomínku.
S láskou stále vzpomínají manžel, děti
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Dne 20. 9. 2006 by se dožil 75 let volejbalista pan Vladimír (Mirek) Novák.
Děkujeme všem, kdo vzpomene současně
s námi. Manželka s dcerou.

Poslední srpnový víkend se konal ve Varnsdorfu tradiční
mezinárodní turnaj příchozích. Byl uspořádán v rámci
Euroregionu NISA a zúčastnilo se ho 50 borců z ČR a SRN
v kategoriích dvouhra, čtyřhra. Sportovní akci organizoval
tenisový oddíl Slovan Varnsdorf. Loňský vítěz Krejčí vypadl
již v semifinále s letošním přeborníkem a do finále útěchy
dvouhry se překvapivě dostal Josef Piontek. Čtyřhry byly
jako vždy velice vyrovnané. Finálové výsledky: Hesse (SRN)
- Barborik 6:2, 6:3; Lukáš Heinrich - Piontek 6:3, 6:3; Barborik, Krejčí - Ondráček, Žižlavský 6:3, 6:4. Pořadatelé děkují
všem sponzorům, zvláště pak cateringové firmě p. Josefa
Havlíčka. Škoda jen, že se tento ojedinělý turnaj s mezinárodní účastí netěší přízni vedení našeho města, protože
nebyl opakovaně zařazen do grantové politiky a zcela jistě
by propagoval jak Varnsdorf, tak i náš region.
Ing. Milan Hindrák, předseda TO

Věcná poznámka k městským grantům
... jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
pokojný a věčný spánek přát, chviličku
postát a na Tebe vzpomínat...
Dne 28. 9. tomu budou dva smutné roky,
kdy nás navždy opustil syn, bratr, přítel
a kamarád, pan Petr Král. S láskou a
velkou bolestí v srdci stále vzpomíná
mamča, sestra Jitka a přítelkyně Martina. Děkujeme všem, kteří mu společně
s námi věnují tichou vzpomínku.

Záměrem Grantového programu města Varnsdorf (GPMV)
je především podpora akcí pro děti a mládež a pro širokou veřejnost. Do výběrového řízení jsou zásadně zařazeny všechny
žádosti podané v termínu a splňující formální podmínky pro
přijetí. Projekt „Euroregion Nisa - tenisový turnaj“ do výběrového řízení zařazen byl, nezávislou sedmičlennou grantovou
pracovní komisí však nebyl vybrán. Hodnocení je anonymní,
hodnotí se obsahové zaměření, rozpočet akce a také kvalita
zpracování projektu. Návrhy komise nakonec schvaluje rada
města.
OŠKT MěÚ Varnsdorf

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Cyklistický SAMAT TOUR 2006
Poslední srpnovou sobotu
proběhl III. ročník cyklistického závodu Samat Tour
v Jiřetíně pod Jedlovou.
Původní záměr jednatele
společnosti Samat pana Ladislava Dvořáka bylo zapojit
do sportovních aktivit malé i
velké občany nejen z Jiřetína, ale také z okolních měst a
městeček. To se daří úspěšně
naplňovat. Změřit síly přijelo
více než 80 závodníků rozdělených do třech kategorií.
„Postrachem“ se stávají
sourozenci Koktovi. Vítězem
letošního ročníku se stal opět
Mirek Kokta (14:11 min.),
obhájce loňského nejlepšího času a sestra Veronika
zvítězila v kategorii žen.
Ani nejmladší Ondřej se
nenechal zahanbit osmým
nejlepším časem.
K příjemné atmosféře přispěla společnost Cyklosport
Bartys. Během závodů zajišťovala nejen servis kol zdarma, ale nabídla účastníkům
i občerstvení a zapůjčila kola
dětem z Domova sv. Máří
Magdalény v Jiřetíně, čímž
jim pomohla zapojit se do
závodů. V hojně zastoupené
kategorii dospělých zvítězili
zcela suverénně bratři Jiří
a Tomáš Podrazilové časem
37:17 min. Jako druhý a třetí projeli cílem Mirek Fatka
(39:41 min.) a Jirka Švorc
(39:43 min). V kategorii žen
se jako první umístila Veronika Koktová (37:30 min.),
druhá dojela Pavla Dvořáková časem 42:46 min. a
velmi pěkné třetí místo
obsadila Veronika Hobzová

(47:24 min.). Odměnou pro
všechny účastníky byl rozhodně sportovní zážitek a
věcné ceny, které věnovali
sponzoři akce. Nikdo neodešel s prázdnou. Na závěr byla
vylosována 2 startovní čísla
účastníků, jejichž majitelé
si převzali hlavní ceny: kola
Author věnovaná společností
Universe Agency. Cukrárna
Dlask připravila cenu do
tomboly pro nejmenší účastníky závodů - krásný velký
dort, o který se výherce
Kubík Dvořák přátelsky
rozdělil s ostatními dětmi.
Všichni účastníci bez rozdílu
věku si odnesli žlutá trička
a kšiltovky s logem závodů.
Akci organizovali Reklamní
agentura J.in s.r.o., Samat
s.r.o., Damasport a Sportovní areál v Jiřetíně pod Jedlovou. Sponzory byly Universe
Agency, Čedok, Cyklosport
Bartys, Damasport, HEROAL, HŐRMANN, Papírnictví Jedlička, Michael
Šatník - Rozkrok, BERNER,
Samoobsluha Jiřetín pod
Jedlovou - p. Juříček, Cukrárna Dlask, WINKHAUS,
HAAS RUKOV, GREENWOOD, ABX, COMTEL, Roman
Vít - nápoje, MILÉNIUM,
Knihy Kalivoda, SOUDAL,
TOS Varnsdorf, Občerstvení Havlíček, RINA SPORT,
TOPROM, KBE, PROFIPOINT. Barbora Dvořáková

ÁČKO Slovanu drží vedoucí pozici

Áčko remizovalo v Mladé
Boleslavi s jeho silně posíleným béčkem 0:0. ŽK viděli
Brezinský, Krátký - Hyka,
Zachariáš. Rohy 5:2. Diváků
300. Sudí Pešek. V domácím
zápase ve Šluknově s Teplicemi B vyhrálo 2:0 (1:0).
Ve 45. se z PK nekompromisně trefil Josef Hyka a v závěru utkání v nastavení (92.) si
pohrál s obráncem i gólmanem Roman Mach a jistil na
konečný výsledek. Ve vedru
a po skvělých výsledcích
i výkonech Varnsdorfu přišla i slušná návštěva, 750
diváků. Anglický týden
čekal áčko tento týden. Ve
středu hrál v Praze na Krči
a v neděli dopoledne hraje
v Příbrami. Ve šluknovském

„azylu“ ho mohou příznivci
znovu vidět v akci v neděli
24. 9. od 16,30 hodin, kdy
bude hostit Viktorii Plzeň
B, celek ze středu tabulky.
Starší dorost porazil doma
Neštěmice 3:1 (1:1). Za stavu
0:1 nedal Svoboda penaltu,
ale pak branky Maudera,
Páchy a Nemlejna zápas
rozhodly. Také derby
s Rumburkem hrál doma
a remizoval 1:1 (1:0). Vedl
gólem Páchy, ale hosté před
koncem z PK vyrovnali.
Mladší dorost odešel
poražen s Neštěmicemi 0:2
(0:2), když hosté byli lepším
týmem a zaslouženě vyhráli. S Rumburkem na umělé
trávě prohru odčinil jasným

Podzimní a zimní hry
Ve školním roce 2006/2007 uspořádá ZŠ E. Beneše - Škola v pohybu ve spolupráci s Regií a Slovanem Varnsdorf
1. ROČNÍK PODZIMNÍCH A ZIMNÍCH HER. Hry jsou určeny pro 2. stupeň ZŠ a pro místní Gymnázium (prima-kvarta).
Předpokládaný harmonogram her: úterý 26. 9. - atletika
(hřiště u sport. haly); úterý 10. 10. - malá kopaná (umělá
plocha); úterý 24. 10. - košíková (sportovní hala); úterý
14. 11. - florbal (sportovní hala) + vyhodnocení Podzimních
her. Prosinec 2006 - slalom na lyžích (areál Jedlová); únor
2007 - běh na lyžích (Mezičky) + vyhodnocení Zimních her.
Průběh celé akce budou zajišťovat Václav Zemler (e-mail:
zsvdfben@interdata.cz), Zbyněk Šimák a Jaroslav Frolík.

Šachové střípky
Varnsdorfský šachový oddíl má od tohoto měsíce až do
května 2007 hrací dny na Střelnici vždy ve čtvrtek od 17,00
do 21,00 hodin. Jeho družstvo bude opět bojovat v regionálním přeboru o postup do krajského přeboru. Předsedou
šachového oddílu je Ing. Miroslav Škoda, telefonní číslo
412 373 417.
V.V.

výsledkem 5:1 (4:0). Dvakrát
se trefil Havel, jednou Krákora, Pacák a Šolc.
Ženy vstoupily do nové
sezóny po postupu do
II. ligy prohrou 5:1 (2:0)
v České Lípě. Varnsdorfský
tým dokázal snížit po půli
Jungmannovou na 2:1, ale
po třetí inkasované brance
postupně odešel fyzicky a
zkušený, vyzrálý domácí
celek toho dokázal využít.
Domácí derby se spolu postupující a bojovnou Chřibskou
bylo vyrovnané a na výhru
3:2 (2:1) se tým hodně nadřel, za což slovy trenéra
J. Svobody patří dívkám
poděkování. Góly Řezáčova,
Štefanová a Reinová, která
i nechtěně pomohla soupeřkám vlastním gólem.
Starší žáci prohráli v Trnovanech těsně 1:0 a mladší
3:0. Starší se dočkali první
výhry v Roudnici 1:3 (1:3),
když branky dali Nepovím,
Čapičík a Šťastný. Mladší
prohráli 4:0 (3:0). Tuto sobotu hostí oba týmy žáků
na umělé trávě Rumburk.
Starší přípravka hrála
první z osmi podzimních
okresních satelitů. Hrál se
v Krásné Lípě a naše naděje
jej vyhrály o čtyři body před
domácími a o pět před Dolní
Poustevnou, s kterou ztratily jediné body za plichtu 1:1.
Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Zounar ze Slovanu.
Mladší přípravka také
zahájila podzimní satelity,
tentokráte v Rumburku.
Počínala si suverénně. Neinkasovala jediný gól a dala
jich 34.
ZdS

INZERCE

Softbalisté
zatím vedou
Poslední čtyři zápasy Severočeské ligy 2006 odehráli
varnsdorfští softbalisté ve
dvou dnech na domácím
hřišti s BSC Liberec a SC Ostrov Islanders takto: Slovan
- Liberec 0:2, Slovan - Ostrov
16:12, Slovan - Ostrov 10:11,
Slovan - Liberec 13:8. Dvě
prohry znamenají, že jejich
konečné vítězství je závislé
na zbývajících výsledcích
Mostu a Liberce. Průběžná tabulka: 1. TJ Slovan
Varnsdorf 16 utkání - 10
výher-6 proher a 26 bodů,
2. Painbusters Most B 12-75-19, 3. BSC Liberec 12-6-618, 4. Smog Devils Kadaň
10-5-5-15, 5. Softball Ostrov
Islanders 10-2-8-12 b.
Luděk Prokop
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