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ZASTUPITELÉ ROZHODOVALI NAPOSLEDY
V říjnu skončí funkční období zastupitelstva města, a
tak zářijové zasedání bylo
poslední. Začalo tradičně
připomínkami občanů a už
tradičně zazněly stížnosti
na rušení nočního klidu
d iskot éka m i, na špatný
stav komunikací a na stavbu dalších supermarketů
uprostřed města. O stavbě
čerpací stanice pohonných
hmot u Hypernovy se bude
zřejmě rozhodovat až na
krajské úrovni.
V majetkové části jednání
se kromě jiného rozhodovalo o prodeji pěti domů, ke

kladnému vyřízení však
došlo jen u dvou objektů.
(č. p. 2426 a 1586), u ostatních se prodej neuskutečnil,
poněvadž žadatelé nabízeli
méně, než město požadovalo. Čtyři schválené návrhy
na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru
města na funkční využití
pro nízkopodlažní bytovou
výstavbu vycházejí vstříc
potřebám dalšího rozvoje
města. Zastupitelstvo dále
rozhodlo použít v ý těžek
z příjmu provozování výherních hracích automatů
ve v ý ši 4 51 t is. K č na

f inancování oblasti prevence kriminality, terénní
sociální práce a na pořízení
sportovního vybavení pro
mládežnické oddíly. Byly
rovněž uvolněny peníze na
pořízení vozidla a na stavbu kruhové křižovatky na
Pražské ulici.
Na závěr posled n í ho
jednání poděkoval starosta
města Ing. Josef Poláček
všem členům zastupitelstva za čtyřletou spolupráci a popřál jim úspěchy při
další činnosti ve prospěch
města.
rd

ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI
Ve dnech 9. a 10. září při
příležitosti 100. výročí založení zahrádkářských osad
v našem městě uskutečnila
základní organizace Českého zahrádkářského svazu
(ZO ČZS) ve Varnsdorfu
výstavu svých výpěstků.
Vznik zahrádkářských osad
je spojen se jménem zakladatele první zahrádkářské
osady v VI. varnsdorfském
okrese Morize Schnitzera.
K tomu došlo v roce 1906,
kdy na ploše 3 hektarů bylo
založeno 66 zahrádek. Je zajímavostí, že tyto na stejném
místě existují doposud. Dalším významným činitelem,
který se v minulosti zasloužil
o varnsdorfské zahrádkářství, jehož odkaz současní
zahrádkáři naplňují svou
činností, byl Josef Schicht.
Ten byl prvním předsedou
zahrádkářské kolonie v

letech 1906 - 1929. Současným předsedou zdejší
ZO ČZS je Břetislav Suchánek. Organizace má 439
členů, 14 osad, a hospodaří
na pozemcích o ploše 18,75
hektar ů. Více informací
o činnosti této úspěšné zájmové organizace je možné
získat z publikace vydané
ke zmíněnému 100. výročí.
Tu sestavil jeden z nejaktivnějších členů a zároveň
kronikář výboru Josef Vajs
se svými spolupracovníky.
O aktivitách a výsledcích
zajímavé a prospěšné práce zahrádkářů vypovídala
i uskut e č něná v ýst ava.
Z m noha d r u hů rozmanitých květin, zeleniny a
ovoce v y nikly například
jiřiny, obrovské i ozdobné
dýně, různé druhy paprik,
nebývale velké červené řepy,
mrkve či fazole, bílé a červe-

né hrozny vína a mnoho dalších výpěstků. Jen obtížně
by bylo možné hodnotit, které výpěstky byly nejhezčí a
nejzajímavější. Také každá
ze 13 zúčastněných zahrádkářských osad představila
něco specificky zajímavého.
Zpestřením a obohacením
výstavy byly vystavené výtvarné práce dětí z mateřských škol a z mateřského
centra Communio (Rybička)
na téma „Naše zahrádka“.
P rost ř ed n ic t v í m sv ých
stánků zde prezentovali činnost včelaři a rybáři, firma
STIHL vystavila prostředky
malé mechanizace. Střední
škola služeb a cestovního
ruchu (ul. Bratislavská)
zde prezentovala svůj projekt v rámci Tolštejnského
panství „Vildova zahrádka“,
který přispěje k odbornému
vzdělávání učňů a studentů
školy. O úspěchu výstavy
nejlépe vypovídají kladné
ohlasy několika stovek
návštěvníků. Je potěšitelné, že značnou část z nich
tvořili mladí lidé i děti. To
je dobrým příslibem pro
budoucnost varnsdorfského
zahrádkářství.
Ocenění a poděkování veřejnosti zaslouží organizátoři
výstavy i všichni další, kteří
se svými výpěstky, i jinak,
na jejím uspořádání podíleli.
Poděkování organizátorům
se dostalo i 25. zář í na
radnici, kde se představitelé města a organizátoři
výstavy setkali.
Dr. Miloslav Hoch

OSLAVY V GYMNÁZIU

U příležitosti Dne církevního školství, 10 let Biskupského gymnázia a 100 let budovy školy se konala 15. září
velkolepá oslava. Celé dopoledne byl jakýsi den otevřených
dveří v jednotlivých třídách, kde se soutěžilo, řečnilo, kde
se předváděly společenské hry a rébusy a nechyběla ani
anketa či zápis do kroniky. V polední čas uvítal hosty
pěvecký sbor gymnázia a celý pořad pokračoval v aule. Na
pódium byli pozváni významní hosté z řad vedení města,
ředitelé škol a zástupci litoměřického biskupství. Ti ve
svých projevech ocenili kvalitu gymnázia, nádherné prostory a popřáli škole, nechť i Biskupské gymnázium oslaví
jednou 100 let působení a nechť se z řad jeho studentů
stanou dobří lidé s elánem do života.
Studenti naopak poděkovali Městu Varnsdorf za finanční podporu při vydání knížky, která byla v tento
den představena a kterou pokřtil zpívající host Pepa
Nos.
rm

Televize hledá osobnosti
Na vedení města se obrátil štáb německé televize ARD
s novým projektem o úspěšných občanech trojzemí (SRN,
ČR, PL). Jedná se o tzv. americký sen, tedy o životní příběhy úspěšných občanů města, kteří se po revoluci sami
vypracovali do své současné situace. Během první návštěvy na radnici bylo vytipováno cca 5 úspěšných občanů
našeho města, v současné době je štáb TV ARD kontaktuje
a provádí svůj výběr. Kdo bude nakonec vybrán a s kým se
v pořadu setkáme, budeme dále sledovat a podáme informace
JS
INZERCE
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OTÁZKY LÍDRŮM
VOLEBNÍCH STRAN
Redakce Hlasu severu dává všem volebním stranám a hnutím, které
kandidují ve Varnsdorfu v nadcházejících komunálních volbách, prostor na
vyjádření k výsledkům města v uplynulém volebním období. Občany města
rovněž zajímá, zda se volební lídři hodlají ucházet o místa ve vedení radnice
a s jakými úkoly a cíly vstupují do nového období. Oslovili jsme proto lídry
kandidujících stran a hnutí, aby nám odpověděli na naše otázky. Všem jsme
poskytli stejnou možnost využití prostoru. Jejich odpovědi vám nyní přinášíme v pořadí, které bylo losem určeno.
1. V případě Vašeho volebního úspěchu (zvolený člen ZM) počítáte
s případnou kandidaturou na uvolněnou funkci (starosta, místostarosta) nebo člena rady města?
2. Co si myslíte, že se dosavadnímu zastupitelstvu města a radě
města podařilo a co se naopak nepodařilo?
3. Jaká je Vaše představa o rozvoji našeho města v následujících čtyřech letech a na co byste se zaměřil(a)?
-r-

1. OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ HNUTÍ
1. Již v květnu tohoto roku, kdy se konal volební sněm Občanského
demokratického hnutí, jsem byl navržen a jednohlasně schválen jako
lídr na kandidátní listině právě za ODH. Tuto kandidaturu jsem přijal a jsem připraven, v případě volebního úspěchu, ucházet se o jednu
z uvolněných funkcí.
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2. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Vážení spoluobčané,
využívám nabídky redakce Hlasu severu, presentovat se jako lídr kandidátky KSČM před volbami do městského zastupitelstva. Než odpovím na
položené otázky musím vyslovit svůj názor, že stávající ZM se hned v úvodu
svého funkčního období dopustilo chyby, když vytvořenou koalicí nám znemožnilo zisk, byť jen jediného místa, v městské radě. Tím nás samozřejmě,
po vzoru Kalouskovských tlachů, značně eliminovalo, ale na druhé straně
z nás sejmulo odpovědnost za některá špatná či nepopulární rozhodnutí.
Tím, že jsme nebyli u zdroje, měli jsme někdy i důvod spekulovat o možné
korupci, či protěžování známých. Věřím, že nové zastupitelstvo bude rozumnější a připustí poměrné zastoupení podle skutečného výsledku voleb.
A nyní k otázkám.
1. Ano, v případě volebního úspěchu, počítám s kandidaturou na některou
uvolněnou funkci. Kromě toho jsme připraveni nabídnout i další kandidáty
z našich řad.
2. Myslím si, že dosavadnímu zastupitelstvu a radě města se podařilo
zvýšit úroveň vlastních jednání používáním audiovizuální techniky, PC a
elektronického hlasování. Pro město se podařilo získat řadu dotačních titulů
a tak jsme svědky rekonstrukce řady budov, sportovního areálu, Hrádku,
čištění koryta Mandavy, tvorby nových bytů, plynofikace některých ulic a
další. Velice důležité je, že se podařilo podstatně snížit zadluženost města.
Naopak katastrofální je stav většiny komunikací, včetně údržby chodníků
v zimě. Velký dluh stále zůstává v zabezpečení čistoty města, počínaje psími
výkaly a nepořádkem na dvorech různých provozoven konče. Je zde rovněž
mnoho zdevastovaných objektů a zřejmě nedostatečný tlak na jejich majitele k zjednání nápravy. Naopak nové fasády na domech často připomínají
lidovou tvořivost a pro některé ulice se pak hodí příměr - zmalované jak
slovácké gatě. K nevoli obyvatel okrajových částí, kromě Penny, jsou ostatní
supermarkety natěsnány do centra města. Malá pozornost je věnována
i městské dopravě.

2. Začnu hned tím, co se povedlo. Určitě za jeden z nejvýznamnějších
kroků na začátku vol. období považuji přechod na obec s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Dále bych zmínil, že se podařilo
navázat na některé akce z předchozího zastupitelstva jako jsou např. rekonstrukce Hrádku nebo výstavba bytového domu v Kostelní ulici. Nejde
též nezmínit rekonstrukci bývalých kasáren. Co se podle mého názoru
nepovedlo je tzv. optimalizace školství. Výsledkem bylo zrušení školy ve
Střelecké ulici i přes odpor veřejnosti, která svůj nesouhlas vyjádřila peticí
s bezmála 1300 podpisy. Dále bych vytkl schválení rekonstrukce bývalé
průmyslovky v Otáhalově ulici na Multifunkční zařízení v hodnotě 70
mil. korun, bez snahy zajistit prostředky z Evropských fondů. Dle mého
názoru se cena navýší na 100 mil. a více. Přitom v letech 2007 - 2013 se
plánuje změna ve vyplácení z těchto fondů. Města a obce již nebudou muset
financovat vše z vlastních prostředků a čekat na schválení a následné
proplácení, ale proplácet se jim budou investice průběžně. Návrhy z naší
strany jsme předložili, ale žádný nebyl akceptován.

3. K představě o rozvoji města dostatečně vypovídá náš volební program,
na jehož tvorbě jsem se podílel a s nímž se samozřejmě ztotožňji. Tento
bude distribuován do jednotlivých rodin a navíc bude zveřejněn v příštím
čísle Hlasu severu.
Zájemce z řad občanů zvu na naši veřejnou schůzi, která se uskuteční
4. 10. od 16 hodin v sále Střelnice, kde se mimo jiné představí všichni
naši kandidáti.
Závěrem, pokud bych měl tu možnost, osobně bych se angažoval a prosazoval provedení generální opravy všech poškozených komunikací ve městě.
Dále o revitalizaci rekreačního rybníka, včetně vybudování kulturního zázemí. A za třetí zrekonstruovat náměstí, včetně výstavby nových budov tak,
aby bylo hodno svého názvu. Průběžně bych přijímal i opatření, aby se slušný
občan při jednání na městském úřadě cítil mnohem lépe než dosud.
Ing. Vladimír Reiber (KSČM)

3. Je nutné si říci, jakým směrem se má Varnsdorf ubírat. Cílem Občanského demokratického hnutí je zaměření na cestovní ruch. Myslím
si, že Varnsdorf a jeho okolí je pro turistický ruch přímo předurčen. Aby
k nám turista zavítal je však zapotřebí vypracovat dlouhodobý program
strategie rozvoje cestovního ruchu a turistiky (veřejné záchodky, parkoviště, přechody, cyklostezky). Je nutné podporovat spolupráci s podnikateli
v oblasti cestovního ruchu, rozvoj místních firem, který následně povede
k vytváření nových pracovních míst, preferovat místní podnikatele při
výběrových řízeních zadaných městem. Naším cílem je též vrátit městu
jeho přívlastek z minulosti. Varnsdorf - město zeleně. Proto budeme
usilovat o více oddechových zón pro občany, obnovu stávajících parků,
více květin, stromů a keřů, dále o vypracování plánu prioritních oprav
cest a chodníků na celé funkční období, opravu stávajících hřišť u škol.
Vytvoříme tzv. mapu stavebních parcel pro individuální výstavbu nových
bytových domů, vylepšíme tvorbu městského rozpočtu se zaměřením na
prioritní akce. Vyčleníme takovou částku, která bude sloužit k pokrytí a
zapojení do grantů a projektů EU. K tomuto účelu zřídíme koordinátora
projektů. Slibujeme si z toho, že se nám podaří sehnat peníze na vypracování studie a následně projektu k zástavbě náměstí a výstavby domova
důchodců. Naší snahou bude také vrátit Policii ČR do středu města,
posílení stavu MP a zkvalitnění její práce a prohloubit koordinaci práce
těchto policejních složek. Již dnes máme vypracované návrhy na novou
koncepci MP, koncepci rozvoje sociálních a komunitních služeb a návrh
etického kodexu člena zastupitelstva města. Též budeme iniciovat revizi
dnes již zastaralého územního plánu.
Tolik v krátkosti o našich cílech. Jistě jsem zde, z důvodu místa, neřekl
vše. Více každý najde v našem volebním programu, který jsme zveřejnili
6. září na našich webových stránkách, a se kterým se občané seznamují
na našich předvolebních setkáních. Je také ve vitríně na Národní ulici.
Ladislav Houžvička
ODH

1. V případě, že obdržím ve volbách do ZM dostatečný počet hlasů, a
budu-li navržen na uvolněnou funkci starosty nebo místostarosty, jsem
připraven tuto funkci v příštím volebním období vykonávat. Jsem si ovšem
vědom toho, že povolební jednání jsou složitá a o výsledku rozhodují různé
okolnosti. V mém případě bude také rozhodovat i to, s kým bych v těchto
funkcích měl v příštích letech spolupracovat.

3. SDRUŽENÍ PRO ZDRAVÍ SPORT A PROSPERITU

2. Musím se přiznat, že jsem práci dosavadního zastupitelstva města a
rady nesledoval po celé funkční období se stejnou pozorností. Mohu tedy
hodnotit jen skutečnosti, které jsem jako občan zaznamenal. Je dobře,
že se kromě několika drobnějších úprav našeho města, podařilo zahájit
obnovu bývalého areálu kasáren. Dále zmizela ze středu města stará tovární budova, i když se v poslední době vede diskuse, zda stavba nového
obchodního centra je tím nejlepším řešením. Do „nového kabátu“ se pomalu
obléká i sportoviště v Kotlině. Na druhé straně se po celé volební období
nedařilo udržovat ve městě čistotu a pořádek. Vázla oprava komunikací
a chodníků. Rezervy zůstaly v práci policie. Město hyzdí řada polorozbořených budov. Ovšem jako největší „faul“ na občany města vnímám stavbu
dalšího obchodního domu LÍDL. Na záměr postavit toto obchodní centrum
na sídlišti jsem nezaznamenal kladný ohlas.
3. Ve Varnsdorfu jsem se narodil, mám zde domov a záleží mi na tom, aby
to bylo město prosperující a upravené s možností kulturního a sportovního
vyžití, a aby zde byli občané spokojeni. Je také vstupní branou do naší
republiky. Moje představa o rozvoji města v následujících čtyřech letech
je zakotvena v programu našeho sdružení. V deseti bodech předložíme
občanům našeho města cíle varnsdorfského SZSP. Naší prioritou bude
zdravotnictví, volnočasové aktivity mládeže a prosperita - ekonomický
rozvoj. Nezapomínáme ale také na kulturu, dopravu, životní prostředí,
infrastrukturu, bydlení, bezpečnost a veřejný pořádek.
Ing. Miroslav Novotný
Sdružení pro zdraví sport a prosperitu
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4. SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ
1. V případě volebního úspěchu ano. Vzhledem k tomu, že jsem v současném volebním období 2002 - 2006 na uvolněné funkci místostarostky města
s garancí pro oblast školství, tělovýchovu a kulturu, pro oblast sociální a
zdravotnictví a pro oblast životního prostředí, tak bych ráda pokračovala
v rozběhnuté práci a v připravených koncepcích pro rozvoj města na další
období. Další členové kandidátky SNK ED jsou taktéž připraveni zodpovědně pracovat v zastupitelstvu a radě města.
2. Je velmi obtížné hodnotit práci zastupitelstva, jehož jsem součástí, a
to jak jsem již zmiňovala, na uvolněné funkci. Vzhledem k tomu, že se za
práci tohoto zastupitelstva a rady města nestydím, pokusím se o drobné
shrnutí. V roce 2002 bylo sestaveno programové prohlášení koaličních
stran ODS, SNK, KDU-ČSL, HNHRM, v němž byly vytyčeny hlavní cíle
a úkoly pro čtyřleté nadcházející období se 101 body, které byly vybrány a
sestaveny z volebních programů všech tehdy kandidujících stran a hnutí.
Když nyní dospíváme ke skládání účtu svým voličům, tak mohu konstatovat, že programové prohlášení bylo z 90% splněno, zbývajících 10% je
rozpracováno.
Podařilo se :
- vyrovnat se v krátké době s povinnostmi plynoucími ze statutu pověřeného města III. stupně a nastavit dle toho chod úřadu (modernizace,
zasíťování, inovace výpočetní techniky, další vzdělávání úředníků atp.)
- provést investiční akce v hodnotě 360 mil. Kč jako jedny z nejvyšších
za všechna volební období od roku 1989, z čehož zhruba 129 mil. Kč bylo
získáno pro město na dotacích: Hrádek, lehkoatletický a fotbalový stadión,
rekonstrukce a vybavení dalších sportovišť v majetku města, údržby a
opravy silnic a chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce
a vybavení školských zařízení, rekonstrukce a vybavení nemocnice, rekonstrukce „Pohádky“ historicky daného sídla setkávání seniorů, nová
výstavba bytového domu v Kostelní ul. se 36 bytovými jednotkami, rekonstrukce bývalých „Kasáren“ s přeměnou na 40 bytových jednotek pro občany
a 32 bytů Domu s pečovatelskou službou, vyřešit havarijní stav městské
knihovny - přesunutí do prozatímních prostor úřadu v ul. T.G. Masaryka
a zajištění veškeré dokumentace až po zahájení prací na vybudování Multikulturního centra celoživotního vzdělávání v ul. Otáhalova 1260, obnova
a rekonstrukce drobných sakrárních památek na území města („křížky“)
za významné pomoci pana Šebka, autobusové zastávky atp.
- zavést grantovou politiku města ve vztahu k místním organizacím i
jednotlivcům na podporu akcí masového charakteru se zaměřením převážně na děti a mládež
- dořešit neustále klesající počty dětí v základním školství citlivou
optimalizací a základní i mateřské školy tak stabilizovat pro jejich další
rozvoj, což je pozitivně zhodnoceno v Dlouhodobém záměru vzdělávání a
rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf na období 2006
- 2010, v rámci zvýšení vzdělanosti ve Šluknovském výběžku významně
pomoci při zřízení varnsdorfské VOŠ v roce 2004
- finanční a materiální pomoc neziskovým organizacím pracujících na
území města pro seniory a mládež
- se vstupem do EU oživit a rozpracovat příhraniční spolupráci v rámci
rozvoje cestovního ruchu (hraniční přechody, cyklostezky atp.). To vše se
podařilo díky spolupráci se zainteresovanými úředníky MěÚ.
Nepodařilo se:
- dokončit některé rozpracované a připravené úkoly v oblasti investic,
školství, kultury, tělovýchovy, zdravotnictví a sociální oblasti atp., jelikož
čtyřleté období je poměrně krátké na realizaci (od nápadu po prosazení,
vyřízení veškeré dokumentace až po stavební povolení či získání akreditací
a dotačních titulů)
3. Podrobně je zachycena ve volebním programu SNK Evropští demokraté
s těmito prioritami:
- získávat granty pro rozvoj města z fondů EU na roky 2007 - 2013,
v rámci regionálního rozvoje a rozvoje cestovního ruchu prohlubovat spolupráci se všemi zainteresovanými partnery, optimalizovat územní plán v
oblasti stavebního rozvoje, infrastruktury a dopravy na základě měnících
se požadavků a potřeb města a jeho obyvatel, dobudovat „centrum“ města,
vytvořit oddychové a klidové centrum formou parku, pěší zóny před branami
budoucího multikulturního centra v návaznosti na nově vznikající obchody
a pěší zóny u objektu „Věžička“, získat investory a vhodné dotační tituly
pro dokončení rekonstrukce „Hrádku“, systematicky obnovovat komunikace
a chodníky, řešit problematiku parkovacích míst nejen v centru města,
vybudovat komplexní integrovaný záchranný systém, zvýšit bezpečnost
občanů s důrazem na „Dopravu v klidu“, zachovat stávající strukturu
ZŠ a MŠ a pokračovat v jejich rekonstrukcích, podpořit vznik bakalářské
formy studia, jsme připraveni na převzetí zřizovatelské funkce ZUŠ a
DDM dle Dlouhodobého záměru rozvoje školství Ústeckého kraje, dokončit
rekonstrukci Multikulturního centra celoživotního vzdělávání s městskou
knihovnou, dokončit zastřešení zimního stadionu, dokončit venkovní úpravy v okolí plaveckého bazénu, navázat na existující projekty a realizovat
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obnovu a rekonstrukci rekreačního rybníku „Mašíňák“, vytvořit rychlou
záchranou službu a jednotku intenzivní péče pro příjem a stabilizaci pacienta, na základě dotačních titulů vybudovat Dům seniorů případně denní
stacionář, rozšířit síť veřejných WC v centru města, usilovat o zdravé zelené
město, prosazovat otevřený a zdvořilý přístup institucí k občanům, prosadit
osobní odpovědnost zvolených politiků za svá rozhodnutí na úrovni obcí
(www.snkedvdf.zdenkavajsova.cz).
Mgr. Zdeňka Vajsová, lídr za SNK Evropští demokraté

5. STRANA ZELENÝCH
1. Do voleb vstupujeme poprvé, proto drtivé vítězství nepředpokládáme.
Jsme však připraveni převzít spoluzodpovědnost za vedení města, pokud
v budoucím zastupitelstvu nalezneme spolehlivé partnery, kteří do koaliční
dohody přijmou a budou respektovat naše programové priority.
2. Nehodláme dlouze kritizovat ani chválit dosavadní zastupitelstvo a
radu města, ale například zásadně nesouhlasíme s podbízivým postupem
úřadu ve věci stavby OC Hypernova a případné výstavby čerpací stanice
v téže lokalitě (v centru města považujeme za nepřípustné).
3. Budeme iniciovat rozvoj aktivní dopravy - je totiž dvojím vítězstvím:
ulehčuje přetíženým silnicím a motivuje nás k pohybu. Budeme prosazovat
zadání revize a vypracování komplexní dopravní studie města.
Chceme uceleně vyřešit naše „krásné“ náměstí. Preferujeme vyhlášení
architektonické soutěže na studii komplexního řešení (v návaznosti na
studii dopravní) a konečnou podobu náměstí. Odmítáme postupné řešení
neprofesionály bez potřebných znalostí.
Budeme usilovat o to, aby město Varnsdorf mnohem lépe využívalo
příležitosti, které nabízí členství v EU, a to jak v oblastech příhraniční
spolupráce, tak čerpáním prostředků z Evropských fondů.
Chceme výrazněji podpořit aktivní účast mládeže, širší veřejnosti
i spolků na kulturním a společenském životě. Oproti současnosti (zejména
podpora městské velké „kamenné kultury“) tak chceme prosadit podporu
živé kultury a aktivní spolkové činnosti.
Budeme podporovat pozitivní přístup města k rozvoji varnsdorfského
středního a vyššího školství, jež považujeme za velikou příležitost a výzvu
pro celé město.
Budeme prosazovat zprůhlednění toků finančních prostředků z rozpočtu
města směřujících do varnsdorfského sportu a důslednou kontrolu efektivity
jejich využívání. V jejich rámci chceme prosadit zvýšení podílu prostředků
přerozdělovaných formou otevřené veřejné soutěže (grantů).
Rozvoj neziskového sektoru a zvýšení kvality života v sociální oblasti
považujeme za nezbytnou podmínku k zastavení trvalého úbytku obyvatel
v našem městě. Proto navrhneme zadat vypracování „Komplexní analýzy stávajícího stavu v oblasti sociálních služeb“ a poté nastavení priorit
v zabezpečení, dostupnosti a kvalitě všech potřebných a zvláště chybějících
druhů a typů sociálních služeb pro občany města.
V obecné rovině deklarujeme pozitivní přístup k alternativním zdrojům elektrické energie a tepla, podpoříme postupné směřování k vyšší
míře energetické nezávislosti města a regionu (po vzoru Jindřichovic pod
Smrkem a Frýdlantska).
Za STRANU ZELENÝCH lídr Mgr. Alena Smetanová

6. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE
- ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
1. Ano. Počítám s tím, že při zvolení do tak zodpovědné funkce upravím
svůj čas tak, abych mohl zodpovědně řešit úkoly dané funkcí, do které
budu zvolen. V případě zvolení do funkce starosty či místostarosty budu
podporovat reálná a pro obyvatele města příznivá rozhodnutí..
2

Zvládlo nejednoduchý úkol přechodu ke statutu pověřeného města
III st. a koordinovat součinnost s okolními obcemi.(bylo spojeno s výraznou modernizací počítačových sítí a přiblížení agend, které dříve byly jen v
okresních městech, odbor dopravy, pasů ap). Bylo pokračováno v započaté
modernizaci sportovišť. Byly obnoveny školní jídelny, provedeny opravy školek, provedena modernizace nemocnice. Byla realizována výstavba bytového
domu v Kostelní ulici a byly vytvořeny nové byty v bývalých kasárnách.
Nepodařilo se ještě opravit silnice, dokončit dostavbu náměstí.
3. Moje představa o rozvoji města se shoduje s volebním programem
KDU - ČSL pro komunální volby ve městě Varnsdorf v roce 2006. Rád
bych ovlivnil politiku města ve prospěch dalších perspektivních investičních kroků pro podporu rozvoje středního a drobného podnikání ve
městě a okolí. Budu podporovat rozvoj základního a středního školství
ve Varnsdorfu a také mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Dále budu
usilovat o zlepšení péče o seniory ve městě, včetně zabezpečení možného
Pokračování na str. 4

18/2006
Dokončení ze str. 3

stravování. Zasadím se o rozvoje integrovaného zdravotnického systému k řešení urgentních
stavů. Chtěl bych podporovat rozpracované aktivity města Varnsdorf v duchu jeho dalšího
pozitivního rozvoje pro zlepšení života jeho obyvatel. Chtěl bych podporovat turistiku,
zdravý životní styl, bezpečí občanů a jejich majetku, a vytvářet tak alespoň malé jistoty
pro naše občany.
Ing. Václav Hynčica, lídr kandidátky za KDU - ČSL

7. HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ
ROZVOJ OBCÍ A MĚST
1. Ano, plním tak slib veřejně daný na ustavujícím zasedání zastupitelstva v roce 2002.
Pokud taková vůle varnsdorfských voličů bude a shodne se na tom i většina nově zvolených
zastupitelů, přijmu funkci uvolněného člena zastupitelstva.
2. Zásadní příznivý posun nastal v investiční politice. Grafy a tabulky proinvestovaných částek jsou toho jistě dokladem. Řada investičních akcí pak beze sporu přínosem pro město.
Další stavby, viz např. nové supermarkety, však mohou zavdat i důvody k dalším a třeba
i oprávněným diskusím. Nemyslím si však, že by tato čísla měla být jediným kritériem
hodnocení orgánů města. Občas jsem zápasil s pocitem, že se naše město stalo staveništěm,
kde možná jednou budou žít lidé. A že si v dostatečné míře neuvědomujeme, že lidé tady žijí
už teď a že i současná generace obyvatel Varnsdorfu chce být se svým městem spokojena.
3. Budu-li mít k tomu příležitost, chci prosazovat rozvoj harmonický (jak říká název hnutí,
za něž kandiduji). V oblasti investic, jak už jsem dříve uvedl, je na co navazovat. Mnohé se
stávají závazkem i pro příští vedení města. V této oblasti chci prosadit širokou občanskou
diskusi o potřebách a prioritách města. Důležitým výsledkem této diskuse pak nutně bude
vznik jasné dlouhodobé koncepce rozvoje města, která bude vodítkem pro cílené získávání
investičních i neinvestičních dotací i pro vlastní realizaci konkrétních cílů rozvoje. Věnovat
větší pozornost koncepčnosti práce v jednotlivých sférách řízení města považuji za důležitý
prvek, který může zásadně rozvoj směrovat a ovlivňovat. Z toho tedy vyplývá, že v zásadních
oblastech rozvoje mám zájem eliminovat nahodilost. I k tomu musí směřovat úzká spolupráce
s odborníky smluvními i odbornými pracovišti městského úřadu. Za výše zmíněný rozvoj
města, pak považuji i rozvoj péče o život obyvatel. A hovořím-li o rozvoji harmonickém, pak
ve svém osobním programu stanovuji oblasti péče následovně:
ZDRAVÍ A BEZPEČÍ - ZAMĚSTNANOST, BYDLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ - INVESTIČNÍ
ROZVOJ - ODPOČINEK, SPORT, KULTURA, REKREACE - STÁLÝ KONTAKT S VEŘEJNOSTÍ
Podaří-li se mi, aby hodnotícím kritériem práce uvolněného funkcionáře města byla
především spokojenost obyvatel, pak tím naplním jeden z cílů, které jsem před sebe na
nadcházející volební období postavil. A ten další cíl? Nechtěl bych se ohánět frázemi, ale
chci pracovat pro město, ve kterém stojí za to žít.
Martin Louka, lídr
INZERCE
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8. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICKÁ
Volte změnu! Nejde nám o moc, ale o spokojenost občanů.
1. Moji prioritou je především dosáhnout příznivého
volebního výsledku ČSSD v nastávajících komunálních
volbách. Získáme - li důvěru občanů, budu vyjednávat nejvýhodnější pozici pro prosazení našeho volebního programu.
V duchu našeho volebního hesla mně osobně nejde o moc, ale
o spokojenost občanů, tedy aby se v našem městě lépe žilo.
Jelikož jsem lídrem kandidátky, jsem připraven kandidovat
i na uvolněnou funkci nebo na funkci člena rady města.
Protože je však naše kandidátka postavena jako tým, jsou
na ní i další lidé, kteří by vrcholné funkce zastávali velmi
dobře a ve prospěch města Varnsdorf. Vše závisí na tom,
jak občané rozhodnou ve volbách.
2. Je dobře, že současné vedení města navázalo na plánované a rozpracované rozvojové investiční akce města (např.
nemocnice, objekt kasáren, Hrádek, stadión v Kotlině i když
třeba v tomto případě hned na druhém zasedání zastupitelstva jsme museli prosazovat, aby nové vedení města
investici neodmítlo) a pokračovalo v nich. Zároveň je možné
pozitivně hodnotit, že se podařilo dokončit reorganizaci úřadu
navazující na získání statutu pověřeného města III. typu
v předcházejícím období. Jako člen zastupitelstva se mi nelíbí
některá rozhodnutí, která Varnsdorfu neprospějí a která
jsem nemohl podpořit - výstavba marketu Lídl, návrhu řešení místní knihovny, rozhodnutí týkající se „optimalizace“
školství ve Varnsdorfu - především budov ul. Střelecká a
Seifertova. Dostatek pozornosti nebylo věnováno pořádku a
úklidu ve městě nebo například rušení nočního klidu. Nebyla ani dostatečně diskutována a přijata ucelená koncepce
rozvoje města - spíše se řešily jednotlivé problémy.
3. Představa o dalším rozvoji našeho města je zapracována do volebního programu ČSSD. Mohli bychom se bavit
o jednotlivých akcích, které máme v plánu, ale v podstatě
lze konstatovat, že soubor opatření, které budeme navrhovat
v případě, že uspějeme ve volbách, bude směřovat k tomu,
aby bylo město čisté, upravené a lidé z města neodcházeli
do jiných měst, aby fungovaly služby pro obyvatele. Namátkou jmenuji například to, že bychom vedle krytého bazénu
vybudovali v sousedství ještě venkovní bazén, preferujeme
výstavbu domova důchodců atd. Zároveň bychom chtěli směřovat prostředky do infrastruktury - komunikace, veřejného
osvětlení, plynofikace a podpory individuální bytové výstavby atd. To by samozřejmě mělo podpořit i rozvoj podnikání a
vznik dalších pracovních míst. Přitom investice tohoto typu
nemusí být pro město nákladné. Předpokládáme zapojit
do hrazení investic evropské fondy, s jejichž fungováním
máme zkušenosti.
Ing. Petr Jakubec

9. OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ
STRANA
1. Myslím si, že jsme v ODS v uplynulém období vytvořili
místní fungující koaliční projekt a v neposlední řadě pak
i prokázali schopnost úspěšné realizace jednotlivých bodů
programového prohlášení. Pro mě osobně je toto velkou
motivací a jsem za ODS opět nominován na funkci starosty města.
2 Povolební koalice v roce 2002 (ODS, SNK, HNHRM a
KDU-ČSL) pracovala na základě schváleného programového prohlášení (k dispozici na webu města). Z vytčených
101 bodů bylo splněno víc než 90, což považuji za úspěch,
ačkoliv jejich prosazení nebylo vždy jednoduché. Opozice až
na výjimky často hledala cesty, jak zmařit návrhy koalice a
přitom svou představu nedokázala jasně formulovat. Mezi
úspěšně realizované projekty patří mj. přechod na pověřené
město a stabilizace chodu MěÚ, zavedení moderních informačních technologií a stabilizace personálního obsazení
MěÚ (počet vysokoškoláků vzrostl čtyřnásobně a další se
vzdělávají). Hospodaření města je prokazatelně úspěšné,
Pokračování na str. 5
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provedené audity bez výhrad. Za uplynulé volební období
byly realizovány investiční akce v rozsahu téměř 370 mil.
Kč. Splatili jsme půjčky ve výši 78 mil. Kč, aniž bychom
město dále zadlužovali. Byly získány dotace na investiční
rozvoj města ve výši více než 129 mil. Kč. Pro srovnání: naši
předchůdci v letech 1999 - 2002 realizovali investice za cca
92 mil. Kč, byl přijat úvěr 8 mil. Kč na opravu komunikací a
mimořádný příjem 50 mil. Kč za prodej akcií byl zařazen do
rozpočtu města bez viditelného efektu, nerealizoval se projekt, na který byla získána dotace (36 bytových jednotek).
Úspěšně jsme uskutečnili i akce, které si vytklo za cíl minulé zastupitelstvo (ambulance v nemocnici, stadión, Hrádek
a 36 bytových jednotek). Toto všechno by nebylo možné bez
vstřícného přístupu našich úředníků, kteří museli vyplnit
desítky bezchybných žádostí pro dvacet úspěšných dotací.
Nezastírám, že jsme pro úspěch podaných projektů využili
všech možností od osobních kontaktů zaměstnanců MěÚ,
přes pomoc spřízněných krajských zastupitelů, mé členství
v parlamentu a místopředsednictví v Euroregionu Nisa,
až k pomoci sportovců a příznivců Varnsdorfu. Škoda, že
se svou pomocí nepřišli kritici z řad opozice (krom poslaneckého kolegy Reibera) - město mohlo být o kousek dál.
Za úspěch lze považovat i realizaci oprav 16 km povrchů
komunikací, což je maximum dle schvalovaných rozpočtů.
Některé opravy brzdí plánovaná výstavba inženýrských sítí
a nedobrý stav plynového potrubí, na kterém bylo jen letos
hlášeno 58 havárií. Ač je nedostatek parcel na výstavbu
rodinných domků, přesto však bylo za 4 roky vydáno asi
200 stavebních povolení. Nepodařilo se úplně dokončit privatizaci bytového fondu, což je vzhledem k velkému rozsahu
agendy pochopitelné. Nebyly provedeny plánované úpravy
vodních ploch, a to kvůli potížím se získáním dotačních
titulů. Zbývající nerealizované body z programového prohlášení, což jsou zejména úpravy venkovních ploch, jsme
projekčně připravili s tím, že mohou být realizovány za
předpokladu zajištění finančních prostředků.
3. Pro další volební období bychom se rádi zaměřili zejména na pokračování projektů pro zkvalitnění občanské
vybavenosti a s tím související vytvoření nového územního
plánu města odpovídající jeho dynamickému rozvoji včetně
zapojení do programu přeshraniční spolupráce v oblasti
územních plánů se sousedními městy v SRN. Základem
tohoto plánu je řešení v oblasti stávajícího náměstí (přesun
zastávek autobusů do ul. B. Němcové s následnou výstavbou
polyfunkčního objektu s hotelem v uvolněných prostorách),
v oblasti okolí Hypernova-Billa-park (kde je již zpracována studie pro vybudování společensko-kulturního středu
města), v oblasti Hrádku a v prostoru mezi ulicí Západní
a Barvířskou (vytvoření lesoparků) a dále projekt napojení
sítě stávajících cyklostezek s okolím města (např. lokality
Hrádek, Špičák, Hraniční Buk). Plánujeme dokončení
projektů výstavby v oblasti bývalých kasáren (dobudování klidové zóny a rekonstrukce zbývajících objektů) či
polyfunkčního objektu v ul. Otáhalova (jeho využití - centrum pro volnočasové aktivity, spolkové a školící činnosti,
poradenské místo pro podnikatele s knihovnou pro děti i
dospělé) a inženýrských sítí v oblasti Hrádku a Pěnkavčího vrchu, kde vznikne nabídka parcel pro novou výstavbu
rodinných domů. Z dalších zajímavých projektů, které
bych zde chtěl zmínit, je např. projekt zastřešení zimního
stadionu (vznik multi-funkční sportovní haly s využitím i
v období mimo zimní sezónu), rozšíření parkovacích míst
na sídlišti či vyřešení otázky dodávky tepla obyvatelům
města (s cílem zajistit garanci výhodné ceny pro odběratele,
s ohledem na dosavadní dobrou spolupráci se stávajícím
dodavatelem). Drobným podnikatelům chceme i díky výše
uvedeným investičním projektům připravit celou řadu nových příležitostí - vznikne celá řada prostor k pronájmu.
V oblasti organizace MěÚ navrhujeme zřídit útvar rozvoje
města, jehož úkolem bude systematické získávání dotačních
titulů, dále pak úpravu provozní doby vybraných činností
úřadu (např. informace, pokladna a podatelna). Hlásíme
se i k aktivnější účasti města při jednáních s majiteli devastovaných objektů. Naším cílem je efektivní a stabilní
hospodaření města s vyrovnaným rozpočtem.
Ing. Josef Poláček
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Aktuálně z radnice

• 7. 9. zástupce HZS ÚK předal do rukou starosty města pamětní listy hasičům
z Varnsdorfu, kteří se podíleli na likvidaci požáru v Jetřichovicích
• 7. 9. zasedání Rady města Varnsdorf
• 7. 9. seminář Euroregionu Nisa k projektu KOREG, jehož hlavním cílem je vytvoření podmínek pro města a obce z celého ERN, které jim umožní jednoduchou a efektivní
komunikaci při vzájemném informování o vlastních rozvojových aktivitách a záměrech, a
zároveň o záměrech měst a obcí, ležících na opačné straně hranice
• 8. 9. slavnosti firmy Silnice a mosty a.s. u příležitosti výročí 15 let založení firmy
• 11. 9. Svazek obcí Tolštejn
• 13. 9. pracovní seminář zastupitelů města ve věci centrálního zásobování teplem
• 14. 9. jednání s občanským sdružením SOS Studánka ve věci dopravní situace
• 15. 9. slavnosti Gymnázia Varnsdorf
PeV
INZERCE

PODZIMNÍ PRODEJNÍ AKCE

Nabízíme 12 typů se slevami až 3000,- Kč
Akce trvá od 1. 9. - 30. 11. 2006
Milan Doležal
Hraniční 2854, 407 47 Varnsdorf
Tel. 608 318 253
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Jeden křížek mimo plán
V letošním roce se podařila, díky vedení města,
značně náročná oprava kříže
v Husitské ulici, kde zbývá
jen jeho osazení korpusem,
ale i oprava dalšího křížku
„mimo plán“.
Pomoc tomuto kříži přišla
od HNUTÍ NEZÁVISLÝCH
ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST, které
věnovalo Kruhu přátel muzea Varnsdorf příslušnou
částku na jeho opravu.
Tentokrát se jedná o křížek uloupený kdysi kýmsi,
kdo nutně potřeboval peníze
za kus železa a Kristovo litinové tělo pro ukojení „svého
momentálního chtíče“ a dal
si tu práci nelítostně zapracovat na jeho zničení pilkou
na železo.Věříme však, že
doba svévolného ničení
těchto památek je kdesi

v nenávratnu a úcta k nim,
že bude stále stoupat. Nejen
to, ale že se najdou i další
podobní sponzoři, kterým
není lhostejný vzhled našeho města. Nelze opomenout,
že první krok k záchraně
kříže učinili žáci Gymnázia
Varnsdorf, kteří se podíleli
na přípravách k jeho opravě.
I tento kříž se dočká ještě do
příchodu letošní zimy svého
dokončení.
Co si přát závěrem? Jen
to co již bylo řečeno: Aby podobných sponzorů, jakých
se dočkal křížek v ulici Pod
strání, se našlo v budoucnu
více. Zkušeností i šikovných
a ochotných lidí je dost a
neopravených křížů v našem
městě pomalu ubývá.
Ještě jednou DÍKY všem
jmenovaným i těm příštím!
Pro zajímavost: Části

Varnsdorfu, kde tento křížek
stojí, říkali němečtí obyvatelé Schneckenzippel. Spisovně
by mělo být Schneckenzipfel
- přeloženo jako Šnečí kout
(roh - třeba i zákoutí). Proč
takovéto pojmenování se asi
nedopátráme.
KPMV - ŠMIK
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Kino Panorama má nového ředitele
Zatímco programovým ředitelem zůstává Karel Poláček, novým ředitelem Centra Panorama se od září stal
Jiří Martinec. Jeho úkolem je kromě řízení kina připravit
např. úpravy prostranství před kinem a další zajímavá
zlepšení. V současné době se pro diváky zlepšuje divácký
komfort ve formě výměny sedaček za široká pohodlná křesla.
JS
INZERCE

FESTIVAL NaMax
Již třetím rokem probíhal putovní festival NaMax, jehož
cílem bylo inspirovat mladou generaci k tvořivosti a vzbudit zájem o nové věci. Během týdenního působení v našem
městě probíhaly na školách přednášky, pořádaly se sportovní
akce a posezení v čajovnách umístěných ve vojenském stanu
u sportovní haly. Vrcholem festivalu byl příjezd mladých lidí
z celé České republiky, kteří v oranžových tričkách uklízeli
a zvelebovali město, a na závěr pořádali koncerty na pódiu
u sportovní haly. Hudba zněla celým městem až do pozdních
hodin.
rm

Rekonstrukce požární stanice
V polovině července nás navštívili vysocí důstojníci hasičů
plk. Halmich z Libereckého kraje a plk. Jirků ředitel územního odboru Děčín HZS ÚK. Cílem jejich setkání se starostou a
místostarostou města byla další koordinace projektu s názvem
Zlepšení zabezpečení Euroregionu Nisa, jehož součást tvoří
studie Zlepšení bezpečnosti Šluknovského výběžku, kterou
připravují pp. Sucharda a Seidl. Součástí tohoto projektu je
rekonstrukce naší městské požární stanice na výjezdové a
školící středisko naší oblasti, posledním navazujícím tématem
bylo seznámení přítomných se stavem příprav plánované výstavby nové stanice profesionálních hasičů v průmyslové zóně
na Studánce. Během schůzky byl dohodnut další postup k výše
uvedené problematice, který spočívá v seznámení starostů a
velitelů JSDH Šluknovského výběžku s výsledky zpracovávané problematiky na jednání SPRŠ a uzavření požadavků
jednotlivých obcí v tomto projektu, v rámci kterého již s fiJS
nančními prostředky uspěli Poláci.
INZERCE

V případě předložení tohoto
letáčku získáváte slevu
10% na měření emisí

ÚČETNICTVÍ

Ivana Labúnková
Varnsdorf - tel.: 723 020 276, 412 374 007
Nabízím:
• vedení kompl. účetnictví (nebo části), včetně mezd
• vedení daňové evidence, přechod na podv. účetnictví
• účetní poradenství
Dlouhodobé zkušenosti v oblasti účetnictví, daní
i daňových kontrol.
• CENA DOHODOU •

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
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SEZNÁMENÍ
Architekt ze Žitavy hledá dobře vypadající sympatickou ženu štíhlé postavy
ve věku 25 - 40 let, bez závazku z okolí Varnsdorfu,
Liberce, Hrádku n. Nisou,
alespoň částečně mluvící
německy. Prosím foto. Tel.
606 212 949.
Hledám spolehlivého
vysokoškoláka nebo středoškoláka od 40 do 50 let,
nekuřáka, abstinenta. Náhoda. Tel. 736 259 098.
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.

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

Německý muž 41/185
hledá přítelkyni se zájmem
o dů m, za h radu, ta nec,
sport. Tel. 0171/2465538,
035872/40335.

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.
Jedinečný nebankovní
produkt! Řešení pro každého. Bez dokládání příjmu.
Možnost spolupráce, vysoké
výdělky! Volejte nonstop
736 120 517.
Stavební spoření a vymáhání pohledávek. Tel.
412 370 385.
Úvěry 10 - 40 tis. bez
poplatku předem. Telefon:
737 197 502.
Úvěry, hypotéky, K K
bez poplatku předem Tel.
731 248 251.
Prodám akumulátorový invalidní vozík zn.
Meyra. Venkovní s ovládáním pákou na pravou ruku.
Cena 20 000,- Kč - možná
dohoda. Tel. 412 370 647.
Prodám garáž u zimního stadionu. Telefon:
776 087 283.
Prodám mrazák 500 l,
plynový sporák, 2 akvárka
+ stojan a různý nábytek
- stěhování - spěchá. Tel.
721 141 719.
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VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ
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Den s Policií ČR v Děčíně

Dne 11. října uplyne již 9 let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
táta a dědeček pan Karel Kopsa. Děkujeme všem, kteří spolu s námi uctí jeho
památku tichou vzpomínkou.
Manželka Věra s rodinou.

Dne 2. 10. tomu bude rok, co zemřel
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Antonín Jupa. Prosím, kdo jste ho
znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Za rodinu děkuje manželka Irena a
dcera Irena s vnučkou Klárou.

Dne 28. 9. uplynulo 10 smutných let,
kdy nás navždy opustila paní Zdeňka
Kapustová. Stále vzpomínají sestra
Mirka a Eva s rodinami a děti Pavel
a Lenka.

Dne 17. 9. 2006 by se dožila 65 let
naše maminka, babička a teta Ludmila
Neumannová.
„Jen láska zůstane, ta smrt nezná“.
Za příbuzné syn Petr Heinrich s
rodinou.

„Čas bolest hojí,
smutek, bolest, otázka proč,
v srdci zůstávají“.
Dne 9. 10. 2006 uplynulo 7 roků od
úmrtí paní Marcelky Kobylákové.
Kdož jste ji znali, věnujte jí s námi tichou
vzpomínku. Děkuje rodina

Dne 5. 10. si připomeneme 10. výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, dědeček a tchán Stanislav
Suchopár. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka Milada s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem známým, kteří se dne 29. 8. 2006 přišli
rozloučit s paní Helenou Ďurčovou. Poděkování patří
též panu Fundovi, paní Heczkové a panu Loukovi za příjemný přístup a vstřícnost při zařizování pohřbu. Děkuje
František Mikeš.
INZERCE

POZVÁNKA
OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ HNUTÍ
Vás zve na

PŘEDVOLEBNÍ GULÁŠEK
Kdy? Pondělí 16. 10. 2006
Kde? Národní ulice č.p. 1133 (bývalá OZ)
Čas? 15,00 hodin
Sedmé a zároveň poslední setkání s občany , kde kandidáti do
zastupitelstva města budou odpovídat na Vaše dotazy týkající
se voleb a volebního programu ODH.
K poslechu zahraje varnsdorfská kapela MALVAS. Podávat se
bude předvolební gulášek a výtečné pivečko, a to vše zdarma.
TĚŠÍME SE NA VÁS – JSTE SRDEČNĚ VÍTÁNI.

Dne 25. září oslavila paní
Růžena Chylová své 79.
narozeniny. Hodně zdraví,
spokojenosti a životní pohody přejí dcera Eva, zeť Jan a
vnučky Danka a Evča.

Dne 7. října 2006 se dožívá naše milá maminka, babička a prababička paní Ilse
Vývodová z Varnsdorfu
krásných 80 let. Do dalších
let ti přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti. Jenda,
Fanda a Dana s rodinami, 6
vnoučat a 6 pravnoučat.

Sňatky
Petra Pospíšilová
Ondřej Sus
Alena Vávrová
Petr Maco
Gabriela Klugová
Luboš Bondor

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Převod družstevního
bytu 1+3+L v 5. podlaží panelového domu ve Varnsdorfu, v ulici Karoliny Světlé.
Velmi dobrý stav. Nová
kuchyňská linka, nová koupelna. Hezký výhled. Cena za
převod: 495.000,- Kč. Bližší
informace Lužická R.K. Tel.:
412 333 281, 607 927 556.
Prodej rodinného domu
s prodejnou potravin v Jiříkově. Rozsáhlá rekonstrukce. Prodej je včetně zařízení
prodejny. Prodejní cena:
1,5 mil. Kč. Bližší informace Lužická R.K. Tel.:
412 333 281, 602 108 404
Prodej
rodinného
domu s obchodem v
Chřibské. Snížená prodejní
cena: 1 000 000,- Kč. Bližší
informace Lužická R.K. Tel.:
412 333 281, 723 327 523.
Dva bytové domy v centru Varnsdorfu vhodné k podnikání. Pozemek: 1157 m2.
Snížená prodejní cena: 1,3
mil. Kč. Bližší informace Lužická R.K. Tel.: 412 333 281,
723 327 523.

Odměnou za výtvarné práce na téma Práce Policie ČR
se pro žáčky ZŠ Beneše (Radka Holubová, Filip Hrobník,
Markéta Mazánková, Lucie Horáková, Vu Thu Ha - Hanička,
Alena Špergová, Barbora Novotná) stala sobota 9. 9. 2006.
Okresní ředitelství Děčín připravilo pro děti den s ukázkami
práce pyrotechniků, kynologů, poříční policie. Děti zažily
výsadek zásahové jednotky z vrtulníku a mohly vyzkoušet
střelbu laserového trenažeru. Na závěr jim byly za jejich
práce v kreslířské soutěži děčínských škol předány hodnotné
ceny.
V.Z.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Konec dobrý - všechno dobré
V minulém roce jsme informovali o úspěších atletky Terezy
Hamplové. Dva tituly Krajské přebornice a k tomu jedno
druhé místo nepřehlédli ani funkcionáři libereckého ABK,
takže přišli s prosbou, aby Terka doplnila trio jejich velmi
dobrých sprinterek s ambicemi výborného umístění na MR
staršího žactva ve štafetovém běhu na 4x60 m. Po dlouhém
rozmýšlení Terka souhlasila, ale bohužel její značná pohybová aktivita byla záhy omezena zraněním. To si vyžádalo klid
několika měsíců a posléze velmi opatrnou rehabilitaci. Vše
bylo směrováno ke zmíněné medailové šanci. Dobrý konec
se uskutečnil 8. září v Karlových Varech, kde Terka v dresu ABK Liberec se svými spolubojovnicemi stála na stupni
nejvyšším. Zlatá medaile a tričko mistryně ČR budou úspěch
připomínat. Je nezbytné dodat, že Terezka je ještě mladší
žákyně a zmíněné MR je určeno staršímu žactvu a o to větší
obdiv varnsdorfská atletka zaslouží. Ve spojení s více než
ročním tréninkovým provizoriem lze její výkon zařadit do
kategorie zázraků. Ono „všechno dobré“ se dostavilo ihned po
vyhlašování vítězů v podobě nominace na mezistátní utkání
SR – ČR v Nových Zámcích, kde tato štafeta skončila na
druhém místě (startovaly týmy do 15 let ČR „A“, ČR „B“ a
SR).
Skalický

ÚSPĚŠNÉ ATLETKY SLOVANU
V pořadí 5. a poslední kolo Krajského přeboru družstev
mužů a žen Libereckého kraje proběhlo na Městském stadiónu v Liberci. V průběhu posledního kola žen se neustále
měnilo pořadí. Definitivní zlom znamenaly běhy na 400 a
200 metrů, ve kterých pozdější vítězné družstvo Varnsdorfu
získalo 2 x 20 bodů za zisk prvních dvou míst v pořadí. Závěrečná štafeta vítězství jen potvrdila. Pořadí v 5 kole.: 1. TJ
Slovan Varnsdorf (7 hlavních bodů/143 pomocných bodů),
2. AC Č. Lípa „B“ (6/102) atd. Konečné pořadí KPD žen
2006: 1. TJ LIAZ Jablonec „B“ (31/667), 2. AC Česká Lípa
„B“ (27/ 531), 3. TJ Slovan Varnsdorf (26/520), 4. TJ Jičín
(25/467), 5. AC Slovan Liberec „B“ (14/327,5), 6. TJ Rumburk
(11/ 279,5), 7. ABK Liberec (4/0). Varnsdorfské družstvo
mužů skončilo v tomto kole KPD na 5. místě a celkově šesté
z osmi soutěžících družstev, vždy stupínek za Rumburkem.
ZdS

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM

Tři utkání áčka, šest bodů a stále vedení

Otevírací doba varnsdorfského bazénu

Áčko sehrálo v anglickém
týdnu dvě utkání venku. Na
stále se lepšící pražské Krči
prohrálo prvně v této sezóně
ČFL 2:0 (0:0) a poté dokázalo plně bodovat proti béčku
Příbrami 0:2 (0:0). Po faulu
na Romana Macha proměnil
penaltu Josef Hyka (82.)
a když domácí začali hrát
„vabank“, potrestal Mach
soupeře za výlet domácího
gólmana střelou do prázdné branky (90.).
V neděli přivítal A-tým
béčko Plzně. „Tvrďáci“ hostů
vyfasovali pět ŽK, ale mohli
více a sudí Moník jim pomohl,
když nepískl zcela evidentní
PK za faul na Macha. Ve 41.
se trefil Martínek, pak už nikdo a Slovan vyhrál 1:0. Absence tří zraněných Fikejze,
Jordáka a Čapka byla znát.
V neděli 8. 10. hostí Slovan
ve Šluknově B-tým pražské
Sparty od 16.00 hod.
Starší dorost hrál v Souši a prohrál vlastní brankou
1:0 (1:0). Doma hostil poslední Litoměřice a rozstřílel je
6:0 (1:0). Góly Rada 2, Pácha,
Bandas, Novák a Svoboda.
Mladší dorost v Souši
vyhrál 3:4 (1:2) brankami
Chlana, Šmidílka, Krákory
a Nováka. Doma výhru
s Litoměřicemi nepotvrdil a
pouze plichtil 1:1 (0:0), branku vsítil Havel.
Ženy cestovaly do Staré
Lysé u Benátek nad Jizerou
a prohrály tam 5:2 (3:1). Zá-

Zájemci se s ní mohli seznámit v příloze minulého HS.
Došlo však k jedné změně a to v pondělí, kdy bude sauna
pro veřejnost otevřena pouze do 18,00 a odpadla sauna
mužů (19,00 - 21,00). Od měsíce října bude sauna pro muže
k dispozici každou neděli.

Plavecká soutěž měst
odstartuje 15. ročník

Aquaaerobik znovu na programu

Ve středu 4. 10. se koná jako každoročně Plavecká soutěž
měst, do níž se opět přihlásil i Varnsdorf. Plavecký bazén
bude otevřen od 7 do 19 hodin a ti, kteří chtějí pomoci našemu městu v co nejlepším umístění, mohou přijít zdarma.
Náš bazén je přihlášen v kategorii do 20 tis. obyvatel. Každý plavec musí uplavat libovolným způsobem 100 metrů se
startem z vody. Plavci mladší 6 let a starší 60 let získávají
pro město automaticky plný počet 28 bodů. Na vaši účast se
těší pořadatelé z Komise pro tělovýchovu a sport.
Zbyněk Šimák

Začátek sezóny HC Varnsdorf

Na snímku nejmenší varnsdorfské hokejové naděje.
V neděli 10. září odjely týmy našeho hokejového klubu
trénovat do Děčína. Místní HC nám umožnil využití dvou
hodin ledové plochy za hostování našich dorostenců v jejich
družstvu. Tuto dobu jsme plně využili k trénování od přípravky až po muže. Některé malé děti byly vůbec poprvé
oblečeny do kompletní hokejové výstroje, a tak se cítily jako
opravdoví hokejisté. Ještě jim to příliš nejde, ale družstvo těch
nejmenších se snaží a od listopadu by mělo hrát soutěž elévů
v minihokeji. Druhé družstvo hraje minihokej 3. tříd a na
našem stadiónu by se měli ukázat i muži. Družstvo starších
žáku je zařazeno do Královehradeckého kraje za HC Jičín,
protože v našem kraji pro ně není vypsaná soutěž. Všichni se
těšíme na vaší návštěvu hokejového stadiónu a na mohutné
povzbuzování.
Josef Boháč

Plavecká škola ve spolupráci s REGIA a.s. pořádají po prázdninách opět AQUAAEROBIK. Cvičení začíná každé úterý počínaje 12. 9. od 18 hodin v bazénu ve Varnsdorfu. Cena za hodinu
činí 70,- Kč. Cvičitelky se již na vás těší!

Hrál i bývalý ligista
V září se uskutečnil sedmý ročník Poprázdninového volejbalového turnaje pro příchozí smíšená družstva započítávaný
do celoroční série čtyř turnajů o „Pohár realitní a finanční
společnosti BIB, a.s.“. Z přihlášených sedmi družstev nakonec dorazila pouze čtyři. Družstvo s názvem NEUDĚLÁŠNIC
přijelo z Liberce a v jeho středu hrál Martin Nečas, bývalý
ligový volejbalista a člen širšího reprezentačního kádru. V týmu měl vyložené amatéry, a tak nelze říci, že by jeho účast
ovlivnila výsledky celého turnaje. Vždyť i naše družstvo MLČECHVOSTY a NOTOR TEAM s nimi uhrály také jeden set.
A jak vše nakonec dopadlo? Poslední, čtvrtou příčku, obsadily
MÁNIČKY. Prohrály 0:3 s NOTOR TEAMEM a s NEUDĚLÁŠNIC a uhrály pouze set s MLČECHVOSTY. Vítězstvím
2:1 s MÁNIČKAMI si MLČECHVOSTY zajistily třetí příčku,
prohrály s NOTOR TEAMEM 0:3 a s NEUDĚLÁŠNIC 1:2. Zajímavé finálové utkání potom předvedly celky NOTOR TEAM
a NEUDĚLÁŠNIC. První set vyhráli „Notoři“, avšak v dalších
dvou setech již nestačili, takže se umístili na druhé příčce a
celkovým vítězem se stalo liberecké družstvo. Poděkování od
organizátorů patří panu Havlíčkovi a jeho zaměstnancům ve
sportbaru sportovní haly za rychlou a ochotnou obsluhu a za
přípravu chutných jídel.
Petr Damnitz

Mladší přípravka SK Slovan Varnsdorf.
pas rozhodly dobré nástupy
domácích do obou částí hry.
Góly Jungmannová a Řezáčová. Doma narazily na
dosud neporažené Uhlířské
Janovice. Po půli 1:1 jim
vyšel závěr a vyhrály 3:1.
Góly Svobodová, Řezáčová
přímo z rohu a Jakubovská.
Hráčky hostí zahodily za
stavu 1:1 PK.
Starší žáci neuspěli
doma s Rumburkem 1:3
(0:1). Za stavu 0:2 se trefil po
akci Šťastného Lambrecht.
V neděli hráli v Souši. V poločase vedli 0:1, nakonec však
prohráli 3:2 a oba góly dal
Červeňák. Mladší žáci se
s Rumburkem rozešli smírně
1:1 (1:0), gól dal R. Kramer.
V Souši prohráli 3:1 (1:1),
branku dal Žatečka. Starší

Z CYKLISTIKY
V první zářijový víkend se
pravidelně jezdí rumburský
Tour de Zeleňák, letos to
byl 22. ročník a opět se jej
zúčastnilo pár desítek borců z Varnsdorfu. Uvádíme
výsledky některých nejlepších. Kategorie A (muži 1929 let) 3. Jan Novota 1:22:52
hod, 9. Pavel Zoser; B (muži
30-39 let) 6. David Nejedlý
1:24:39; C (muži 40-49 let)
9. Václav Zemler 1:33:44, 10.
Jiří Fabry, 11. Milan Spurný, 12. Miroslav Vohnout; D
(muži 50-59 let) 10. Jaromír
Macan 1:35:34; E (muži

nad 60 let) 1. Herbert Michel 1:33:50; Kompletní
výsledky lze najít na http:
//www.kolabrabec.com
Na jihu Čech se jel tradiční Král Šumavy (neoficiální
MČR v silničním maratónu,
což je 240 km v hornatém terénu). Dojmy sdělil Jan Novota: „Nádherný závod, jelo
nás dohromady asi 1200 na
různých délkách trati. David Nejedlý, Pavel Zoser i já
jsme zvolili tu nejdelší trasu
a letošní ročník měl největší
převýšení v historii. Počasí
vyšlo úžasně, jasno a tak 20

foto MD

přípravka druhý turnaj
okresu vyhrála a ve třetím
skončila druhá. V průběžné
tabulce jí ale patří první
místo před áčkem nadějí
Dolní Poustevny. Mladší
přípravka pokračovala ve
své suverenitě. Na druhém
satelitu znovu neztratila
jediný bod a sedmkrát vyhrála s celkovým skóre 25:1.
I třetí satelit byl její kořistí,
ale soupeři se lepší a uhrávají s ní stále lepší výsledky.
ZdS

Z HÁZENÉ
Házenkáři zahájili sezónu
utkáním v Děčíně, kde podlehli Slavoji 25:18 (12:7).
I další utkání hráli venku,
v České Lípě a prohráli těsně 25:22 (13:10). Doma hostili Most. Ten v prvých dvou
kolech vyhrál, ale naši borci
jej ve svém prostředí zaskočili. Po poločase 13:5 vyhráli
23:13. Sestava: Vodrážka Janošek (2 branky), Kepka
(2), Rozbora (7), Kočiš (3),
Mareš, Volf (4), Rybář (5),
Přibyl a V. Müller ml. Příští
domácí zápas hrají házenkáři Slovanu proti Jablonci B 8. 10. od 15.00 a uvítají
povzbuzení vyšší návštěvy
než tomu bylo v utkání
s Mostem, kdy přišlo zhruba
20 diváků.
ZdS
stupňů. Do 150 km se mi jelo
výborně ve skupině o 8.-15.
místo. Pak mi ale v kopci
na Javorník hrozně „seklo“, došly síly, kdy během
3-5 minut nastala hrozná
krize. Skupina ujela, ale ve
sjezdu jsem se najedl, nějak
se z toho oklepal a do cíle
dojel kupodivu dost čerstvý
a užil si divácky zajímavou
cílovou rovinku. Za čas 7:54
hod z toho bylo 19. místo
celkově (17. v kategorii),
což beru jako úspěch, neboť
jsem se chtěl vejít do dvacítky. Kluci dojeli spolu, David
50. a Pavel na 51. místě.
ZdS
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