USTANOVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO - 2. 11. 2006 v 15. hod.
Číslo

20
ŘÍJEN 2006

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

CENA 5,- Kč

VÝSLEDKY VOLEB VE VARNSDORFU
NEJVÍCE HLASŮ ZÍSKAL MARTIN LOUKA a ODS
PLATNÉ HLASY CELKEM: 84 175
VOLEBNÍ ÚČAST: 35,25%
Hlasy

Kandidátní listina

Počet

abs.

v%

mandátů

TABULKA VÝSLEDKŮ
(ZASTUPITELÉ)
Kandidát
Počet hlasů Strana/
Poř.
číslo Příjmení, jméno Tituly abs. v% skut. hnutí
1

Louka Martin

1258 15,80

1

HNHRM

2

Sucharda Jiří

1232 6,05

2

ODS

3

Moravec Václav

1221 5,99

3

ODS

1181 5,80

4

ODS

1170 5,74

5

ODS

6

ODS

Ing.

9

ODS

20356

24,18

5

4

Dubský Karel

8

ČSSD

14416

17,12

4

5

Poláček Josef

2

KSČM

14181

16,84

4

6

Nácovský Martin MUDr. 1167 5,73

7

HNHRM

7958

9,45

2

7

Jakubec Petr

994 6,89 10

ČSSD

8

Dlask František

981 6,80 12

ČSSD

5

Strana zelených

6915

8,21

2

9

László Vladislav

965

6,80 14

KSČM

1

ODH

5898

7,00

1

4

SNK ED

5444

6,46

1

6

KDU - ČSL

4556

5,41

1

3

SZSP

4451

5,28

1

MĚSTO BEZ STAROSTY NEZŮSTANE
V souvislosti s komunálními volbami, které se
uskutečnily podle zákona o
volbách do zastupitelstev
obcí č. 491/2001 Sb. a konaly se na základě rozhodnutí prezidenta republiky ve
dnech 20. a 21. října t.r.,
se množí dotazy týkající se
fungování městského úřadu i záležitostí samosprávy
ve městě v období voleb a
bezprostředně po nich.
S využitím příslušných
ustanovení výše zmíněného
zákona a zákona o obcích č.
128/2000 Sb. se pokusíme
na tyto a další podobné
dotazy odpovědět.
Samotné volby do zastupitelstva města a období po
nich se na chodu městského úřadu nijak neprojeví.
Všechny jeho součásti jsou
řízeny tajemníkem MěÚ a
úřad jako celek funguje a
bude fungovat jako jindy.
Poněkud odlišná je situace volených orgánů samosprávy. Dosavadní mandát
všech členů zastupitelstva
za n i k l d nem voleb, t.j.

dne 20. října ve 24 hod.
Mandát nových členů zastupitelstva města vznikl
jejich zvolením v okamžiku
ukončení hlasování. Každý
člen zastupitelstva skládá
na svém prvním zasedání
zákonem předepsaný slib.
Ust av ujíc í zasedá n í
nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní
starosta tak, aby se konalo
do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Ty vyhlašuje
a uveřejňuje Státní volební
komise.
Ú kolem ust av ujíc í ho
zasedání zastupitelstva
je zvolit starostu, dva místostarosty a radu města
(v našem případě sedmičlennou včetně starosty a
místostarostů).
Zákon o obcích stanoví,
ž e dosavad n í st a rost a
v období ode dne voleb do
dne konání ustavujícího
zasedání nově zvoleného
zastupitelstva obce zabezpečuje výkon přenesené
působnosti státní správy
v obcích, kde není tajem-

ník obecního úřadu. Dále
přebírá plnění většiny pravomocí svěřené radě obce a
pokračuje v plnění značné
části úkolů a povinností
starosty (viz. § 102,103)
s výjimkou provádět rozpočtová opatření. Po svém
zvolení přebírá plnění povinností vyplývajících ze
zákona nový starosta. Jak
z uvedeného vyplývá, zákon
pamatuje na to, aby město
(za normálních okolností)
nezůstalo bez starosty ani
na jediný okamžik.
Na dalších zasedáních
zvolí zastupitelstvo města
předsedu a členy kontrolního a finančního výboru
(existence těchto výborů
je daná zákonem). Předsedou v ýbor u musí bý t
člen zastupitelstva. Rada
města jmenuje předsedy a
členy jednotlivých komisí,
které jsou jejím poradním
orgánem. Poté již zastupitelstvo, rada i vedení města
začínají normálně plnit svěřené funkce a úlohy.
Dr. Miloslav Hoch

Ing.

Ing.

10

Hricz František

Ing.

960

6,65 15

ČSSD

11

Reiber Vladimír

Ing.

877

6,18

21

KSČM

12

Draský Jaroslav

Ing.

862 6,07 22

KSČM

13

Jakoubek Jiří

Ing.

800

5,54 25

ČSSD

14

Hoch Miloslav

RSDr. 790

5,57 26

KSČM

15

Jára Václav

MUDr. 763 16,74 31 KDU-ČSL

16

Smetanová Alena Mgr.

756 10,93 33

17

Houžvička Ladislav

751 12,73 36

ODH
SZSP

18

Novotný Miroslav Ing.

636 14,28 48

19

Zbihlej Josef

585

20

Solloch Roland

21

Vajsová Zdeňka

Mgr.

ThMgr. 583

Mgr.

534

8,45 60

SZ

SZ

7,32 61 HNHRM
9,80 70 SNK ED

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
Děkuji tímto zaměstnancům města, kteří zajišťovali přípravy voleb, členům volebních komisí a celému volebnímu
štábu za zdárný průběh voleb do zastupitelstva v našem
městě.
Ing. Josef Poláček, starosta
INZERCE

20/2006

O ROZVOJI VLAKOVÉ DOPRAVY
PŘEDVOLEBNÍ SLIBY
V rámci projektu KOREG - Koordinace regionálního
A POVOLEBNÍ SKUTEČNOSTI rozvoje v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa se zúčastnili
Devět volebních stran a hnutí, kandidujících v komunálních volbách ve Varnsdorfu představilo svých devět
volebních programů. Některé byly delší, druhé kratší,
některé tištěny barevně na křídovém papíře, jiné jen
skromně na papíře bez lesku. Zato všechny dohromady a
společně slibovaly, jak povedou k lepším zítřkům město,
dostanou-li jejich kandidáti šanci.
Jak a nakolik tyto sliby nakonec ovlivnily výsledky voleb, můžeme už dnes jen odhadovat. Zkušenosti z minulých
voleb však ukázaly, že pro voliče je přednější spíše osobnost
jednotlivého kandidáta než předvolební sliby.
I když volební programy byly svými vizemi o potřebách
města velmi podobné, pozornější čtenář mohl přesto zaregistrovat rozdíly. Zkušenosti z praktického dění a řízení na
radnici vedly jejich autory ke konkrétnějšímu rozpracování
úkolů, které město potřebuje a čeká. Přesto nelze všechny
sliby na papíře brát za splnitelné jako celek. Je toho příliš
mnoho, co město potřebuje, a peněz na všechno nebude
dostatek. Základními příjmy města jsou především daňové
příjmy tvořící páteř rozpočtu. Hospodářským růstem naší
republiky rostou i daňové příjmy obcí. Zatím co v roce 1999
činily roční plánované daňové příjmy Varnsdorfu 60 mil.
Kč, v roce 2006 to je už 138 mil. Kč. Dalšími významnými příjmovými položkami jsou výnosy z prodeje majetku
města a získané dotace. Právě prostředky z prodejů a
dotací významně přispívají a i nadále pomohou přispět
k realizaci předvolebních slibů, protože samotné daňové
příjmy většinou padnou na nutné výdaje, které město
každoročně potřebuje k zajištění svého chodu a potřeb
(školství, kultura, soc. služby, údržba města a splácení
úvěru). Nesmí se zapomínat ani na skutečnost, že kromě
dotací se město musí podílet vlastními prostředky, které
podle velikosti projektů jdou do milionů.
Na realizaci a dokončení investičních akcí většího rozsahu často nestačí jedno čtyřleté volební období a proto
se stává, že spolu s přípravou, zajištěním a samotnou realizací se protáhnou do dalšího, ne-li ještě delšího období
(viz Hrádek, nemocnice, areál kasáren, objekt 512 - ZUŠ,
stadion). Ať už si však „zásluhy” za dokončení přisvojí
kdokoliv, důležité pro město a jeho občany je, že se vůbec
uskutečnily.
Nové vedení radnice se bude muset především zabývat
realizací načatých akcí, jako např. knihovnou, zastřešením
zimního stadiónu a dokončením areálu bývalých kasáren.
Zklamáni možná budou ti, kteří čekají na přestavbu náměstí či vybudování obchvatu pro kamiony. Nastávající čtyři roky však jistě přinesou mnoho prospěšného pro rozvoj
města a věřím, že společně s dalšími investory se podaří
vybudovat mnohé z toho, co bylo ve volebních slibech.
R. Dausch

Aktuálně z radnice
• 4. 10. informační jízda vlakem v rámci německo-českého dílčího projektu zaměřeného na koordinaci regionálního územního plánování v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
„KOREG“
• 5. 10. předání pamětních listů města za příkladnou
a svědomitou práci v jednotce Sboru dobrovolných hasičů
města, za nezištnou a obětavou pomoc a vzornou reprezentaci města při likvidaci následků živelných pohrom
• 6. 10. slavnostní otevření Domu kultury v Rumburku
• 6. 10. projednání projektu „Obnova železničního pohraničního přechodu mezi ČR a SRN v úseku Dolní Poustevna
- Sebnitz“ za účasti Hospodářské a sociální rady okresu
Děčín, starostů Šluknovska, Národního parku České Švýcarsko o.p.s., zastupitelů Ústeckého kraje a dalších
• 10. 10. poslední zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska ve volebním období 2002 - 2006
• 12. 10. zasedání Rady města Varnsdorf
PeV

představitelé našeho města a městského úřadu výjezdního zasedání s tématem „Další rozvoj osobní dopravy na
cestě Eibau -Seifhennersdorf - Varnsdorf - Großschönau
- Zittau - Porajow - Hrádek“ .
Účastníci nastoupili do vláčku společnosti SBE a přepravili se do Hrádku nad Nisou, kde jim byly cestou podávány
informace. Na společném obědě v Hrádku se dále jednalo
o mezinárodním internetovém kulturním a společenském
kalendáři, zkušenostech z projektu Malý trojúhelník a
dalších projektech v rámci Private Public Partner. Na závěr
proběhla prohlídka nového autobusového terminálu v blízkosti nádraží v Hrádku.
JS

Doprava se nelepší
Podle posledních známých informací se doprava na
hlavní silnici 1/9 mezi Svorem a Rumburkem zatím
nezlepší. Průběžné provizorní opravy havarijního stavu
v minulých týdnech pouze zmírnily část dopadů, během
zimy se očekává opětovné zhoršení situace. S napětím
je očekáváno otevření dálnice D8 a následný odklon
dopravy, která postihuje částečně i naše město. Jelikož
však komunikace 1/9 zatím není zahrnuta do plánované
sítě zpoplatněných silnic a dálnic, dá se do budoucna
očekávat, že mnoho řidičů se přes ni bude nadále vyhýbat
ostatním zpoplatněným úsekům. Starostové Šluknovska
proto vyzvali Krajský úřad, aby nám pomohl situaci
v dopravě řešit a zmiňovanou komunikaci nechal zařadit
do zpoplatněné sítě.
JS

AKCE ZA ČISTÉ OKOLÍ
Stovka žáků ze ZŠ Bratislavská a další stovka žáků ze
ZŠ náměstí E. Beneše se zúčastnila akce za čisté okolí.
V rámci projektu „Varnsdorf - místo pro život“ v krásný
podzimní čas žáci vyrazili s velkými pytli na odpadky do
ulic města. Úklidový rajon byl stejný jako na jaře, tedy
okolí ZŠ Bratislavská, břehy Mandavy, rybníky a les a
pastviny u kynologického klubu. Díky nově zapojené škole
bylo uklizeno i okolí ZŠ Náměstí, okolí Sokolovny a hřiště,
náměstí a autobusové nádraží, ulice a park Legií, prostor
kolem Billy. Na pomoc vyrazilo i auto technických služeb
s úkolem odpad odstranit.
„Jsme rádi, že se k nám po letech konečně někdo přidal
a vážíme si učitelů ze ZŠ náměstí E. Beneše, kteří se svými žáky uklidili také velkou část města. Doufáme, že se
přidají postupně i další školy“, uvedl jeden z organizátorů
Mgr. Petr Šmíd. „Na jaro plánujeme pokračování akce a následně na konci školního roku dojde na vyhlášení výsledků
druhého ročníku výtvarné soutěže Varnsdorf - místo pro život, kterou opět naše škola v dohledné době vyhlásí. Znovu
budeme žádat o grant města a předpokládáme, že budeme
úspěšní a budeme moci práce dětí ohodnotit zajímavými
cenami“, dodal Mgr. Petr Šmíd.
rm
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KRÁTCE
Ve finále je práce na
propagačním DVD o městě, kde bude malé seznámení
s Varnsdorfem, jeho historií
a životem v něm.
Kolaudační rozhodnutí 40 bytových jednotek v
bývalých kasárnách by mělo
být vydáno v posledním říjnovém týdnu, nedostatky
byly odstraněny a stavbu
tak převezme investor.
První nájemníci se budou
stěhovat od 1.11.2006. Nyní
probíhají závěrečné práce
na 32 bytových jednotkách,
předpokládané dokončení je
do konce prosince.
Na závěrečném jednání
Sdružení pro rozvoj Šluknovska převzal místostarosta
města poděkování za spolupráci při pořádání letošního ročníku prestižního
cyklistického závodu Tour
de Feminim a poděkování
za významnou podporu a
pomoc při pořádání Letního
turistického srazu a za uspořádání Dne Varnsdorfu.
Městu Varnsdor f za
měsíc srpen přibylo 12
novorozenců, před matričním úřadem bylo uzavřeno
16 manželství, došlo k 13
úmrtím, přihlásilo se 26 a
odhlásilo 22 občanů a ohlášeno bylo 82 změn místa
trvalého pobytu v rámci
města.
Požár nové galvanovny v sousedním Seifhennersdorfu
způsobil
ekologickou havárii, která
postihla 22. 10. tok Mandavy. Hašením požárku se se
splašky dostaly do půdy jedovaté látky, které zcela zdecimovaly rybí sádku v Seifhennersdorfu (až 10 tisíc kusů
ryb). Ve Varnsdorfu havárie
vyhubila necelý kilometrový
úsek. Smutné na tom je, že
jsme o havárii nebyli včas
infor mováni a následky
nejsou urč it ě def in itivně u konce.
rm

Město pomohlo
Hřensku
Zastupitelstvo města
schválilo účelovou dotaci
pro hasiče obce Hřensko.
Ačkoli zastupitelé rozhodli
o nákupu a zapůjčení vysoušečů, projevil se později
nedostatek mobilní techniky. Z tohoto důvodu zastupitelstvo v září rozhodlo o
revokaci usnesení a Město
Varnsdorf nakonec uvolnilo
formou účelového příspěvku
finanční prostředky na nákup motorového kalového
č er padla Honda W T 30
XK3 DE s příslušenstvím
v hodnotě 50.000,- Kč. Symbolicky představitelé města
čerpadlo Hřensku předali
17. října 2006.
rm
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SLOVO MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA
Pane ve službách investora Hypernovy,
volím toto oslovení, protože jste se zapomněl pod svůj
článek podepsat.
Ve svém povídání o levném benzínu a kartelových dohodách poskytujete veřejnosti nepravdivé informace o mé
práci městského architekta a vyslovujete pochybnosti o mé
odborné způsobilosti.
Nemám ve Varnsdorfu pumpu, ani jsem nepsal článek,
proti kterému se ohrazujete.
Jsem autorizovaný architekt pro pozemní stavby a
územní plánování a pracuji ve své profesi třicet let. Moji
kolegové, architekti investora, kterého zastupujete, vám
jistě rádi vysvětlí, jaké odbornosti profese architekta
zahrnuje. Nemusím však být
vůbec odborníkem v urbanizmu, abych mohl říci, že stavba
supermarketu v této podobě
do centra města nepatří. Nemusím být vůbec odborníkem
na dopravu, abych mohl posoudit, že rozlehlá křižovatka
s parametry rychlostní komunikace nepatří na hlavní
dopravně zklidněnou městskou ulici. Nemusím být vůbec
odborníkem v dendrologii, abych mohl tvrdit, že vykácení
vzrostlých lip bylo zbytečné a navíc v místě, kde mohly
zadarmo pomoci zakrýt nekulturnost těsného sousedství
plechové haly s klasicistní architekturou bývalé továrnické
vily. Vykonávám pro Město Varnsdorf činnost městského
architekta, která spočívá v poskytování konzultací, vyjádření a posudků, tedy vesměs činností s hlasem poradním.
Respektoval jsem většinový souhlas rady města a městského zastupitelstva k výstavbě Hypernovy v tomto místě
a ve svých vyjádřeních k vašim postupným návrhům jsem
se snažil předkládat připomínky a doporučovat úpravy,
které by alespoň částečně pomohly zmírnit negativní dopad
této stavby do prostředí centra města. Architekti investora
akceptovali při návrhu objektu mé doporučení na optické
rozčlenění fasády do Národní ulice na několik částí, ostatní
doporučované úpravy však již v následných dokumentacích
zohledněny nebyly a mám obavy, že se k architektům ani
nedostaly. Není pravda, že původní varianta s umístěním
30 m od ulice byla zpracována po konzultaci se mnou. Není
pravda, že bych měl někdy nějaké požadavky, není to ani
v mé pravomoci. Není pravda, že jste museli přepracovávat celou dokumentaci k územnímu rozhodnutí, protože
následná dokumentace ke stavebnímu povolení se téměř
v ničem neliší. A už vůbec není pravda, že by mé drobné doporučující úpravy byly nereálné, stačí nahlédnout do mých
vyjádření k vašim návrhům. Již od prvního návrhu jste znal
negativní stanovisko městského architekta i vedení města
k umístění pumpy u Hypernovy a opakovaně jste zástupcům města garantoval, že zde pumpa nebude. Zastupitelstvo
města odsouhlasilo prodej městských pozemků pro stavbu
Hypernovy na základě předložené situace bez pumpy.
Pumpa není ani v dokumentacích, na které vydal stavební úřad územní a stavební povolení. Dodatečný požadavek
na umístění pumpy je možná podle vašeho investorského
pohledu mistrovským taktickým manévrem, podle mého
názoru je to však spíše pokus o obyčejný podfuk, který navíc
(jak píšete) chcete prosadit všemi dostupnými prostředky.
Snaha nalákat občany na levnější benzín zavání pohrdáním jejich zdravým rozumem, každému musí být zřejmé,
že právě levnější benzín by do tohoto místa v centru města
přitáhl i dopravu, která sem vůbec nepatří.
Slušnějším a čestnějším jednáním by bylo, kdybyste svůj
článek uvedl slovy:
„Ve službách investora Hypernovy jsem byl postaven
před těžký úkol - prosadit benzínovou pumpu, o které
jsem opakovaně zástupcům města tvrdil, že zde nebude.
Abych přesvědčil vás, občany města, musím použít trochu
nepravd a trochu znevážení práce jiných, ale dělám to vše
jen pro vaše dobro. Vždyť ta nevinná pumpa bude taková
hezká, malá, naše.“
Lidé mají rádi upřímnost, možná by to zabralo.
Ing. arch. Vlastislav Kaut

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
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Rozhovor s investorem HISTORICKÉ
Půjde o příznivou cenu

Téma čerpací stanice
v centru města rozpoutalo
obrovské diskuse. Již v minulém vydání Hlasu severu
se investor vyjádřil v článku
„Chcete levnější benzín nebo
kartelové dohody“. Zeptali
jsme se proto investora na
další diskutovaná témata.
Komu by záměr vybudovat malou čerpací stanici
mohl být noční můrou?
„Náš záměr by měl být
noční můrou nikoliv svým
rozsahem!!! (jedná se skutečně o 2 stojany a podzemní
nádrž na vlastní parkovací
ploše obchodního centra),
ale mohl by být noční můrou
místním prodejcům pohonných hmot, neboť řetězec
skupiny Ahold je jedním
z největších provozovatelů
zařízení tohoto druhu ve
střední Evropě a není tedy
pravděpodobné, že by mohlo
docházet k „Dohodám o výši
cen“ s místními obchodníky
s PHM. Naše čerpadlo
jistě jakýmsi kartelovým
dohodám nezabrání, ale
zcela jistě se eventuálních
dohod mezi prodejci nebude
účastnit a tudíž nabídne
příznivější ceny. Rozhodně
se jedná o doplňkový prodej
pohonných hmot těm zákazníkům, kteří přijedou za
nákupy do obchodního střediska osobním automobilem.
Spojení nákupu a rychlého
doplnění pohonných hmot
přímo v areálu obchodního
střediska přispívá k úspoře
prostředků a času, zejména
u klientů, kteří se automobilem dopravují pouze zříd-

ka a právě do obchodního
střediska, aby odvezli větší
nákupy.“
Myslíte si, že si občané
přejí rozšířit poskytované služby právě o vaše
malé čerpadlo uprostřed
města?
„Průzkumy, které jsou
součástí úspěchu každé obchodní společnosti jsou prověřeny trhem a současnými
trendy. Zcela evidentní je,
že spousta klientů využívá
doplňkových prodejů pohonných hmot v hojné míře
právě v areálech obchodních
středisek. Nezpochybnitelné
je, že velkou většinu „rutinních“ nákupů je vhodné realizovat na jednom místě.
Doplnění paliva pro osobní
vozy je podle mého názoru
jednoznačně rutinní záležitost, stejně jako nákup
běžného spotřebního zboží.
Není nic nevhodnějšího, než
když je malebné město zejména ve svém středu vybaveno desítkami zchátralých,
polorozbořených, životu
nebezpečných a na pohled
smutných objektů zkrachovalých, nefunkčních, nebo
vytunelovaných továrních
bloků. Jednu takovou „Pihu“
jsme se rozhodli ve vašem
městě odkoupit, odstranit
a vybudovat zde obchodní
středisko. Pro informaci
občanů města se jedná
o investici zhruba za
150 mil. Kč. Podle mého
skromného úsudku se
jednoznačně jedná o velmi
vhodnou investici ve vašem
městě.”
-r-

Potřebujeme další supermarket?
Otázka nepochybně natolik ožehavá, že by se k ní naši
občané měli asi vyjádřit. Obávám se, že se svým odmítavým
stanoviskem zůstanu spíše hlasem volajícího na poušti. Kdo
měl to štěstí se dostat za komunistů na Západ, zíral doslova
s otevřenými ústy nad těmito markety, kde bylo k dostání
doslova vše od zavíracího špendlíku až po Mercedes. Tato
kvapně postavená monstra by nás měla tedy zařazovat mezi
tzv. civilizované země a jsou nepochybným znakem globalizace. I určitý komfort při nákupu jistě představují. Jak to ale
bývá, vše má i své stinné stránky.
Supermarkety kupují zboží od nadnárodních firem a
vzhledem ke své velikosti, finanční síle, jsou schopny dočasně snížit ceny a tím vyřadit z konkurence malé obchody, jež
dříve braly zboží přímo od místních výrobců. Myslím, že je
krajně nemoudré tyto obchody likvidovat a rozmnožovat tak
další armádu nezaměstnaných. Supermarkety tak ovlivňují
způsob hospodaření sociálně i ekologicky nepříznivým směrem. Pochopitelně, že dlouhá cesta ke spotřebiteli se projevuje
i na kvalitě. Známá je aféra se zkaženým masem z Bavorska,
jež nabyla globálního rozměru.
Jednou z možností, jak omezit diktát těchto supermarketů
a získat ekologicky zdravé potraviny, je zahrádkaření. Poskytuje též možnost smysluplného využití volného času a zejména
dětem a mládeži dát šanci, jak je vymanit z oné panelákové,
televizní džungle, přeplněné hernami, kde doslova na každém
kroku číhá pokušení gamblerství, drog i vandalství. Přál bych
si, aby se město Varnsdorf opět mohlo honosit hrdým názvem
Gartenstadt - Město zahrad, jak tomu bylo dříve.
MUDr. Petr Košek

støípky
ŘÍJEN

1. října 1906 byla slavnostně otevřena budova
oční kliniky v areálu „špitálu“ (bývalá kasárna v ul.
Nemocniční) tehdejším starostou Goldbergem. Stavba
trvala dva roky. O stavbě
se začalo uvažovat, když se
ve Varnsdorfu usadil oční
lékař dr. Franz Friedland.
Ten zde během sedmi let
ošetř il 1900 pacientů a
provedl 800 operací šedého
zákalu.
9. října 1881 byl slavnostně odhalen pomník
císaře Josefa před hostincem „Město Vídeň“, který
později vyhořel. (Poštovní
ulice - roh oplocení budovy
polikliniky u muzea.)
16. ř íjna 1866 byl ve
Floriansdorfu slavnostně
vysvěcen chorobinec, který
vybudoval Emanuel Palme.
23. ř íjna 1868 př ijel
na slavnostně vyzdobené
varnsdorfské nádraží první
vlak.
ŠMIK

Varnsdorfská
hruška skončila
na 11. místě
Rekordní počet hlasujících a napětí do poslední
chvíle provázely letošní
finále ankety Strom roku
2006, kterou pořádá program Strom života Nadace
Partnerství. Nejsympatičtějším stromem se nakonec
stala Lípa na hradu Sádek
u Třebíče, pro kterou hlasovalo přes 11 tisíc lidí.
Program Strom života již
druhým rokem podporuje
společnost Skanska, která
na něj v letošním roce věnuje 6,1 milionu korun. Záštitu nad anketou převzal
ministr životního prostředí,
jehož resort je současně i
spoluvyhlašovatelem.
V letošním pátém ročníku se do hlasování zapojilo
přes 50 tisíc lidí, což je zhruba o 15 tisíc více než vloni.
Do sbírky Strom života se
tak díky zájmu hlasujících
podařilo nashromáždit více
než 200 tisíc korun, které
budou využity na výsadbu
nových stromů.
Varnsdorfská hruška,
kterou do ankety přihlásil
Městský úřad Varnsdorf
a Michaela Smečková s
Miroslavou Havlíčkovou,
studentky Střední školy
služeb a cestovního ruchu
ve Varnsdorfu, získala 371
hlasů, což stačilo jen na
11. místo.
rm
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Cyklohrátky i Drakiáda se letos vyvedly FOTOGRAFIE JOSEFA
V září a říjnu za podpory
grantu Make a Connection
připravili varnsdorfští skauti ve spolupráci s divadelními skřítky Ťoupou a Kikulínem již tradiční soutěže
Pohádkové Cyklohrátky a
Drakiádu. A jak to vlastně
všechno probíhalo?
Pohádkové Cyklohrátky
již tradičně proběhly na svátek svatého Václava, tedy
28. 9. Počasí soutěži přálo
a tak si přijelo zasoutěžit
přes padesát cyklistů, kteří
změřili své síly v nejrůznějších disciplínách. Soutěžící
jezdili podle kategorií na velkém nebo malém okruhu. Ze
soutěží bych uvedla poznávání pohádkových postav či
dopravní test, ve kterém si
cyklisté mohli porovnat své
vědomosti a znalosti.
Drakiáda spojená s korunovací Dračího krále
proběhla 15. 10., kde se
u vysílače nad Elitkami sešlo rekordních padesát soutěžních draků, se kterými
přišlo na 150 dračích nadšenců. A co bylo úkolem?
Samozřejmě „dostat“ draka
do vzduchu. Soutěžilo se ve
dvou kategoriích:
„O nejlépe létajícího draka“ a „O nejhezčího ručně
dělaného draka“. Ten, kdo

vytvořil draka sám a krásně mu létal, se stal Dračím
Králem.
A jak to dopadlo?
Za nejlépe létajícího draka získal 1. místo - Borek
Bártl, 2. místo - dračí tým
Smrčkovi a Prchalovi a 3.
místo - Karolína Barniáková.
Za nejhezčího ručně dělaného draka získala 1.
místo - Ilona Havlíčková, 2.
místo - Medvědi (družina 1.
oddílu skautského střediska
Lužan Varnsdorf) a 3. místo
- Ondra Mlynář.
Uděleny byly i zvláštní
ceny za originalitu draka

Radku Mlynářovi, za skautského draka Aleně Petrové
a za originální navíjení
Ladislavu Havlíčkovi. Dračím králem se stal Jakub
Maryška.
Poděkování patří Marku
Dvořákovi za sponzorský
dar ve formě prospektů na
Drakiádu a dále všem, kteří
pomohli zajistit a technicky
zabezpečit soutěže - firmě
Útes Varnsdorf, KASP,
Sušené ovoce. Poděkování
patří též všem soutěžícím,
kteří vytvořili tak krásnou
atmosféru.
Středisko Lužan Varnsdorf
Romana Cupalová

Ukázka originality draků.

Foto JS

POZVÁNKA NA MINITRH
Dovolujeme si vás pozvat
na 4. ročník regionálního
knižního minitrhu, který
pořádáme ve spolupráci s
Kulturní komisí Rady Města
Varnsdorf ve Studentském
centru Střelnice. Smyslem
minitrhu je informovat širokou veřejnost o produkci
knih, map, propagačních
materiálů, hudebních nosičů apod., které vznikly na
území Šluknovského výběžku, Tolštejnského panství či
Minieuroregionu Mandava-Spréva nebo které o tomto
regionu pojednávají. Minitrh
je především akcí prodejní a
propagační, ne kontraktační. Minitrh se koná v sobotu
4. listopadu od 9 do 17 hodin. Ve Studentském centru

je k dispozici sál, kde bude
probíhat vlastní minitrh,
salonek na doprovodné
akce a restaurace. V rámci
minitrhu bude probíhat
v přilehlém salonku doprovodný program. V loňském
roce to bylo např. seznámení
s knižními novinkami - Libuše Horáčková, promítání
diapozitivů Václava Sojky
z parku České Švýcarsko,
vystoupení Jaroslava Melichara - přednáška o knize
Vlastivěda Šluknovského
výběžku pro školy a veřejnost a Karla Jarolímka
- prezentace vydaných knih
o historii školství v Krásné Lípě a regionu, křtiny
nových knih a sborníku
Mandava 2005…

Doprovodný program na
letošní rok je ve stadiu vyjednávání.
Tradičními vystavovateli,
kteří se zúčastní knižního
minitrhu, jsou zpravidla
městské úřady a informační centra regionu, městské
knihovny, Klub českých
turistů, Národní park České Švýcarsko, Tolštejnské
panství, Nakladatelství
Vestri, Děčínský deník,
místní knihkupci, Kruh
přátel muzea Varnsdorf,
knihkupci a vydavatelé
z německého příhraničí.
Věříme, že vás naše nabídka
zaujala a že se rozhodnete
zúčastnit se.
Mgr. Veronika Kolářová,
za pořadatele minitrhu

KRAJINA ČESKÉHO ŠVÝCARSKA VE FOTOGRAFIÍCH
Městská knihovna ve Varnsdorfu spolu s obecně prospěšnou společností
České Švýcarsko Vás zve na výstavu velkoformátových fotografií
Českého Švýcarska autorů Z. Patzelta a V. Sojky.
Přijďte se potěšit jedinečnými panoramatickými pohledy na region, který upoutává svou
jedinečností a možná vás inspiruje k podzimnímu výletu do nedaleké „krajiny plné
tajemství“. Výstavu si lze prohlédnout v prostorách Městské knihovny ve Varnsdorfu
od 6.11. do 20.11. 2006.

ZOSERA V SENÁTU

Foto Jiří Stejskal
Za velkého zájmu proběhla 4. října v předsálí Jednacího
sálu Senátu vernisáž výstavy fotografií našeho senátora a
jiřetínského starosty Josefa Zosera. Dva tematicky zaměřené
celky zvou návštěvníka na procházku autorovým světem.
V sérii snímků nazvané „PRAHA - sídlo českého Senátu“,
vzdává Josef Zoser hold lidské dovednosti a výstavné architektuře Valdštejnského paláce a přiléhajících zahrad.
Dokládá tak, že ani každodenní setkávání s prostředím,
které jej obklopuje, neobrušuje jeho cit pro vnímání krásy.
Druhá část výstavy pak provází diváka lyrickými zákoutími
autorova rodného kraje. Nazval ji „LUŽICKÉ HORY - krajina
mého srdce“ a je hlubokým vyznáním obdivu každodenním
proměnám přírody v místech pod Jedlovou horou. Několika
milými slovy zahájil výstavu 1. místopředseda Senátu Petr
Pithart. Přátelsky v nich vyzdvihl fotografické, politické i
lidské stránky Josefa Zosera. Cti se pak dostalo dvěma varnsdorfským občanům, kteří byli osobním pozváním přizváni
na účasti v programu vernisáže. Podmanivé hudební vstupy
nabídla písničkářka z větrného mlýna Jana Vébrová a průvodního slova se ujal ředitel divadla Martin Louka. Výstava
konaná u příležitosti 10. výročí ustavení Senátu Parlamentu
České republiky se tak stala i příležitostí k prezentaci umění
lidí našeho regionu.
-r-

Úspěšné zakončení projektu
pro nezaměstnané
Pěti účastníkům projektu
se podařilo nastoupit do
zaměstnání, tři se stali dobrovolníky v sociální oblasti
a jeden účastník bude dále
pokračovat ve studiu v oboru sociální práce. Takové
výsledky přinesla realizace
projektu Podpora získávání
sociálních a profesních dovedností pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením,
který uskutečnila organizace
Na Křižovatce Varnsdorf od
listopadu 2005 do srpna
2006. Celkem nastoupilo
do projektu 12 účastníků,
projekt dokončilo 11, z toho
10 žen a 1 muž.
Projekt byl zaměřen
na realizaci vzdělávacího
programu cíleného na získávání praktických a teoretických dovedností v oblasti
sociálních služeb pro osoby
v evidenci úřadu práce.
Výběr účastníků projektu
byl cílen zvláště na osoby

zdravotně znevýhodněné,
dlouhodobě nezaměstnané,
nízkokvalifikované a absolventy. Všeobecným cílem
bylo zvýšit zaměstnatelnost
těchto osob a přispět ke
zvýšení míry zaměstnanosti
v regionu Šluknovského
výběžku.
Účastníci sdělili, že jsou
jim po absolvování projektu
na úřadu práce nabízeny
pracovní pozice z oboru sociální práce, které jim před
nástupem do projektu nabízeny nebyly. Zde je patrný
význam projektu pro cílovou skupinu - více možností
uplatnění na trhu práce.
Projekt byl podpořen
v rámci programu Phare
2003 RLZ, byl spolufinancován Evropskou unií a
státním rozpočtem ČR.
Partnerem projektu byl
Úřad práce Děčín pobočka
Rumburk.
Mgr. Pavlína Novotná
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Přijmeme do pracovního poměru

LAKYRNÍKA - PŘÍPRAVÁŘE
pro autolakovnu v Rumburku.

• výhodné platové podmínky
• nástup ihned
Informace na tel.:
412 384 354, 602 132 899

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

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

Dlouhodobé zkušenosti v oblasti účetnictví, daní
i daňových kontrol.
• CENA DOHODOU •

nabízí opakovanou inzerci s 50% SLEVOU!

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

20/2006 INZERCE

Střední škola cestovního ruchu
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
příspěvková organizace

hledá zájemce na obsazení funkce:
ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO EKONOMIKU
Vzdělání: VŠ, Bc, ÚSO - ekonomický směr
Požadavky: praxe v oboru
práce na PC
řidičský průkaz, sk. B
V případě zájmu zašlete písemnou
nabídku vč. strukturovaného životopisu
do 15. 11. 2006 na adresu:
Střední škola služeb a cestovního ruchu
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
nebo e-mail: e.zavrtalkova@sosvdf.cz
informace: tel. 412 372 456
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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.

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.

Zastoupení regionálních rozhlasových stanic
Hitrádio Crystal, Rádio Děčín, Fajn North
Music, Fajn Rádio Agara, Hitrádio FM Labe
H L E D Á - OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO SEVERNÍ ČECHY
Chcete pracovat pro velkou mediální společnost, být finančně a
časově nezávislý? Právě pro Vás je tu naše pracovní nabídka!
KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY
• SŠ vzdělání • velmi dobré komunikační a prodejní dovednosti
• spolehlivost, odpovědnost a profesionální přístup
• znalost MS Office • řidičský průkaz skupiny B
PRACOVNÍ NÁPLŇ
• poskytování mediálního poradenství
• příprava reklamních kampaní
• zajišťování produkce reklamních spotů
• zpracovávání individuálních projektů
NABÍZÍME
• zaměstnanecký poměr • zázemí silné a stabilní společnosti
• velmi dobré finanční ohodnocení • práci v mladém týmu
Životopis zasílejte do 14 dnů na e-mail: jan.ondrus@mms.cz

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.
Máte mimořádné výdaje?
Nabízíme vám úvěr 10 - 40 tis.
Nenahlížíme do registru. Volejte ihned 605 150 033.
Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma. H.
Matoušková, Jiříkovská 99,
Rumburk. Tel. 412 333 365,
604 854 748.
Prodej rodinného domu
ve Varnsdorfu. Velmi dobrý
stav. Prodejní cena: 2,6 mil.
Kč. Bližší informace Lužická
R.K. Telefon 412 333 281,
723 327 523.
Prodej rodinného domu
ve Šluknově. Prodejní cena:
1.200 000,- Kč. Bližší informace Lužická R.K. Telefon
412 333 281, 723 327 523.
Prodej rodinného domu
ve Starých Křečanech. Prodejní cena: 940.000,- Kč.
Bližší informace Lužická
R.K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.
Prodej rodinného domu
s provozovnou v Doubici. Po
celkové rekonstrukci. Velmi
dobrý stav. Prodejní cena:
1.940 000,- Kč. Bližší informace Lužická R.K. Telefon:
412 333 281, 602 108 404.
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PODĚKOVÁNÍ

Dne 5. listopadu 2006 tomu bude
10 let, co nás navždy opustila dcera
a sestra Martina Mládková. Nikdy neuplyne tolik času, aby se dalo zapomenout.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou společně s námi. Rodiče a sestra Lenka.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.
Dne 26. 10. uplynulo již 13. smutné výročí úmrtí pana
Josefa Šerého. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Manželka Ilona, děti Josef s rodinou, Radek s
rodinou a Ilona s rodinou.

Dne 1. 11. 2006 se dožívá krásných 75. narozenin
Josefa Mostecká. Hodně
zdraví a štěstí do dalších
let jí přeje dcera A lena
s rodinou.

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Prodám zánovní pneu
vč. disků , 6V bater ii
v záruce, nové čelní sklo,
motor a různé další ND
na trabanta. Dále prodám
plastovou nádrž 10 0 0 l
v rámu s podlážkou. Tel.:
728 930 317.

P rodá m by t 2 +1 v
družstevním vlastnictví
ve Varnsdorfu, 51m 2 , panelový dům, nová omítka
a zateplení, plastová okna,
zděné jádro. Cena 340.000,Kč. Kontakt 728 669 135.
www.preklady.de

INZERCE

Dne 24. 10. 2006 jsme vzpoměli první
smutné výročí, kdy nás navždy opustil
pan Jiří Morkus. Děkujeme všem, kdo
vzpomenou s námi.
Manželka s rodinou a ostatní příbuzní

Děkuji tímt o všem
známý m, kteř í se př išli
rozloučit dne 27. 9. 2006 se
zesnulým panem Jánem
Školníkem.
Zvláště bych chtěla poděkovat panu MUDr. Ulvrovi
a panu MUDr. Richterovi
za jejich obětavou pomoc
při jeho dlouhodobé nemoci. Poděkování též Pohřební službě Kamélie, panu
Fundovi a paní Heczkové a
za květinové dary.
Božena Školníková

BLAHOPŘÁNÍ
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Ohlednutí za festivalem
Je tomu už více než měsíc,
kdy se ve Varnsdorfu konal
netradiční festival Namax.
Jenom pro př ipomenutí,
šlo o týden 11. - 17. září,
kdy u sportovní haly stály
vojenské stany, ze zadní
strany pódium, po městě
chodili různě oblečení lidé
a ve skate parku bylo po
dva večery pěkně narváno.
Hrály se hry, diskutovalo
se o životních hodnotách
ve stanech, hrála hudba,
sportovalo se a nakonec se
dokonce uklízelo. My osobně
doufáme, že se vám všem líbil a to i přes občasný hluk
ve večerních hodinách.
Chtěli bychom touto formou dodatečně poděkovat
Městu Var nsdor f za po skytnutí potřebných prostor
a finančnímu příspěvku,
manželům Hoffmanovým za
postavení horolezecké stěny,
KD Rozkrok za bezplatný
pronájem prostor, technickým službám za pomoc při
sobotním úklidu města.
Zá roveň jsme vdě čn i
za př ispěn í m ístn ích

podnikatelů na rozpočet
této akce, bez nichž by se
festival nemohl uskutečnit
- firmě Hosana, Noprosu,
Northco, Scrapservis, ZVS,
MPK, Krenotech, Velveta,
potrav iny Ivan Ju ř íček,
autoservis Bečvář, elektro
Bukáček, řeznictví Vohnout,
Renoplastic, Samat, Zabal,
FB Automobil, nadaci Euronisa, Jaroslavu Langrovi
a jídelně Krejza.
Přejeme si, aby mladí lidé
v našem městě, kteří něco
umí, motivovali druhé, aby
se snížil počet lidí užívajících návykové látky a lidé
pochopili poselství Bible
v dnešní době. Festival byl
jedním ze střípků, který
má skládat celou mozaiku
našich aktivit, jež napomáhá k naplnění výše zmíněných cílů.
Jsme rádi, že jsme se
jako město mohli spojit a
společně tuto akci vytvořit.
Věříme, že budeme moci
nadá le tímt o způsobem
spolupracovat.
Za Apoštolskou církev
Martin Penc

INZERCE

VITANA a.s.
provozovna Varnsdorf
přijme
mzdovou účetní
se znalostí personalistiky
na dobu určitou.
Pořadavky:
SŠ, praxe, MS Office
Nástup: ihned
Informace na
telefonu 412 353 109

Poutavě o mateřském jazyce
V městské knihovně se 4. října konala přednáška
PhDr. Patricie Anzari, CSc. na téma „Literatura a mateřský
jazyk jako průvodci při nalezení smyslu života“. Ke stěžejním
myšlenkám poutavé přednášky patřilo téma mateřského
jazyka jako našeho bohatství, o které bychom měli neustále
pečovat; mateřština, příběhy a zkušenosti sdělované prostřednictvím knih.
Dr. Anzari provedla posluchače velmi vtipně úskalími
současného mateřského uživatelského jazyka, jimiž jsou
například vulgarizace a neschopnost bohatého vyjadřování. Schopnost kvalitně používat rodný jazyk a vnímat jej co
nejjemněji je velkým vkladem do duševního života, obohacuje naše vztahy a jen na nás záleží, jak s darem mateřštiny
naložíme, jak jej předáme svým dětem.
Dr. Anzari bude spolupracovat s MěK i nadále. Od ledna
spolu s ředitelkou Mgr. Veronikou Kolářovou povede nový
pořad pro mladší školní a předškolní děti nazvaný Pohádková neděle. Pohádkové neděle již úspěšně probíhaly 6 let
v pražské Etnočajovně. O začátku pohádkového projektu
v Městské knihovně ve Varnsdorfu vás budeme včas informovat.
-r-

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Závody v orientačním běhu

Druhou říjnovou středu se za krásného podzimního počasí
uskutečnil v lesích u Studánky závod v orientačním běhu
pro žáky z domova mládeže VOŠ a SPŠ Varnsdorf. Deset
dvojic závodníků se po přípravě pustilo do zápolení ani ne
tak s během v hezkém lesním prostředí, ale spíše s buzolou a
s určením správného směru dle azimutů. I když vychovatelé,
kteří závod připravili, někdy ukrývali tabulky s azimuty na
téměř neviditelná místa, většina závodníků si s nástrahami
tratě poradila a doběhla do cíle. Někdo při rychlém běhu
dělal chyby v měření, jiní se zase příliš nezadýchali, ale
jejich přesnost byla perfektní. Našli se i „horolezci“, kteří
hodlali překonat nástrahy závodu po skále, naštěstí však
byli včas zastaveni bdělými pořadateli. Vydařený závod byl
zakončen rozdělením cen pro nejlepší družstva a pro všechny
pak naše kuchařky upekly výborný koláč, po kterém se jen
zaprášilo.
Za vychovatele DM VOŠ a SPŠ Miloš Růžička

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Basketbalisté venku
neúspěšní
Zahájila sezóna 2006
- 2007 krajského přeboru
mužů a TJ Slovan hrál
dvakrát venku, bohužel
bez úspěchu. Na palubovce BK Teplice „B“ podlehl 71:63 (12:17, 19:14,
19:17, 21:15). Utkání začali
hosté dobře jak v útoku, tak
v obranné fázi. Ve 2. čtvrtině soupeř nasadil zónovou
obranu 2-1-2, která začala
snižovat jejich náskok a nebýt ojedinělých úspěšných
střel z dálky, tak těžko odpovídali na narůstající skóre
domácích. Pak se přestala
dařit i zmiňovaná střelba a
k možnému zvratu v utkání
nepomohlo vyfaulování hráče Bubna ve 22. minutě, dále
technická chyba Šišuláka
v koncovce duelu a následně
i vyfaulování Voráčka. Tým
však odvedl své nynější
maximum a zahráli všichni
přítomní hráči. Body Slovanu: Zázvorka 19 (1x3),Voráček 19 (2x3), Vakulenko 10
(2x3), Buben 6 (2x3), Boháč
3, Schilling 2, Doležal T. 2,
Šišulák 2. Trestné hody:
24/18-13/6, trojky 6-7, fauly 20-25. V hale BK Baník
Most varnsdorfští prohráli
82:55 (31:18, 23:13, 12:12,
16:12). Domácí rozhodli o
své výhře již v první půli. Po
vcelku vyrovnaném začátku
Slovan ztratil veškerou invenci v útoku, nefungovala
souhra malých a dlouhých
hráčů, scházel dirigent hry
a tím i herní myšlenka na

polovině soupeře. Body
Slovanu: Voráček 16 (1x3),
Schilling 14, Zázvorka 12,
Buben 7 (2x3), Boháč 3, Beran 2, Vakulenko 1. Trestné
hody 24/10 - 28/18, trojky 63, fauly 24-20. Ani ve třetím
zápase venku basketbalisté
neuspěli a prohráli s týmem
MEBIKAN Ústí n. L. B 74:52
(20:11, 18:13, 23:18, 17:10).
Mladší žáci hráli dvakrát s BK Baník Most a
oba zápasy prohráli. První
47:69 (25:34). Body: Blažek
15, Holubář 13, Pajma 6,
Lehroch 5, Jiruš 3, Škorňa
a Novotný 2, Ondrejčík 1.
Druhý skončil 30:94 (17:49).
Body: Ondrejčík 18, Blažek
3, Němec, Škorňa, Holubář a
Novotný T. 2, Pajma 1.
Družstvo mladších
minižáků hrálo dvě utkání
s BK DDM Děčín. K prvnímu zápasu na domácí palubovce nastoupilo oslabeno o
několik hráčů, ale ve druhém
mohlo zvítězit. Škoda řady
neproměněných střeleckých
příležitostí. První duel prohrálo 31:40 (18:16). Body:
Sovák 11, Houngbedji 7,
Ticháček a Zamrzla po 4,
Kňourek a Holubář po 2, Tomek 1. Druhý skončil těsně
30:32 (10:15). Body: Sovák
14, Zamrzla a Ticháček po
4, Kříž, Koudelka, Tomek a
Holubář po 2.
Ing Miroslav Novotný,
Ing. Zdeněk Strolený

ZRANĚNÍ KOSÍ SLOVAN, ALE JE DRUHÝ
Slovan si v Ovčárech
připsal třetí prohru v řadě
a ztratil tak vedení v ČFL.
Začal hon na nového zajíce,
glosoval situaci trenér Josef
Hloušek. Při rozcvičování
před utkáním se zranil
Svojtka a varnsdorfským
tak přibyla ke zraněným
- zkušenému hráči středu
pole Pavlu Čapkovi a průbojnému útočníku Davidu
Fikejzovi další opora. Branka 42. Studený, ŽK 4:5 (u
hostů Zachariáš, Vondráček,

PLAVECKÁ
SOUTĚŽ
MĚST
V plaveckém bazénu se
uskutečnila opět jako každý
rok plavecká soutěž měst.
Varnsdorfský bazén byl přihlášen v kategorii do 20.000
obyvatel. Tentokrát se sešlo
292 plavců a získalo pro naše
město 3.018 bodů. Nejstarší
účastnicí byla paní Marie
Kovaříková (ročník narození 1933), která přislíbila, že
pokud bude zdraví sloužit,
tak s ní můžeme příští rok
opět počítat. Celou akci organizovala REGIA a.s. a
Komise pro tělovýchovu a
sport. Poděkování patří všem
účastníkům, kteří podpořili
v soutěži naše město a ředitelům škol za zajištění účasti
mládeže. Dík též členům
plaveckého oddílu, ti pracovali jako rozhodčí. A ještě
je třeba na závěr uvést, že
naše město obsadilo solidní
4. místo! Statistika účasti
škol: ZŠ Náměstí 81 žáků,
ZŠ Edisonova 58, Gymnazium 44, ZŠ Seifertova 27,
ZŠ Karlova a ZŠ Bratislavská po 21 žácích, Speciální
škola 7 a VOŠ 5 žáků.
Zbyněk Šimák

Šilhan, Svoboda, Hyka), 400
diváků. Ve Šluknově pak
přivítal zdecimovaný Slovan
bez sedmi hráčů kádru (zranění, 4 ŽK Zachariáš) kdysi
ligový Cheb, momentálně v
tabulce druhý. Po půli 2:1
utkání skončilo výhrou 3:1
(11. Hyka z PK, 20. Šilhan,
90. Milner). Vzhledem ke
zdravotní situaci to byla asi
nejdůležitější výhra podzimu
a na soupisce byli i dorostenci
Rada a Novák, kteří v závěru
naskočili do hry.
Výsledky fotbalové
mládeže stručně: Trnovany
- STARŠÍ DOROST 1:1 (Svoboda), MLADŠÍ 2:0; STARŠÍ
DOROST - Kadaň 1:1 (Just),
MLADŠÍ 3:3 (Havel, Jelen
Krákora); Trutnov - ŽENY
1:1 (Svobodová); ŽEN Y
- Teplice B 3:1 (Svobodová,

Druhý díl podzimních her

Na umělé trávě v Kotlině
se odehrál za účasti 8 týmů
ve 2 kategoriích turnaj v malé kopané. Počasí opět přálo,
a tak nečekaně dobré zápasy
byly k vidění v turnaji dívek
a napínavé chvilky zažívali
diváci v utkáních chlapců.
Zde se nejvíce dařilo týmu

Varnsdorfáci na
NOVA AUTHOR CUPU Varnsdorfští cyklisté
Cyklistika a cykloturistika se dnes stávají nejdostupnější pohybovou aktivitou pro širokou veřejnost. Je dobře, že
nezůstává jen u akcí, kdy parta přátel poznává okolí, ale
„pohodáři“ jsou schopni konkurovat i cyklistům z jiných
regionů. Již poněkolikáté se zúčastnila skupina nadšenců
veřejného závodu, který patří k těm nejvíce obsazeným.
V letošním roce stálo na startu v Josefově Dole na 2800
cyklistů a z toho důvodu se také startovalo v šesti vlnách.
Účast v určité vlně je dána loňským výsledkem a celkovým
pořadím, a tak letos stáli v první vlně J. Strož (22.), M.
Malík (37.) - jezdí za Kooperativu a pravidelně se zúčastňují
závodů Českého poháru a J. Švorc (119.), ve druhé vlně to
byli J. Pospíchal (591.), M. Hozák (529.), P. Matušek (985.),
J. Roman (718.), J. Dužár (280.), v šesté M. Vohnout (320.)
a V. Zemler (318.) - v závorce je uvedeno celkové pořadí.
Nejlepšího času z varnsdorfských dosáhl Honza Strož.
Trať vedoucí Jizerskými horami dlouhou 60 km zvládl za
1:55:36,2 hod. Výborného výsledku dosáhla Barbora Michalinová, která ve své kategorii obsadila skvělé 5. místo.
V.Z.

za hranicemi

První říjnovou sobotu
pořádal Rad und Skiclub
Oberlausitz závody do
vrchu dvojic v sousedním
Waltersdorfu. Čeští zástupci
obsadili téměř všechny kategorie a nevedli si vůbec špatně. Trať byla dlouhá 10,5 km
a vedle náročného kopcovitého profilu účastníky potrápil též chlad a neustávající
déšť. Jednotlivé výsledky: A-kategorie smíšených
dvojic-masters: 5. místo B.
Michalinová a J. Pospíchal.
B-kategorie muži-masters:
3. místo J. Švorc a V. Ze-

Řezáčová, Voglová); STARŠÍ
ŽÁCI - Kadaň 1:1 (Zadina),
MLADŠÍ 1:3 (Šiška); Most B
- STARŠÍ ŽÁCI 2:0, MLADŠÍ 1:0; STARŠÍ PŘÍPRAVKA
hrála domácí turnaj a přes
dvě remízy jej vyhrála, když
měla daleko nejlepší skóre.
Cenami turnaj sponzorovali
VOKO-Ing. Vojta Koudelka,
Renoplastik, Uzeniny Vohnout, Potraviny Kříž a dále
Jiří Hájek, Vu Tien Tung,
Walter Reinisch, Petr Malík
a Ruda Horáček. Na předposledním podzimním satelitu
v Jiříkově skončila druhá.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA ani
v šestém satelitu nenašla přemožitele a opět zvítězila, ale
v Děčíně na sedmém prvně
zakolísala a skončila druhá.
Celkově ovšem suverénně
vede.
ZdS

mler, 6. místo M. Vohnout a
J. Juda, 7. místo M. Hozák a
J. Dužár. C-kategorie muži:
1. místo J. Strož a M. Malík,
6. místo J. Švorc jun. a M.
Král.
Potěšujícím poznatkem
je, že cyklistika v naší oblasti opět získává na popularitě. Nebude tak od věci
zamyslet se nad založením
cyklistického oddílu, který
by zajistil sportovní náplň
především pro mladé závodníky a současně by spolupracoval s příhraničními oddíly.
V.Z.

ze ZŠ Edisonova, následovaly Gymnázium Varnsdorf,
ZŠ Beneše a ZŠ Seifertova.
Nejlepším střelcem se s 5
brankami stal Jakub Zadina
(ZŠ Edisonova). V kategorii
dívek nakonec dominovala
ZŠ Seifertova, za ní následovaly ZŠ Beneše, Gymnázium
Varnsdorf a ZŠ Edisonova.
Nejvíce branek (3) nastřílela Michala Chalupná (ZŠ
Seifertova). Pořadatelsky
turnaj zajišťovala ZŠ nám.
E. Beneše s přispěním
společnosti Regia a.s. (Zbyněk Šimák) a týmu učitelů
zúčastněných škol (Mgr. M.
Marek, Ing. Petr Dopita).
Dík patří Jirkovi Vítovi za
zajištění nápojů. Třetí díl
Podzimních her 2. stupně
ZŠ - košíková - se bude
konat v pátek 3.11. 2006
v tělocvičně pod náměstím.
V celkovém hodnocení škol
si zatím nejlépe vede Gymnázium Varnsdorf, ale do závěrečného vyhlášení zbývají
ještě dvě soutěže, zmiňovaná
košíková a celý seriál vyvrcholí turnajem ve florbale.
V.Z.
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