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Náměstí zaplnili studenti na koloběžkách
Více než 1.500 měst se
minulý týden zúčastnilo
již šestého Evropského
týdne mobility, který se
pod heslem „Ulice lidem“
snažil ukázat, že snaha pro
vytvoření více prostoru pro
chodce a cyklisty může vést v
důsledku k poklesu množství
dopravních zácep a znečištění, aniž by vedl k omezení
mobility občanů.
I město Varnsdorf se do
akce zapojilo a připravilo
celotýdenní program, který
odstartovala 17. září vernisáž prací dětí z varnsdorfských mateřských škol na
téma Ulice pro lidi. Výstava
byla po celý týden umístěna
v městské knihovně.
Druhý den s názvem Evropský den bez aut měl pestrý program. Od 10. hodiny
bylo uzavřeno náměstí a část
ulice Legií. Ačkoliv bylo pro
děti připraveno malování
na ulici, počasí akci nepřálo. Organizátory však déšť
nevyvedl z míry a malování
se přesunulo do městského
úřadu. Děti mohly současně
vyslechnout rady odborníka
z autoškoly, shlédly správně
vybavené kolo, vyzkoušely si
přilby, vyplňování testů pro
cyklisty s vyhodnocením a

odměnou za jejich výkony
byly sladkosti a reflexní
nálepky. Děti si také mohly ve spolupráci s Českým
červeným křížem vyzkoušet
poskytnutí první pomoci při
úrazech na kole. Píšťalky
koloběžkové jízdy studentů
a učitelů ze Střední školy
služeb a cestovního ruchu
Varnsdorf se dopoledne rozezněly po celém městě.
Ve chvílích umoudřeného
počasí využily děti přistavených jízdních kol a absolvovaly jízdu zručnosti či
slalom. Odpolední program
dne zpestřil také Cyklo-

INZERCE

sport Bartys s nabídkou
špičkových jízdních kol a
vystoupení mistra České republiky Herberta Schwarze
na freestylovém kole.
Po dohodě s vedením
města ČSAD Semily vyhlásila 18. září na městské lince
jízdy zdarma.
Středa byla v duchu
výzvy místostarosty Františka Dlaska, který vyhlásil
soutěž „O cenu místostarosty
města za plný počet bodů”.
Soutěžící si mohli vyzkoušet
v e-učebně elektronické
testy. Cenu získaly tři ženy.
Společné hlídky dětí základních škol a Policie ČR při
měření rychlosti a kontrole
řidičů byly náplní předposledního dne týdenní akce.
Kdo dostal sladké jablíčko a
kdo kyselý citrón bylo podle
zásluh projíždějících řidičů.
I úředníci podpořili myšlenku celé kampaně a vydali
se na „úřednickou jízdu aneb
i úředníka na kole možno
viděti”. Kolona 28 úředníků
se tak vydala na 30km trasu a byla vzorným příkladem
varnsdorfského aktivního
občana-cyklisty.
Poděkování za sponzorování akce patří firmám
Hypernova Varnsdorf, Papírnictví Pachman, Tiskárna
Trio, Dřevěné hračky, Cyklosport Bartys. Poděkování
také patří organizátorům
celé akce: pracovníkům
MěÚ, Městské policii, Policii ČR, Městské knihovně,
Sboru dobrovolných hasičů,
Autoškole Cibulka, základním a mateřským školám i
ČSAD Semily.
Text a foto rm

NOVÝ TAJEMNÍK ING. SAMUHEL
Rád přivítám každého
Na základě výběrového
řízení se novým tajemníkem
Městského úřadu Varnsdorf
stane od 1. října 2007 jednapadesátiletý varnsdorfský rodák
Ing. Lubomír Samuhel. Svůj
profesní život zasvětil ekonomice. Začínal jako vyučený
elektrikář v podniku TOS
Varnsdorf, kde pokračoval
i po absolvování střední a
vysoké ekonomické školy,
obor ekonomika průmyslu.
Svému podniku zůstal věrný téměř třicet let - působil
na ekonomickém úseku, byl
ekonomickým náměstkem a
od roku 1991 se stal finančím
ředitelem. Po odchodu z TOSu
v roce 2004 byl ředitelem rumburské nemocnice a od roku
2006 pak ředitelem odboru
ekonomiky Správy Národního
parku České Švýcarsko.
Do veřejného života
města vstoupil ve volebním
období 1998 - 2002, kdy byl
členem rady města jako nezávislý člen zastupitelstva.
V posledních komunálních
volbách se opět ucházel o
přízeň voličů jako nestraník na kandidátce ČSSD.

Zkušenosti z ekonomie
a řídící práce budou jistě
přínosem při řízení úřadu,
který již pátý rok zajišťuje
kromě potřeb města i služby
okolnímu regionu. V rozhovoru o své nastávající práci
a představách o fungování
úřadu nový tajemník m.j.
řekl: „Musím se především
důkladně seznámit s organizační strukturou úřadu
a zvážit, nakolik je jeho
nastavení optimální. Jsem
zastáncem přímého dialogu,
a proto budu mít dveře otevřené pro každého, kdo má
co říci ke své práci a k řešení
problematiky úřadu a města“.
rd

KRAJŠTÍ RADNÍ
VE VARNSDORFU

Radní Ústeckého kraje zavítali v rámci svého dvoudenního
výjezdního zasedání, jež se koná několikrát do roka, do Šluknovského výběžku. Zasedání rady proběhlo v rekonstruovaném
areálu krásnolipské Továrny, která se zároveň stala i hostitelkou. Druhý den po zasedání radní v čele s hejtmanem Šulcem
navštívili varnsdorfské Vzdělávací centrum v Kostelní ulici,
kde byli seznámeni s projekty Střední školy služeb a cestovního ruchu a seznámili se i s řediteli Střední školy technické
a Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, jejímiž
zřizovateli je právě Ústecký kraj. Setkání se samozřejmě zúčastnil i starosta našeho města.
Text a foto rm
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Z deníku Městské policie
Domácí násilí
Na základě žádosti obvodního oddělení Policie ČR asistovala hlídka MP při podezření na domácí násilí v jednom
domě ve městě, kde jeden z partnerů fyzicky napadal
druhého a podařilo se mu téměř zdemolovat jejich byt.
Společnými silami byl uklidněn a celou záležitost nyní
řeší Policie ČR.
Zapomnětlivost by se mohla prodražit
V době, kdy dochází k vykrádání osobních vozidel, by se
zapomenuté zavření auta mohlo stát velice snadnou kořistí.
O tomto se naštěstí nepřesvědčila řidička, která nechala
zadní dveře svého vozu dokonce pootevřené. Projíždějící
hlídka MP toto zjistila, řidičku upozornila a ta si vůz
zabezpečila.
Přetrvávající problém
To, že osob závislých na drogách je i v našem městě dost, je
známá věc. Stále častěji se však převážně v parcích nalézají
použité injekční stříkačky. V případě nálezu apeluji na nahlášení a udání přesného místa MP, která tento nebezpečný
odpad sebere a předá k odborné likvidaci. Není dobré se
stříkačkami manipulovat, aby nedošlo k poranění.
Poděkování strážníkům
Z funkce velitele městské policie bych chtěl poděkovat
strážníkům Romanu Sedlákovi a Miloši Boháčovi za zákrok
proti mužům pod vlivem drog . Ač sami zraněni, podařilo se
jim oba muže zajistit, aby svou agresivitu neobrátili proti
ostatním občanům, kteří se na místě zákroku nacházeli.
Letecké neštěstí
Hlídka MP spolupracovala s Policií ČR, HZS a leteckou
inspekcí při odstraňování následků tragické havárie ultralehkého letadla na Plzeňské ulici.
Martin Špička, velitel MP

Statistika neukázněných řidičů
V roce 2006 bylo ve Varnsdorfu řešeno 632 přestupků,
odloženo bylo 35 (22x došlé oznámení neodůvodňovalo zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci, 3x bylo o
věci již rozhodnuto v blokovém řízení, 5x souběžně vedeno
trestní stíhání, 3x obviněný nedovršil 15. rok svého věku,
1x odpovědnost za přestupek zanikla, 1x osoba zemřela před
zahájením řízení).
V 1. pololetí roku 2007 bylo řešeno 135 přestupků, odloženo bylo 20 (17x došlé oznámení neodůvodňuje zahájení
řízení o přestupku nebo postoupení věci, 3x souběžně vedeno
trestní stíhání).
Přestupky byly z 90% odloženy z důvodu, že došlé oznámení neodůvodňovalo zahájení řízení o přestupku nebo
postoupení věci. Celkem byly odepsány body 62 řidičům.
-r-

Svatebčané mají důstojný prostor

12. září se uskutečnilo oficiální předání stavby s názvem „Obnova prostranství mezi MěÚ a školní jídelnou“,
kterého se zúčastnili radní a zástupci dodavatelské firmy.
Ve města tak přibylo další dokončené dílo, jedno z mnoha,
které postupně zkrášlují naše město.
Foto rm

strana 2

DO MÍSTNÍHO ŠKOLSTVÍ
JEDENÁCT MILIONŮ
Nezasvěcenému by se mohlo zdát, že budovy mateřských škol /MŠ/ a základních
škol /ZŠ/, které patří městu,
jsou ponechány svému
osudu. Opak je však pravdou. Některé vnější opravy
školních budov jsou vidět
na první pohled. Například
výměna oken za plastová
v ZŠ Edisonova nebo oprava
střechy a fasády na budově
MŠ Nezvalova. Další poměrně rozsáhlé rekonstrukce a
opravy se pak provádí uvnitř
budov a zůstávají veřejnosti
spíše skryty.
Od začátku letošního
roku byly provedeny rekonstrukce a různé opravy
a úpravy na budovách
mateřských škol v hodnotě
1 470 000 Kč. Například
v MŠ Seifertova byly provedeny opravy kanalizace

a vodovodní přípojky, bylo
opraveno oplocení a zpevnění ploch. V MŠ T. G.
Masaryka byly provedeny
úpravy suterénu a dlažby.
V MŠ Pražská byly provedeny úpravy plynových rozvodů, rekonstrukce rozvodů
vody a požárního vodovodu
a také rekonstrukce střechy.
V některých MŠ se také
malovalo. V MŠ Křižíkova
se do konce roku počítá s
rekonstrukcí střechy, teras
a jejich zastřešení.
V budovách ZŠ byly v letošním roce provedeny různé
opravy a rekonstrukce v hodnotě 3 780 000 Kč. Těžiště
prací bylo přirozeně v období prázdnin. K největším
akcím zde například patřily
opravy parket ve třídách a
tělocvičně v ZŠ Bratislavská. Zmíněná výměna oken

Organizace školního roku
2007/2008
Školní vyučování bylo zahájeno 3. září 2007 a první pololetí
bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008. Druhé pololetí bude
ukončeno v pátek 27. června 2008. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007. Vánoční
prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna 2008. Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 1. února 2008. Jarní prázdniny v délce
jednoho týdne jsou stanoveny od 25. února do 2. března 2008.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a
pátek 21. března 2008. Hlavní prázdniny budou trvat od
pondělí 30. června 2008 do neděle 31. srpna 2008.
Vyučování ve školním roce 2008/2009 začne v pondělí
1. září 2008.
-r-

v ZŠ Edisonova bude dále
pokračovat v technickém
pavilonu a v tělocvičně. Výměna oken byla možná díky
získání třímilionové dotace.
V budovách ZŠ Seifertova
a Východní byly provedeny úpravy přívodu plynu,
v ZŠ náměstí se uskutečnila
rekonstrukce tělocvičny, počítačové učebny a laboratoře. Byla zde také provedena
oprava parket a linolea. V ZŠ
Karlova byly opraveny parkety.Ve všech budovách ZŠ
se malovalo či natíralo.
Ve školních jídelnách
/ŠJ/ byly provedeny opravy
a nákup strojního zařízení
v celkové hodnotě 1 084
000 Kč. Ve ŠJ náměstí byly
provedeny úpravy interiéru,
byl zakoupen konvektomat.
Do konce roku bude instalována klimatizace.Ve ŠJ
Edisonova byla provedena
úprava vzduchotechniky a
zakoupena myčka nádobí.
V obou ŠJ se malovalo.
Do konce letošního roku
bude vynaloženo do této oblasti celkem 11 milionů korun. Z rozpočtu města bude
hrazeno 8 milionů, 3 miliony
byly získány na dotacích.
Z těchto údajů jednoznačně
vyplývá, že oblast školství
není pro město okrajovou
záležitostí, ale naopak.
Nepřehlédnutelná je i skutečnost, že většinu akcí prováděly místní firmy. Je potěšitelné, že kvalita jejich práce je na velmi dobré úrovni.
Dr. Miloslav Hoch

KOMISE CESTOVNÍHO RUCHU
Bezbariérový
o 140. výročí Varnsdorfu
Od února 2007 pracuje nově vytvořená Komise cestovního ruchu a příhraniční spolupráce, jejímž cílem
je předkládat radě města návrhy projektů, představy a
záměry jak oživit cestovní ruch v našem městě a jeho
okolí, rozvoj města a jeho propagaci a iniciovat návrhy na
příhraniční spolupráci. Komise doposud doporučila nutnost zkvalitnění propagace cestovního ruchu ve městě a
okolních obcích Varnsdorfska a zkvalitnit systém jejich
spolupráce, nutnost vytvoření lepších podmínek pro
místní podnikatele v této oblasti. Dále je komise toho
názoru, že by město mělo vytvořit grantový program pro
cestovní ruch a vytvářet spolupráci s partnerskými městy. Podrobněji bude vše uvedeno v návrhu nové Koncepce
rozvoje cestovního ruchu, kterou naše komise připravuje.
Uskutečnila se společná schůze komise CR a komise kulturní ve věci přípravy oslav 140. výročí povýšení na město.
V diskusi se projednávaly především návrhy na způsob
oslav a hlavně jejich financování. Byl mnou, jako členem
komise CR, podán návrh, aby byl Grantový program
města na rok 2008 vyhlášen na doprovodné akce k oslavám. Dále bylo navrženo, aby se dala možnost zájmovým
organizacím na zviditelnění jejich činnosti v rámci oslav
a aby se oslavy neomezily pouze na dva dny a ohňostroj.
Závěrem chci poděkovat a vyjádřit spokojenost s prací
komise i předsedkyně Ing. Hamplové. Jen si přeji, aby
návrhy vzešlé z naší činnosti byly vyslyšeny a padly
na úrodnou půdu. Naše město to určitě potřebuje.
Petr Heinrich, člen komise CR

vchod
do 15. hodiny

Vá žen í spoluobča né,
z organizačních důvodů a
zabezpečení prostor polikliniky proti vandalům si
Vás dovolujeme informovat, že bezbariérový vchod
do budov y polik lin iky
Varnsdorf Poštovní 2060
v zadní části areálu bude
otevřen od 5 do 15 hodin
v pracovní dny od 15. 10.
2007.
K tomuto opatření jsme
byli nucen i př istoupit
z důvodů va nda lstv í a
poškozování majetku polik lin iky, které vzn iká
v pozd n ích odpoled n ích
hodinách.
V nutných př ípadech
mají jednotlivé ordinace
k dispozici klíče od bezbariérového vchodu a výtahu.
MUDr. Václav Jára,
ředitel nemocnice
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ZÁSTUPCE VARNSDORFU V BELGII
Motto: „Mnoho obyčejných
lidí, kteří bydlí v malých
obcích podél hranic a dělají
malé věci, mohou změnit
tvář světa.” Říká se, že
hranice jsou jizvy dějin,
které přinášejí hraničním
regionům převážně zřetelné
nevýhody. Hraniční regiony
trpí historickými důsledky
své periferní polohy a
z toho vyplývajících izolací.
Přeshraniční spolupráce
má pomoci tyto nevýhody
vyrovnávat a zlepšovat
životní podmínky.
V České republice funguje třináct euroregionů.
Členské státy EU a jejich regiony podporují
přeshraniční spolupráci na
všech úrovních, převážně
mezi regiony na vnějších
hranicích EU a iniciativa
Společenství INTERREG
přeshraniční spolupráci
oživila. Příkladem je euroregion Maas-Rhein (Nizozemí,
Německo) a oblast trojmezí
mezi SRN, Nizozemím a
Belgií, kde se zástupce
našeho města, místostarosta Karel Dubský, jako
zástupce Šluknovského
výběžku spadajícího do euroregionu Nisa, zúčastnil
výměnné návštěvy zástupců
euroregionu Maas – Rhein.
Setkání zástupců obou
euroregionů proběhlo ve
dnech 2. – 4. září v hlavním
městě německy mluvícího
společenství Eupenu za
účelem výměny poznatků
a zkušeností v oblasti
příhraničního styku.
Přijetí k pracovnímu
jednání o přeshraniční
spolupráci v regionu Nisa
a k výměně zkušeností se

delegaci dostalo přímo od
ministerského předsedy
německy mluvícího společenství pana Lamberze.
Po vřelém jednání s ním
proběhla tisková konference na otázky, jak daleko
je euroregion Nisa, na otázky bezpečnosti, prevence
kri-minality a propojenosti
regionu a bezpečnostních
složek. Široká diskuze
byla vedena současně se
starosty místních měst a
podnikateli k možnostem

jim přineslo ekonomický
růst a zaměstnanost, spolupráci ve zdravotnictví
a v příhraniční dopravě.
Zástupci našeho euroregionu byli přijati následně
i v hospodářské komoře,
kde se seznámili s prací
evropských komisařů pro
přidělování dotačních titulů.
Belgická strana projevila zájem o prorůstání
belgických podnikatelských subjektů do Čech

Foto KD
financování příhraničních
obcí v programu Cíl 3
– výměna informací a
zkušeností při využití lead
principů.
Delegace euroregionu
Nisa přijala i pozvání do
parlamentu, kde se setkala
s poslanci a vyměnili si
názory na dění v obou euroregionech. Poslanci kvitovali
pozitivní působení a spolupráci euroregionů, které

a do Německa v rámci
příhraniční spolupráce.
Česká strana jednala o
využití podpory programu
Cíl 3 v euroregionu Nisa.
Závěrem celého jednání
bylo uzavření dohody o
budoucí spolupráci euroregionu Maas-Rhein a Nisa
a dohodnuti byli referenti
pro mezinárodní vztahy
obou regionů.
rm

Festival NOCOMMENT 5 – jaké to letos bylo?
Na několika místech
Varnsdorfu se ve dnech
10. - 17. 9. konal festival
NOCOMMENT a to již
pátý ročník, když nepočítáme loňský festival NAMAX.
Z počátku se zdálo, že nám
počasí moc přát nebude,
nakonec se však umoudřilo
a mohlo se začít.
Úklid, pomoc v LDN,
stany plné čaje, sport, ranní přednášky ve školách,
hudba, tanec, pochod přes
3 vrchy, slaňování, happeningy, divadlo, grilování,
trochu hlučnější koncert
a závěrečná bohoslužba.
Nakonec uklidit stany a
hurá domů.
Co přináší takový festival našemu městu? Lidé
dnes čekají, kdo jim co
připraví, kdo je jak zabaví,
doufají, že nebude žádné

vstupné a v případě chyb
to pak pořádně zkritizují a
najdou viníka. Tento rok se
do organizování akce zapojilo 20 mladých lidí ve věku
14 - 25 let, Město Varnsdorf,
horolezecký a turistický
klub a asi 20 hostů z celé
ČR. Mladí lidé stavěli i
bourali stany, pomáhali při
organizaci her, s večerní
čajovnou, hlídáním i prováděním programu. Každý
se mohl zapojit dle svých
schopností. Co tedy festival
přináší? Možnost lidem
z ulice stejně jako pilným
studentům pracovat na
větším projektu, učit se být
zodpovědnými, pracovat a
být ku pomoci tam, kde je
potřeba.
Máme zájem o budoucnost našeho města a chceme
pomáhat nejenom mladým

lidem najít své schopnosti,
být užitečnými, být pro
někoho důležitými, bořit
předsudky vůči různým
věkovým skupinám, církvi
i Bohu. Děkujeme firmám
NOPROSU, SAMAT, HOSANA, SCRAPSERVIS,
CENTRUM PANORAMA,
NORTHCO a CYKLO BARTYS za pomoc, sponzorství
i rady, jak dělat věci lépe.
Omlouvám se za případný
hluk, který mohly některé
aktivity způsobit.
Na závěr chci vyzvat
každého, kdo by se chtěl zapojit, přispět, rozšířit či jen
pomoci s organizováním této
akce, ať se na nás obrátí.
A jak my křesťané říkáváme, Bůh Vám žehnej…
Martin Penc
www.e-cirkev.com

Opsáno z úřední desky
RM rozhodla pronajmout Sdružení občanů FK
Varnsdorf p.p.č. 441, p.p.č. 326, p.p.č. 329/1, p.p.č. 336/
1, p.p.č. 335/2, p.p.č. 342, p.p.č. 339 a p.p.č. 338 vše
v k.ú. Varnsdorf na dobu neurčitou za účelem
využívání tréninkových ploch a zázemí fotbalové
akademie za cenu 0,20 Kč/m2/rok. Pronajmout
Sdružení občanů FK Varnsdorf část p.p.č. 347/1 a část
p.p.č. 347/13 vše v k.ú. Varnsdorf na dobu neurčitou za
účelem stavebních úprav stavby bez č.p. na p.p.č. 347/9
v k.ú. Varnsdorf za cenu 1,- Kč/m2/rok. RM nesouhlasí
s podnájmem části nebytových prostor v objektech
na p.č. 2501, 2503, 2504 a 2505 vše v k.ú.Varnsdorf
užívaných jako opravna obuvi p. M. S. za účelem
provozování bazaru a zastavárny a nesouhlasí ani
s podnájmem části nebytových prostor pronajatých p.
M. B. v části č.p. 1254, Varnsdorf pí M. M. za účelem
provozování poradenství v oblasti výživy. Souhlasí
s demontáží ocelokolny v areálu zahradnictví v ul.
Národní a s realizací další etapy rekonstrukce Hrádku
dle návrhu doporučeného NF Hrádek-Burgsberg.
RM zveřejní záměr pronajmout plochy pro umístění
reklamních nosičů v budově MěÚ č.p. 1838, ul. T. G.
Masaryka, Varnsdorf a vyhlásí nové výběrové řízení
na pronájem ubytovny sportovní haly č.p. 2984, ul.
Západní, Varnsdorf. Rozhodla o přidělení veřejné
zakázky „MěÚ ve Varnsdorfu – rekonstrukce objektu
č.p. 1838 – etapa střecha“ uchazeči STAMO a povolila
použití znaku města Varnsdorf firmě KOMPAKT, spol.
s r.o., Zítkova 6, Litoměřice na mapového průvodce.
RM rozhodla schválit:
* zvýšení nájemného za 1m2 podlahové plochy pro
rok 2008 dle zák.č. 107/2006 Sb., o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu dle předloženého návrhu,
* odprodej vozidla Avia 31.1 K/5 DCA SPZ DCA 03-71
městu Krásná Lípa za dohodnutou cenu 50.000,- Kč,
* zřizovací listinu organizační složky pro pečovatelskou
službu dle zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách od
1. 7. 2007.
RM rozhodla stanovit:
* cenu za prodej p.p.č. 5997 a p.p.č. 5998/3 v k.ú.
Varnsdorf ve výši 350,- Kč/m2, * cenu za prodej č.p.
2310 se st.p.č. 376 a p.p.č. 377 v k.ú. Varnsdorf ve výši
2.500.000,- Kč, * zvýšení nájemného u nově uzavíraných
smluv za 1m2 podlahové plochy na 25,- Kč s platností
od 1. 9. 2007
RM rozhodla pověřit starostu města uzavřením dohody o uznání a zaplacení dluhu dle vyúčtování náhrady
škody ze dne 6. 8. 2007 a to ve dvanácti pravidelných
měsíčních splátkách počínaje měsícem září 2007 dle
návrhu.
RM rozhodla vzít na vědomí: * informaci o proběhlém výběrovém řízení na funkci vedoucího úřadu
města Varnsdorf, * informaci, že starosta města bude
v měsíci září plnit úkoly tajemníka dle zákona o obcích č. 128/2002 Sb. * odstoupení od smlouvy o nájmu
nebytového prostoru č.p. 1016, ul. Dlouhá, Varnsdorf
k 30. 11. 2007.
RM rozhodla zrušit: * výběrové řízení na pronájem
ubytovny sportovní haly č.p. 2984, ulice Západní.
RM rozhodla jmenovat: * Pí D. Krajčovičovou do
funkce člena Sociální komise doplňkové péče na volební období 2006 - 2010., * P. Mgr. R. Buřiče do funkce
člena Komise pro tělovýchovu a sport na volební období
2006 - 2010., * P. J. Žďárského do funkce náhradního
člena Komise pro tělovýchovu a sport na volební období
2006 - 2010., * Pí I. Tesařovou do funkce člena Komise
prevence kriminality na volební období 2006 - 2010., *
P. Mgr. J. Zbihleje do funkce náhradního člena Kulturní
komise na volební období 2006 - 2010., * P. R. Kocůrka
do funkce náhradního člena Komise správy majetku a
výstavby na volební období 2006 - 2010.
RM rozhodla odvolat: * Pí Světlanu Smolíkovou
z funkce člena Sociální komise doplňkové péče na
vlastní žádost., * P. J. Frolíka z funkce člena Komise
pro tělovýchovu a sport na vlastní žádost., * Pí J. Štěpánkovou z funkce člena Komise prevence kriminality
na vlastní žádost.
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Hans E. Feix VARNSDORFŠTÍ PLETAŘI – ČÁST 1.
zapomenutý vegetarián
aneb Již staří Egypťané …
Tak jako si za všech časů
mohli říkat varnsdorfští
mlynáři : „Meleme, meleme“,
mohli si zase varnsdorfští
pletaři pobrukovat: „Pleteme,
pleteme“. Že byl Varnsdorf od
jisté doby hlavním městem
punčochářského průmyslu
v Čechách, to snad dnes
není nutno nikomu zdůrazňovat. Myslím si ale, že
nebude od věci, připomeneme-li si, jak k tomu došlo.
A jistě se nebude nikdo zlobit, vezmu-li to ve zkratce
od Adama.
Pletařské řemeslo je
staré více než pět tisíc let.
Již staří Egypťané (jak dokazuje archeologický nález
hrobu dítěte z období 3 000
let př.n.l.) znali pletené punčochy. Je jen záhadou, co je
vedlo k jejich nošení. Vzhledem k zeměpisné poloze
Egypta nelze předpokládat,
že důvodem byl chlad. (Že by
již tehdy měla hlavní slovo
v odívání paní Móda?) Na
území Evropy však měly
punčochy zcela jistě, alespoň
na počátku jejich užívání, výhradně praktický význam.
Vzhledem k podnebí, které
zde vládlo, a k drsnému
charakteru krajiny, bylo určitě snahou každého chránit
si nohy před chladem a poraněním. Nejprve se nohy
ovinovaly pruhy kožešiny

či kůže. Později dostaly
tyto oviny podobu jakýchsi
kožených punčoch, které se
na nohy natahovaly. První
doložené „punčocháče“ byly
kalhoty zhotovené z kůže a
to včetně chodidel zesílených
podešví.

Punčochy zhotovované
z vláken přinesli do Evropy
právě z Egypta Maurové. Ti
byli, vzhledem k zeměpisné poloze jimi obsazeného
území, přirozeným spojovacím prvkem mezi severní Afrikou a jihozápadní Evropou.
Dlouho však byly textilní
punčochy v Evropě výhradně součástí mužského oděvu.
Zvrat nastal až teprve roku
1560. Tehdy se rozlétla po
celé Anglii a vzápětí celou
Evropou zpráva, že anglická
královna Alžběta I. poprvé
oblékla punčochy z černého
hedvábí!

HISTORICKÉ støípky
září 1946
1. byla svolána na Střelnici ustavující schůze Okresního
spolku myslivosti.
9. v aule střední školy (dnes gymnázia) byl slavnostně
zahájen nový školní rok lužicko-srbských škol ve Varnsdorfu.
Místní národní výbor poskytl lužicko-srbským dětem budovy k ubytování. Varnsdorf se tak stal středem svobodného
lužicko-srbského školství. Slavnosti se zúčastnil, tehdy
již stařičký, Bjernat Krawc. Lužické třídy byly umístěny
v měšťanské škole (gymnáziu) a ve škole obchodní (bývalém
Mariánském ústavu) v Mariánské ulici.
28. sehráli varnsdorfští divadelní ochotníci Jankovcovu
operetu „Děvče z přístavu“ v režii Rudolfa Vinše.
1947
29. se sešla v hotelu Stalingrad ( již neexistujícím) ustavující schůze k obnovení „Národní jednoty severočeské - odboru
ve Varnsdorfu“. Předsedou byl zvolen František Flekna a
jednatelem Karel Macků.
1948
6. v aule střední školy - smuteční shromáždění k uctění
památky presidenta Budovatele Dr. Edvarda Beneše (zemřel
3. 9. 1948). Účast byla veliká.
1949
20. uspořádaly KSČ a Jednotný svaz zemědělců (to ještě
netušili soukromí zemědělci, co je čeká - pozn. autora) celookresní dožínkovou slavnost s promenádním koncertem
a tancem.
21. v neděli průvod s alegorickými vozy.
Červencem roku 1950 končí kronikář a duše všeho
kulturního dění ve Varnsdorfu - Karel Macků.
Čerpáno z městské kroniky, ŠMIK

Zprvu byly punčochy výhradou nejbohatších dam,
později však více a více
pronikaly do nižších společenských vrstev. Přispěl
k tomu i vynález anglického
mechanika Williama Lee,
který roku 1589 sestrojil
první pletací stroj, kterým
bylo možno vyrobit 5.400
oček za minutu. Tento princip pletení, byť s drobnými
technickými vylepšeními,
přetrval téměř 300 let. Až
teprve roku 1868 došlo
k dalšímu významnému
zvratu v pletařské technice.
William Cotton, rovněž z Anglie, sestrojil mechanický
plochý zátažný stávek (dále
jen koton), který dokázal
uplést již 45.000 oček za jedinou minutu. Tím byl dán
předpoklad pro zvyšování
produkce a stále lacinější
výrobu punčochového zboží. Obrat přímo radikální
nastal díky paní Módě počátkem dvacátého století.
Přinesla totiž změnu v délce dámských sukní. Přímo
úměrně ke zkracování sukní
narůstala potřeba zdobných
dámských punčoch. Pánské
punčochy, snad že si muži
začali více uvědomovat leckdy až grotesknost vzhledu
svých nohou a postupně
prodlužovali nohavice svých
kalhot až k samotným botám, se naopak zkracovaly
až na podkolenky a ponožky.
Ještě významnější výzvu pro
výrobce punčoch pak přinesla móda minisukní.
Jak to bylo s výrobou
punčoch u nás? V zemích
Rakouska, později Rakouska-Uherska, nezůstal vývoj
punčochové výroby nijak pozadu za Evropou. A protože
Čechy byly v rámci monarchie vždy na prvním místě
v rozvoji manufakturní a
později průmyslové výroby, není divu, že i největší
pletařské firmy vznikly na
našem území. Kromě menších oblastí ve východních
Čechách (Chrudimsko) a
na Českomoravské vysočině
(Zlínsko a Jihlavsko) měla
hromadná výroba punčoch
svůj střed v severních a západních částech naší země.
Stojí za zmínku, že první
manufaktura v českých
zemích byla určena právě
k výrobě punčoch a založil
ji v Oseku roku 1697 opat
tamního kláštera Benedikt
Littwerich. Přirozeným
centrem průmyslové výroby
punčoch pak byla oblast
okolo Krásné Lípy.
Milan Kopecký

Asi není mnoho občanů našeho města obeznámených
s tímto zajímavým historickým faktem: V(W)arnsdorf býval
nejen významnou industriální enklávou, městem komínů,
ale zároveň i přímo baštou vegetariánů a lidí inklinujících
k více přirozeným způsobům života.
Jedním z nich byl známý Moriz Schnitzer, zakladatel zdejších zahrádkářských kolonií, propagátor zdravého životního
stylu, osoba mající důvěru Franze Kafky i majitel textilní
továrny. Zcela jistě i díky němu se Varnsdorfu dostalo dalšího
přízviska, které odkazuje na množství zahrádek a zahrad.
M. Schnitzer byl poměrně významným členem Mezinárodní
vegetariánské unie a spoluzakladatelem Klubu přírodního
léčitelství (Naturheilverein). Jeho vegetariánství se silně
vztahovalo k přesvědčení, že konzumace masa je nepřirozená
a zdraví škodlivá stejně jako neetická.
V souvislosti s Mezinárodní vegetariánskou unií a naším
městem se však objevuje i další jméno, kteréžto nebylo prozatím příliš zmiňováno. Jedná se o vzrůstem malého člověka, který ovšem v rámci světového vegetariánského hnutí
významem nejmenší vskutku nebyl. Hans Erwin Feix byl
generálním sekretářem Mezinárodní vegetariánské unie v letech 1929-1938 a hlavním organizátorem Mezinárodního vegetariánského kongresu v Kamenickém Šenově v roce 1929.
Předchozí kongresy se konaly ve velkých evropských městech
jako Londýn či Stockholm, a proto lze uspořádání takovéto
akce kdesi v severních Čechách považovat za výjimku. Zahraniční účastníci prý dokonce přijížděli s určitými obavami.
Dobový anglický vegetariánský časopis se však o kongresu
a jeho organizátorech (podílel se i M. Schnitzer) vyjadřuje
v superlativech. Na základě precizně zvládnuté organizace
byl Hans Feix zvolen generálním sekretářem a zůstal jím
až do počátku války. Dále však o H. Feixovi ani zmínky.
Ještě v roce 1938 byl na norském kongresu zvolen čestným
sekretářem. To je bohužel vše, co bylo doposud zjištěno. Není
jasné, co se s ním v průběhu války nebo letech poválečných
dělo. V roce 1938 spolupracoval s henleinovci (neví se jistě,
zda to bylo z důvodů pouhého zachování Naturheilverein
nebo zde byly ještě další příčiny), a to mu pravděpodobně
znemožnilo další poválečné angažování.
Mezinárodní vegetariánská unie je významnou organizací sdružující vegetariány z celého světa. Byla založena
v Drážďanech v roce 1908. Unie má svou historii, která byla
v průběhu let zaznamenávána. Cenné rané záznamy však
byly ve válečných časech ztraceny. Právě Hans Erwin Feix,
bytem V/1903 Waldstrasse, Warnsdorf, je měl mít v tuto
pohnutou dobu u sebe.
Historie Mezinárodní vegetariánské unie se tedy dělí na
dvě části. Ta první, mlhavá, je úzce spjata s Varnsdorfem
a tento článek má vedle informačního i další úkol. Hledám
informace o Hansi Erwinovi Feixovi a o dalších předválečných varnsdorfských vegetariánech. Vegetariánská jídelna
se prý nacházela v blízkosti dnešních bývalých Elitek. Velmi
ocením zejména možnost nahlédnutí do dokumentů k tématu
se vztahujících nebo přímé pamětnické zkazky. Děkuji.
Ondřej Louka

Za chybějící SPZ pokuta!
22. srpna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 215/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 361/2000 Sb.“), a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“).
V praxi to znamená, že konečně mohou být řešeny přestupky
řidičů, kteří nemají „v pořádku“ registrační značky, a to do
ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích – je
zde presumováno subjektivní zavinění řidiče, tj. odpovědnost
řidiče za umístění a viditelnost a čitelnost registrační značky
na vozidle. Důraz bude kladen zejména na vozidla po tzv.
tunningu, kdy na upraveném nárazníku nebo na čelní masce
vozidla nemusí být žádné stopy po připevnění podložky pod
registrační značku, lze tím vyvrátit argumentaci, že tabulka
„upadla“ apod. Dále na zakryté (dámské kalhotky-tanga), zlomené nebo nevhodně umístěné registrační značky většinou
na motocyklech nebo značky umístěné za skly automobilů
apod. V uvedených novelizovaných právních předpisech
jsou také uvedeny postupy řidičů v případě jejich ztráty,
krádeže nebo poškození.
Zdroj StS, upravil JS
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INZERCE

Povídejte si s lidmi.
Dostanete za to zaplaceno.

Jen takovou poznámku na adresu městského úřadu.
Byl jsem mile překvapen, když jsem dostal do ruky výtisk
nazvaný „Město Varnsdorf – Plán města 1:18 000 s vyznačenými trasami“. Ale jen do chvíle, než jsem zjistil, že není
něco v pořádku. Máte-li jej po ruce, obraťte jej a zkuste si
zjistit, kde že na plánu hledat např. ulici A. Jiráska, Brandýskou, Dvořákovu nebo Hřbitovní. Nenajdete to! Chybí zde
udání čtverců, v nichž je nutno tyto ulice hledat. Anebo mi
na plánu najděte ulici Dragounskou. Je tam, ale kdo neví
kde, nenajde ji. Je anonymní. Jiným hlavolamem je ulice
Kmochova. V plánku je pojmenovaná, ale není v rejstříku.
Oproti obdobnému plánku, nevím ze kdy (bez udání roku
vydání), je sice pojmenování ulic čitelnější, ale zase je tu dost
chyb na to, aby jeden zabloudil i s ním v ruce. Nevím, kdo
v MěÚ zodpovídá za správnost údajů v plánku, ale chtělo by
to trochu více pozornosti.
Totéž se dá říci i o novém značení ulic. Stále mi nebylo jasné, proč si mi řidiči kamionů jedoucích do objektu a.s. ELITE
Varnsdorf stěžují, že jej nelze najít. A i když stojí přímo na
křižovatce před ním, je to pro ně problém. Pak jsem si všiml
nových směrových ukazatelů s názvy ulic. A mám to! Na
křižovatce ulic Bratislavská, Raisova, Východní, Pletařská
a Tyršova je rozcestník, kde se dozvíte, že ul. Bratislavská
touto křižovatkou nekončí, ale dále pokračuje. O tom, že zde
začíná ulice Východní je pomlčeno. Že by bylo opět nutno
mást nepřítele, jako jsme to dělali v srpnu roku 1968? Ale
kdo je nepřítel? Firmy ELITE, EuroAir, IPS, ORVECI či
řeznictví Vohnout (to je sice přímo na křižovatce, ale z důvodů opravy fasády nemá umístěn z dálky viditelný vývěsní
štít či jiný poutač)? A chcete-li zabočit podle ukazatele do
ulice Pletařská, máte smůlu. Chybí nejen směrovka, ale i
označení ulice na rohu prvního domu (čp. 1472) v této ulici.
������������������
Bylo, ale už není. Proč?

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Nově otevřeno! Svatební a společenská
móda. Půjčovna. Prodej.
Út - Pá 14.00 - 18.00 hod.,
So 09.00 - 13.00 hod., mimo
otevírací dobu dle domluvy.
Varnsdorf, El. Krásnohorské 1549. Tel. 728 764 809,
pro každou nevěstu dárek,
j.zarnack@email.cz
Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma. H.
Matušková, Jiříkovská 99,
Rumburk. Tel. 412 333 365,
604 854 748.
Hledám zajištění úklidu ve firmě na 2 hodiny
denně. Tel. 412 372 593.

Prodej bytu 1+2+L do
OV ve Varnsdorfu. Byt se
nachází v přízemí menšího
panelového domu nedaleko
centra města a je v dobrém stavu. Prodejní cena:
400.000,- Kč. Info Lužická
��������������������R.K. Tel. 412 333 281, 602
108 404.

Firma FB automobil s.r.o.
auorizovaný prodejce ŠKODA AUTO a.s.

vyhlašuje výběrové řízení pro provozovnu
v Rumburku na tyto pozice:
prodejce nových vozů:

požadujeme:
- středoškolské vzdělání
- schopnost učit se novým věcem
- komunikativní schopnosti
- znalost německého jazyka
- základní znalosti práce na PC

servisní poradce:

Rozcestník na křižovatce ulic Východní, Raisova, Bratislavská, Tyršova a Pletařská.
Jak se ukazuje, chce to trochu více myslet na ty, kteří se
po ulicích krásnějícího Varnsdorfu pohybují. Chtěli jsme
do Evropy, jsme tam. Chtěli jsme otevřít hranice, máme je
otevřené. Stále častěji nyní potkáváme v ulicích cizince, kteří
se ptají na to, či ono. Nenechme je bloudit! Myslím si, že je
to v silách odpovědných lidí. A nejen pracovníků různých
komisí, ale například i muzea. Právě toto muzeum by mohlo
ve své ročence Mandava uvádět každý rok alespoň seznam
ulic a popisných čísel na každé z nich. Vždyť najít jeden
z více než 3 000 domů na jedné z více než dvou stovek ulic
bez seriózního plánu nebo značení je nadlidský úkol.
Text a foto Milan Kopecký

Varnsdorf ve Starých vilách
Umělecká agentura Foibos je vydavatelem publikací v edicích Slavné vily a Slavné stavby. Patřičné místo v projektu
Slavné vily Ústeckého kraje bude věnováno i našemu městu
a podobně tomu bude i ve stejnojmenné výstavní expozici
o slavných vilách ve všech krajích ČR v Praze. Publikace
Slavné vily Ústeckého kraje, jejíž součástí bude vila rodiny
Heldovy z roku 1930 (vila manželů Tošovských) a vila č.p.
2180 (MŠ T.G.Masaryka), bude připravena v prosinci 2007 a
její slavnostní křest se uskuteční při vernisáži výstavy v Ústí
nad Labem začátkem roku 2008.
rm

požadujeme:
- středoškolské vzdělání technického typu
- základní orientace v problematice oprav vozidel
- komunikativní schopnosti
- znalost německého jazyka
- základní znalost práce na PC

Převod družstevního
bytu 1+3+L v 5. podlaží panelového domu ve
Varnsdorfu, v ulici Kmochova nedaleko centra. Cena za
převod: 470.000,- Kč. Info
Lužická R.K. Tel. 412 333
281, 607 927 556.
Prodej
výrobního
(skladového)
areálu
s rodinným domem v Krásné Lípě. Výměra: 9.685m 2.
Snížená prodejní cena:
4,3 mil. Kč. Bližší informace
Lužická R.K. Tel. 412 333
281, 602 108 404.

- vyučen v oboru
- spolehlivost a zodpovědný přístup
- praxe v oboru výhodou

Prodej velkého zdě ného rodinného domu
v Rumburku. Na pozemku
nově zbudovaný sklad
sloužící jako garáž až pro 5
aut. Snížená prodejní cena:
1.900.000,- Kč. Info Lužická
R.K. Tel. 412 333 281, 602
108 404.

autoelektrikář (pro Rumburk):

VÝZVA

Dále přijmeme pracovníky
na následující pozice:
automechanik (pro Varnsdorf):

- vyučen v oboru
- spolehlivost a zodpovědný přístup
- praxe v oboru výhodou
V případě zájmu kontaktujte pí. Bartošovou
osobně (provozovna Varnsdorf) nebo na
tel. 412 358 116 a to út - čt od 10.00 - 14.00 hod.

PŮJČKY - ÚVĚRY

20-300 tis. Kč, i pro důchodce do 75-ti let!
Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!
Schválení do 10 minut - BEZ POPLATKU!!!
U zaměstnanců i bez potvrzení o příjmu!!!
100.000,- od 2.100 Kč/měs., 300.000,- od 6.450 Kč/ měs.

Tel. 777 819 794

PO-NE 8-18 hod.

Prosím 2 muže, kteří
8. 2. 2006 zavolali zraněné ženě u Plusu sanitu a
poskytli jí pomoc, aby se
ozvali na tel. 774 099 067.
Je to důležité.
Mateřská škola
Varnsdorf,
Nezvalova 2024
přijme na zkrácený
úvazek pracovníka na domovnické práce. Vhodné
pro důchodce, pracovní
doba variabilní.
Kontakt: osobní,
tel. 728 823 540.
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VODA • TOPENÍ • PLYN

Autoservis Hahnel přijme do pracovního poměru
automechanika, autoelektrikáře. Podmínka vyučen v
oboru s praxí. Informace tel.
412 332 662, 602 132 899.

Firma provádí celkové rekonstrukce

Včetně materiálu a zařizovacích předmětů
Sídlo
a vzorkovna firmy
Jiříkovská 1061
408 01 Rumburk

Tel./mob./e-mail
412 332 024
777 917 113/777 917 112
voda.kriz@post.cz

Čsl. letců 786, Varnsdorf 407 47

Prodejce laminátových podlah
a deskových a dřevěných materiálů
hledá vhodného kandidáta na pozici

PRODEJCE

Požadujeme:
Středoškolské vzdělání,
samostatnost, zodpovědnost, NJ vítán.
V případě zájmu zašlete životopis na
info@czechpan.cz
tel./fax: 412 384 915, mobil: 777 009 333
www.czechpan.cz

Hledáme organizačně
schopnou ženu či muže pro
vedení pobočky poradenského centra ve Varnsdorfu
a Ru mbu rku. I n fol i n k a
732 784 660.
Prodám chatku v zahrádkářské kolonii. Elektřina, voda. Tel. 736 765 163.
Rodinný dům v blízkosti státních hranic Varnsdorf.
Dům je určen k rekonstrukci. Na rekonstrukci je
hotový projekt - v projektu
k výstavbě 3 bytové jednotky.
Projekt je v ceně nemovitosti.
Na pozemku studna, septik.
Celková plocha pozemku
918 m 2 , zastavěná plocha
296 m2 . Konstrukce: cihlová.
Inženýrské sítě: plyn, 220 V,
pitná voda. Další vybavení:
sklep a garáž. Cena dohodou.
Kontakt: 728 548 257.
Centrum péče o člověka
hledá do týmu muže i ženy
pro porady zlepšování kondice a tvarování postavy. Rekvalifikace zajištěna. HPČ
i VPČ. Pro více informací
volejte 775 375 065.

������������������
Chcete splnit svým
�������������������
blízkým jejich sen?

Úvěr y, hy potéky, od
20 tis. do 30. mil. Bez poplatku předem. Spolupráce
možná. Tel. 731 248 251.
���������������������������
���������������

�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������

Prodám řadovou garáž v osobním vlastnictví
u hospody Bohemia. Cena
dohodou. Tel. 603 221 811.

Kadeřnický salon
Hüblerová
nyní opět s celotýdenním
provozem

PÁNSKÉHO
ODDĚLENÍ
Po - Pá
So

8 - 19 hodin
8 - 14 hodin

�����������
Firma SAMAT, spol. s r.o.
v Jiřetíně pod Jedlovou
PŘIJME NA PLNÝ ÚVAZEK 2 TECHNIKY
Požadujeme:

• ukončení středoškolského vzdělání
případně vysokoškolské
• znalost práce na PC, Autocad
SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259,
Jiřetín pod Jedlovou
tel. 412 371 719, 412 372 863

Prodám byt v osobním
vlastnictví 2+1. tel. 607
653 567.
Pronajmu dlouhodobě
byt 1+1+ garáž v os. vlastnictví v Husově ulici. Tel.
607 179 449.
Prodám řadovou garáž v osobním vlastnictví
u družstva Průkopník u
zimního stadionu. Prodejní
cena 60.000,- Kč. Kontakt:
603 772 346.
Prodám byt 3 +1 ve
Varnsdorfu. Zn. rychle a
levně. Informace na tel. 606
714 747.
Pronajmu byt 0+1 v ul.
K. Světlé 3021, 36,5 m2 , 1.
patro. Ihned k pronájmu. Tel.
602 104 585.
Hledám slečnu nebo
paní na občasné hlídání
dětí 7 měsíců a 6 let. Tel.
602 297 581.
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VZPOMÍNKA

LÉTÁNÍ BRAL JAKO VÝZVU

Kdo žije v srdcích těch, které opustil,
nezemřel...
28. září uplyne již třetí rok, kdy nás navždy opustil milovaný syn, bráška, přítel a
kamarád Petr Král. Kdo jste ho znali a měli
ho rádi, vzpomeňte spolu s námi a věnujte
mu tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná mamča, sestra Jitka a
přítelkyně Martina.

§
27. září jsme si připomenuli smutné
4 roky od doby, co nás navždy opustil dědeček a tatínek Zdeněk Matušek.
Za celou rodinu stále vzpomíná syn Zdeněk s rodinou.

§
Kdo Tě znal vzpomene, kdo Tě měl ze
srdce rád, nikdy nezapomene.
9. října si připomeneme 7. výročí od úmrtí paní Marcelky Kobylákové.
S láskou a smutkem vzpomíná rodina.

§
Nezemřela jsi, stále žiješ v srdcích těch,
kteří Tě milovali.
22. září by se byla dožila 60 let naše
starostlivá a milá manželka, maminka a
babička Alžběta Zmítková. Poděkování
všem, kteří vzpomenou s námi na tuto
vzácnou ženu.
S láskou v srdci vzpomíná rodina a
přátelé.
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14. září došlo na katastru města k letecké nehodě
ultralightu, při které byli
smrtelně zraněni oba členové posádky. Pilotem letadla
byl známý varnsdorfský letec
a fotograf Miroslav Dobeš,
kterého jsme znali z mnoha
výstav jeho leteckých záběrů
našeho města, okolí i jiných
zajímavých částí naší republiky. Vytvořil také pro město
sérii alb, v nichž zachycoval
změny ve městě, které se
během roku odehrály. Díky
němu tak má město zachycenu většinu významných
stavebních změn, ke kterým
v posledních letech došlo
např. rekonstrukce Hrádku,
stavba kruhového objezdu,
stavba nákupních center a

bytového domu, rekonstrukce sportovního areálu a další.
Mnoho z nás má díky němu
letecký snímek svého domu
nebo pozemku, který si bylo
možné objednat. Patřil mezi
elitu pilotů v České republice a to, že létání bylo jeho
velkým koníčkem potvrzují
i jeho slova: „Pohled z ptačí
perspektivy povznáší nad
lidskými starostmi a malichernostmi.“
Ve Šluknovském výběžku
má létání dlouholetou tradici.
Již před válkou bylo v Rybništi používáno místní letiště
k výcviku leteckých pilotů na
kluzáku. Obrovský boom v létání pak nastal po roce 1989,
kdy nadšenci začali stavět a
létat na vlastních strojích.
Mnozí z nich nemohou zapomenout na své začátky a na
skvělou dobu na rybnišťském
letišti stejně tak, jako vzpomínal pilot Dobeš ve svém
rozhovoru pro DDT (Docela
dobrý týdeník): „Pamatuji
si, jak jsme tam jako mladí
budovali a čistili drenáže.
Na jednu hodinu letu jsme
odpracovali 30 až 40 brigádnických hodin. Ale potom
Velveta zvedla hladinu Vel-

§

28. září tomu bude 13 let, co nás navždy opustil náš drahý
milovaný syn, vnuk a bratr Jiříček Němců.
Vzpomíná na něj maminka Zlata, dědeček Leopold a
sourozenci Jana, Martina a Petr.

BLAHOPŘÁNÍ
30. září oslaví své 90. narozeniny naše
milovaná maminka, babička Scharlotta
Vymětalová.
Do dalších let přeje mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti dcera s celou rodinou.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
SAMAT TOUR 2007

PODĚKOVÁNÍ
Hana Dušková a Matt Greatwood uzavřeli sňatek 23. června 2007 na
zámku Štiřín.
Za projevená blahopřání děkujeme.
Hana a Jaroslav Duškovi.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům benefičního festivalu VDF Help Fest, že se sešli v tak
hojném počtu - 410 platících. Dále bychom chtěli poděkovat
všem účinkujícím kapelám a sponzorům. Vaší podporou jste
přispěli na kliniku dětské hematologie a onkologie v Praze
a LDN ve Varnsdorfu, za to vám patří velké díky. Pevně
věříme, že náš festival budete dále silně podporovat a budete
se scházet v ještě větším počtu. Za rok opět na viděnou. Info:
www.vdffest.wgz.cz
Pořadatelé VDF Help Fest Luboš Funda ml., Romana
Malinová, Lukáš Kvarda, Linda Kocůrková, Tomáš Jech,
Petr Klein, Jaroslav Čížek.
Děkuji všem přátelům a známým, kteří přišli doprovodit
Jaroslava Kutila na jeho poslední cestě.
Libuše Kutilová.

Sňatky v září
Lenka Kelnerová a Pavel Hruška

Start závodu jedné z kategorií.
Druhou zářijovou sobotu proběhl IV. ročník tohoto cyklistického závodu
v Jiřetíně pod Jedlovou.
Původní záměr jednatele
společnosti SAMAT pana
Ladislava Dvořáka byl zapojit do sportovních aktivit
malé i velké občany nejen
z Jiřetína pod Jedlovou,
ale také z okolních měst
a městeček. A to se daří
úspěšně naplňovat. Závody
se stávají oblíbenou tradicí
v tomto ročním období a

každým rokem stoupá počet
účastníků i návštěvníků.
Pod heslem: „Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se!“
přijelo i přes nepřízeň počasí změřit své síly a utužit
fyzickou kondici více než 60
závodníků rozdělených do
3 kategorií a zde jsou výsledky. Kategorie A - děti
do 8 let: 1. Ondřej Koštejn
(2:35 min), 2. Jára Jindra
(2:38), 3. Dominik Bužík
(2:42). Kategorie B - děti
do 15 let: 1. Tomáš Hobza

kého rybníka o půl metru a
voda promáčela celou letištní
plochu. Velkou míru na zrušení rybnišťského letiště měl
i fakt, že v roce 1958 měli na
tuto plochu zálusk zemědělci
a že to bylo letiště v bezprostřední blízkosti německých
hranic. A to se tehdejšímu
režimu nehodilo. Vždyť ani
mně nedovolili létat, protože
jsem měl tetu za hranicemi.“
Žádné překážky, ani finanční
zátěž ho od létání neodradily, ačkoli neustále avizoval,
že s létáním už končí. Jeho
koníček se mu však stal
osudným. Rozlučme se s jeho osobností jeho slovy: „Češi
mají talent na létání, vždyť
v počtu „svobodných letců“
jsme na počet obyvatel na
prvním místě na světě. A
ten, kdo k létání jednou přičichne, už nikdy neodejde.
Je nádhera lítat a je dobré
být tak vysoko, že se ztrácejí detaily a špína, ale ještě
pořád je dobré být tak nízko,
že stále víte, kam patříte. Ale
je i nádhera éro dotvářet,
dovybavovat, zdokonalovat.
Kvůli létání musíte pořád
překonávat překážky, pořád
máte cíl, za kterým jdete. Je
to výzva. A té se nedá odolat“.
redakce
(9:44), 2. Martin Seiny
(10: 07), 3. David Kubík
(10:33). Kategorie C – děvčata: 1. Veronika Koktová
(31:52), 2. Monika Dubišarová (33:05), 3. Veronika
Hobzová (37:18). Kategorie
C – kluci: 1. Jiří Podrazil
(33:56), 2. Tomáš Podrazil
(33:57), 3. Ondřej Švarc
(38:19).
Vel kou záslu hou na
příjemné atmosféře celého
závodu měl moderátor Vratislav Krupa. Organizátory
akce byly SA MAT, spol.
s r.o., Jiřetín pod Jedlovou
a Cyklosport Bartys Rumburk a Varnsdorf. Sponzory pak Winkhaus, Zdeněk
Vítek – Zámečnictví, Pizza
Restaurace Galera Rumburk, KBE, Heroal, Soudal,
Café Dlask, občerstvení
Havlíček, M Studie Marketing & Reklama, Czech Pan,
papírnictví Jedlička, Milénium, Disk-knihkupectví
Kalivoda, MUDr.Popelka,
Berner, ABX, Justy Centrum, Rina Sport, Amann
Chřibská, Kulturní dům
Rozkrok, Elite Varnsdorf,
Haas+Sohn Rukov, TOS,
Informační centrum Jiřetín pod Jedlovou, Toprom,
Hőrmann, Ruli, Al Namura, Richter & Frantzell a
Řeznictví Vohnout. Všichni
se již opět těšíme na start
V. ročníku cyklistického závodu SAMAT TOUR 2008.
Barbora Dvořáková,
SAMAT

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Škola basketbalu 2007
Po prázdninové odmlce se opět rozběhla
„Škola basketbalu 2007“ a to v nově rozdělených
kategoriích - přípravka minižáků a mladší minižáci.
Kromě již stálých členů, kteří se účastní soutěží, probíhá
právě nyní na základních školách nábor chlapců ze 2., 3.
a 4. tříd (ročník narození 1998 a 1999) do přípravky družstva
minižáků. Tréninky jsou v tělocvičně pod Městským úřadem
v úterý 16.00-17.30 a ve čtvrtek 15.30-17.00 hod. Úkolem
pravidelných tréninků je položit základy pohybové kultury dětí,
vytvořit návyk na pravidelné cvičení v kolektivu a v podmínkách všeobecné tělesné přípravy připravit mladé chlapce pro
výkonnostní sport, který má v našem městě tradici. Kategorie
mladších minižáků trénuje již druhým rokem pod vedením
Ing. Miroslava Novotného v pondělí, středu a pátek rovněž
v tělocvičně pod MěÚ od 16.00 do 17.30 hod. Doma zahajují
sezónu až 17. 11. dvojzápasem se Slavojem BK Litoměřice.
Sezóna 2007-2008 v ostatních kategoriích: U16 - kadeti (žáci do 16 let, tedy ročníky 1992 -95) mají v tělocvičně
vyhrazeno pondělí od 17.30 do 18.30, čtvrtek od 17.00 do
18.30 a pátek od 17.30 do 19.00 hod. Svoji soutěž začnou po
odehrání kvalifikací o žákovskou ligu až koncem října. Naopak kategorie juniorů U18 (dorostenci do 18 let) zahájili ve
Sportovní hale v Západní ulici svou sezónu již v sobotu 22.9.
zápasem s TJ Stadion Nový Bor a pokračují 6.10. s BK Česká
Lípa. Ve dnech 20. a 21. 10. se pak utkají se dvěma družstvy
juniorů z Liberce a ve skupině mají dále BK Teplice a BK Real
Roudnice n.L. Pro informace ohledně obou družstev se můžete
obracet na trenéra Ing. Zdeňka Stroleného.
Nejsledovanějším družstvem budou samozřejmě muži. Jejich příznivce jistě potěší informace, že pod vedením bývalého
zkušeného hráče a trenéra Karla Jiřišty budou chtít vybojovat
nejprve play-off, kam postupují první 4 týmy z osmičlenné
skupiny a i v ní se pokusit uspět v bojích o účast ve druhé
lize, která je oblastním soutěžím v těchto letech již přímo nadřazena. První domácí zápas je čeká v sobotu 13. 10. od 17.00
proti BK REAL Roudnice B.
Ing. Zdeněk Strolený

Áčko tři zápasy - čtyři body, dorost 2. v KP
Po
domácím
nezdaru s Vlašimí
neuspěl Slovan s dalším
nováčkem, na pražském Vyšehradě. V úvodu zmařil tři
šance a domácí udeřili jednou.
V 61. min. vyrovnal Rezek a
Varnsdorf byl lepší, přesto 3x
inkasoval a prohrál 4:1. ŽK
dostali Křemen, Čapek, Grubhoffer a vidělo to 430 diváků.
V týdnu hrál v Mladé Boleslavi s béčkem. Po mnoha šancích
remizoval 0:0 a to bojoval od
22. bez Rezka (ČK) a v 70. nedal Křemen PK! Domácí zápas
s Plzní B skončil 3:0 (2:0). Góly
Obajdin 2, Jakubovič.
Dorostenci - starší porazili v krajském přeboru
Blšany B 5:2 (3:1) góly
Chlana 2, Jelena, Páchy a
Stehlíka z PK. Mladší se
rozešel s Blšany B smírně 3:3
(2:0). Stále vedl, ale nedovedl
duel do výhry. Tři branky
dal T. Novák (1 z PK).
V Dubí vyhrál starší 2:6
(1:1). Góly Stehlík a Chlan
po 2, Budský a Pácha.

Mladší tam též uspěl a to 1:5
(0:4). Trefy Šťastný a T. Novák po 2, Šmidílek.
Ženy utrpěly těžkou druholigovou prohru 8:2 (3:0) v Trstěnicích poblíž Mariánských
Lázní. Oba góly dala Voglová
(1x PK). Doma přivítaly Pavlíkov od Rakovníku a mohly
se těšit z prvních bodů. Vyhrály 3:1 (1:1) góly Vóglové 2
a M. Mokré.
Starší žáci prohráli
v I. A třídě s Brozany 3:6
(0:3), trefili se Kučera, Šírek,
Fiala a s Mojžířem 1:2 (0:0),
branka Šimek. Na Střekově
vyhráli 1:2 (0:0), góly Šiška,
Sivák.
Mladší žáci vyhráli v OP
v Benešově 1:3 (0:0). Góly
dali Kučera, Šiška, Zelinger a nejlepším hráčem byl
brankař P. Šimek. Doma
pak zdolali Českou Kamenicí
8:1 (3:0), branky R.Kramer
3, Pajma 2, Zelinger, Kučera,
Zíma.
Starší přípravky A,
B hrají Liberecký krajský

PODZIMNÍ HRY SE BLÍŽÍ
Ve školním roce 2007/2008 uspořádá ZŠ náměstí - Škola
v pohybu ve spolupráci se Sportovní komisí Města Varnsdorf,
Regií a.s. a Slovanem Varnsdorf 2. ROČNÍK PODZIMNÍCH
HER. Hry jsou určeny pro 2. stupeň ZŠ a pro Gymnázium
Varnsdorf (prima-kvarta). Předpokládané termíny her jsou
následující: středa 3. 10. Atletika (areál v Kotlině), středa
31. 10. Malá kopaná (na umělé trávě v Kotlině), čtvrtek
15. 11. Košíková (tělocvična pod náměstím), úterý 4. 12. Florbal
(sportovní hala) a vyhodnocení Podzimních her. Veškeré dotazy
směřujte na e-mail: zemler@zs-namesti.cz. Průběh her budou
zajišťovat Václav Zemler a Zbyněk Šimák.
V.Z.

POZVÁNKA
Ve čtvrtek 4. 10. se uskuteční ve varnsdorfské Kotlině
přátelské mezistátní fotbalové utkání mládežnických
reprezentací
Česká republika „19“
Polsko „19“
Začátek v 16.00 hod.
Vstupné 30 Kč,
mládež zdarma.

Fichtl Cup 2007 pobavil i přes psí počasí

Kdo ve výkonnostní atletice?
Výkony varnsdorfských atletů evidované v letošní statistice přinášejí jednoznačnou změnu. V minulých letech se svými
výkony kvalifikovaly převážně dívky. Od Veroniky Synkové
přes Martinu Priclovou až k Lucce Pagáčové. Letos asi měly
v hlavách jiné priority a nohy také nesloužily. Škoda, ale
chlapci se ukázali být zdatnými junáky. Účast na Mistrovství
republiky si splněnými limity vybojovali Dimitru Datsun,
Jiří Podrazil, Jan Hejduk a Martin Smrčka.
Zatím co prvně jmenovaní mají již tuto zkušenost za sebou,
Honzu a Martina čeká MČR v zářijových dnech na břeclavském stadionu a oba mají splněny limity ve dvou disciplinách. Honza ve sprintu na 60 a 150 metrů, Martin v bězích
na 800 a 3 000 metrů. Vzhledem k náročnému časovému
pořadu jsme vybrali každému pouze jeden běh.
Martin Smrčka si 1. září při Mezinárodním trojutkání
žactva Saska, dolního Slezska a Liberecka vyzkoušel momentální formu na tříkilometrové trati. Ve velmi těžké
konkurenci, zejména polských běžců, skončil třetí ve svém
novém osobním rekordu 9:53,81. Věřím, že zkušenost ze závodu v Bautzenu využije v Břeclavi k umístění v české špičce
staršího žactva. Podobný úspěch si za svou bojovnost určitě
zaslouží.
Skalický

přebor. Áčko má za sebou
sedm utkání s bilancí 7 412
16:14 13 bodů a mezi 20 týmy
je v horní polovině tabulky.
Nejvíce branek dosud dali
Eliáš 5, Dvořák a Kolár po
4. Béčko zatím získává dobré
zkušenosti a uhrálo bod.
Mladší přípravka odehrála 4 turnaje okresu a vždy
byla 2. za Forwardem Děčín.
Nejvíce branek po třech
turnajích dali O. Kramer 23,
Rybář 13, Lisý 6 a Černý 3.
ZdS

Čtyřhodinové závody
2. ročníku na známých a
vyladěných strojích JAWA
50 cm3 (JAWA 550, 551, 553,
20, 21, 23) se opět uskutečnily v areálu Keramičky firmy
NOPROSU v Rumburské
ulici. Téměř čtyřicítka týmů
a strojů a ještě více jezdců
(střídání) se musela vypořádat nejen s nástrahami trati,

ale i s deštěm a rozbahněným terénem. V průběhu i
po závodě byly k mání pro
závodníky a početné obecenstvo vhodné občerstvení,
bigbeat i dozor zdravotníků.
Celé náročné klání nakonec
nejlépe zvládl dvoučlenný
tým ŠEDIVÁK z České Kamenice. Pořadí nejlepších:
1. ŠEDIVÁK, 2. CHEMICI,

3. KOYOT, 4. ŽLUTÝ PES,
5. MARČELINO, 6. HAVOJ,
7. HOKOTO, 8. PILA
HEŘMANICE, 9. BLUSK,
10. PRAGA TÝM. Odměněni byly i týmy MOTOR
NOTOR II jako SMOLAŘ
(dojel poslední, 35. - zapadl
do rybníku), varnsdorfský
BEČKA TÝM II jako LADIČ (dojel 25., jezdci stále
opravovali a ladili motor),
AGENT TÝM coby KŮŇ
- ŠPINAVEC (18., nejvíce
zaneřáděná posádka) a
BLUSK jako VYTRVALEC
(9., celé čtyři hodiny odjel
jediný závodník bez střídání). Varnsdorfským týmům
tentokráte pšenka nevykvetla a nejlepší obsadily
13.-16. místo, dalších pět
skončilo ve druhé polovině
výsledkové listiny. Více informací o této akci a dalších
podobných závodech lze najít na http://www.fichtl.cz.
ZdS

SOFTBALLISTÉ JSOU ZATÍM DRUZÍ
TJ Slovan
Varnsdorf Sybarites hrál
poslední čtyři zápasy Severočeského oblastního
přeboru 2007. Dvě utkání
v Kadani s domácími SK

Smog Devils a o den později
stejný počet v Mostu s Ctýmem Painbusters. V Kadani jeden prohrál a jeden
vyhrál (9:12 a 6:4) a v Mostě oba dotáhl do vítězství

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
Utkání výhry
1. Liberec
20
15
2. Varnsdorf
20
11
3. Most C
20
10
4. Kadaň
15
8
5. Most B
16
6

prohry
5
9
10
7
10

body
35
31
30
23
22

(18:13 a 7:4). V tabulce se
tak dostal na druhé místo,
ale Kadaň má ještě pět
zápasů k dobru. Pokud
z nich vyhraje tři a více,
dostane se před varnsdorfský tým (při rovnosti bodů
má lepší vzájemné zápasy).
Další družstva se už před
Varnsdorf dostat nemohou,
takže nejhůře může skončit
třetí. Připomeňme, že poslední dva ročníky soutěže
Varnsdorf vyhrál.
L. Prokop/ZdS
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