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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY                                                                                                           CENA 6 Kč

Ing. Jaroslav
Sykáček
z Rumburku
senátorem 

Buddhistická 
mniška ve

Šluknovském 
výběžku

(str. 3)       (str. 3)

11 MILIONŮ NA SILNICE A CHODNÍKY (str. 2)

JAK POSTUPOVAT PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ 
OD LEDNA 2009  (str. 2)

PAMÁTNÉ STROMY VE VARNSDORFU (str. 3)
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Hledáme nové
obchodní zástupce

Nejdelším a taky nejzajímavějším bodem říjnového zase-
dání zastupitelstva města bylo projednávání žádosti akciové 
společnosti Větrné elektrárny Varnsdorf o souhlas se stav-
bou větrných elektráren na Špičáku. Souhlas byl zároveň 
podmíněn změnou územního plánu ze současného funkčního 
využití vybraného pozemku z louky a pastviny na využití pro 
výstavbu větrných elektráren. Po bohaté diskusi, ve které 
zazněly hlasy pro i proti výstavbě dvou „větrníků“, zastupi-
telé návrh usnesení neschválili. Byla to již třetí žádost od 
roku 2006, která zastupitelstvem neprošla.

ZE ZASTUPITELSTVA: 
„VĚTRNÍKY“ na Špičáku nebudou

Grantový program pozměněn
V souvislosti s vyhlášením GPMV pro rok 2009 upozor-

ňujeme potenciální žadatele na několik důležitých změn, 
které na základě připomínek schválila rada města na svém 
posledním zasedání. 

Navýšen byl finanční příspěvek pro rok 2009 z 600 000 Kč 
na 800 000 Kč. Cíl grantového programu byl doplněn o příhra-
niční spolupráci. Seznam žadatelů o příspěvek byl rozšířen 
o příspěvkové organizace a o žadatele provozující činnost 
na území města Varnsdorf. Na činnost mohou žadatelé 
žádat nově až 30 000 Kč, na akci zůstává částka ve výši 
20 000 Kč. Konečný termín podání žádostí je stanoven na 
16. ledna 2009 do 14.30 hod. Kompletní podmínky gran-
tového programu včetně žádostí jsou uveřejněny na 
webových stránkách města Varnsdorf nebo jsou k dis-
pozici v tištěné podobě na odboru školství, kultury 
a tělovýchovy.                                                          rm

Voleb se zúčastnilo na 
Šluknovsku celkem 15.029 
voličů z celkových 47.410 
možných. Nejvyšší voleb-
ní účast byla ve spodní 
části výběžku (v Doubici 
59,52 % a v Jiřetíně pod 
Jedlovou 58,92 %), nejnižší 
účast byla naopak v sever-
ní části (Dolní Poustevna 
29,03 %, Mikulášovice 
28,12 % a Velký Šenov 
28,56 %), ve Varnsdor-
fu byla účast 35,72 %, 
tj. z 12.593 možných 
voličů 4 498 vydaných 
obálek a 4 222 platných 
hlasů. ČSSD zde získala 
39,38 % (1 663 hlasů), dru-
há ODS 18,73 % (791 hlasů), 
třetí KSČM 16,55 % (699 
hlasů), čtvrtí Severočeši.cz 
9,23 % (390 hlasů) a na pátém 
místě se umístila s 5,23 % 
a 221 hlasem Strana zele-
ných. Ostatních 12 stran 
a hnutí nepřekročilo 5% 
hranici. Do krajského za-
stupitelstva se podařilo pro-
bojovat dvěma kandidátům 
ze Šluknovského výběžku. 
Prvním z nich je Ing. Petr 
Jakubec sociální demokrat 
a druhým je jiříkovský Se-
veročech Mirko Bernas.

V senátních volbách se 
ucházelo o post senátora 
za Děčínsko celkem 9 kan-
didátů. Ve Varnsdorfu 5 
kandidátů překročilo hranici 
5 % platných hlasů, nejlepší 
výsledek 47,47 % (1 946 
platných hlasů) zde dosáhl 
stávající senátor Josef Zo-
ser (HNHRM) z Jiřetína pod 
Jedlovou, který také přesvěd-
čivě ve všech třinácti voleb-
ních okrscích ve Varnsdorfu 
vyhrál. Za ním, s výsledkem 
19,77 % (818 hlasů) se umís-
til starosta města Rumburk 
Ing. Jaroslav Sykáček (bez-
partijní za ČSSD), který 
nakonec po sečtení všech 
hlasů za Děčínsko postou-

SENÁTNÍ A KRAJSKÉ VOLBY VE VARNSDORFU

pil do druhého kola voleb 
s primátorem města Děčín 
Ing. Vladislavem Raškou 
(ODS). Ten ve Varnsdorfu 
předstihl Ing. Sykáčka pouze 
v jediném, 6. okrsku o 1 hlas. 

Druhé kolo senátních 
voleb se uskutečnilo o týden 
později 24. a 25. října. V dru-
hém kole byla podstatně niž-

ší účast, a to ve Varnsdorfu 
o více jak 12 %. Vzhledem 
k jednoduchosti volby se 
naopak zvýšil počet plat-
ných hlasů až na 99,76 %. 
Senátorem za okres Děčín se 
stal Ing. Jaroslav Sykáček se 
17.016 hlasy (61,65 %). Dru-
hý Ing. Raška získal 10.581 
(38,34 %). Ve Varnsdorfu 
byl rozdíl hlasů ještě vyšší, 
zde dosáhl Ing. Sykáček 
2 032 hlasů, Ing. Raška 906 
hlasů. Ve dvanácti voleb-
ních okrscích ve Varnsdorfu 
vyhrál Ing. Sykáček, ve 13. 
volebním okrsku byl výsle-
dek nerozhodný 21/21. 

Vedení města tímto děku-
je všem voličům za účast ve 
volbách.                        JS

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti a plnění 
úkolů komunitního plánu pro Šluknovsko. Cílem plánu je mj. 
zajistit financování sociálních služeb, zvýšit jejich dostup-
nost a kvalitu podle potřeb. Jedním z nesplněných úkolů 
je poskytování pečovatelské služby večer a o víkendech. 
Kapacita pracovníků to však neumožňuje. Ani rozvoz jídel 
o víkendech a svátcích pro potřebné není zajištěn. Řešením 
by byla rekonstrukce kuchyně ve varnsdorfské nemocnici, 
která by vyřešila i dodávky dietních jídel.

O nemocnici jednali zastupitelé i o žádosti jejího ředitele 
MUDr. Václava Járy o potřebě modernizovat rentgenové 
pracoviště na potřebnou úroveň a poskytovat snímky di-
gitální formou. Modernizace představuje náklady ve výši 
1,7 mil. Kč, které nemocnice uhradí z vlastních prostředků. 
Zastupitelstvo souhlasilo.

Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na 
nájemném a službách v městských bytech za 1. pololetí 2008 
opět ukázala na pomalost, jakou se přes přijatá opatření daří 
snižovat dlužné částky. Nejvíce dlužníků (588) už nebydlí 
v městských bytech a celkem zažalovaná částka za celé 
období na platebních rozkazech činí 6,6 mil. Kč. Návrh na 
exekuci byl podán jen v 36 případech, což bylo zastupiteli 
považováno jako nedostačující.

V diskuzi vystoupil předseda TJ Slovan Varnsdorf, který 
seznámil zastupitelstvo se žádostí o finanční příspěvek na 
činnost registrované mládeže sportovních klubů ve Varnsdor-
fu. V žádosti je požadavek na příspěvek 100 - 150 Kč měsíčně 
na jednotlivého registrovaného sportovce do 18 let, což by 
představovalo ročně asi 1 mil. korun pro 700 sportovců. Do 
této částky by se započítaly granty na činnost oddílů i odvody 
z výherních hracích přístrojů.                                          rd 

Vizualizace zamítnuté větrné elektrárny na Špičáku.

V sobotu 18. října skončily v České republice krajské volby 
a v 27 okrscích také první kolo senátních voleb. V krajských 
volbách postoupily do skrutinia následující strany a hnutí: 
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Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

Z deníku městské policie

Ze zápisníku PČR
Neznámý pachatel kradl v areálu firmy
Zloděj vnikl po rozpletení drátěného oplocení do areálu 

jedné z místních firem. Ze dvou nákladních vozidel odcizil 
různé nářadí, z jednoho se pokusil odčerpat motorovou 
naftu, což se mu ale nepodařilo. Škoda je vyčíslena na 
7.800 Kč. Za krádež vloupáním hrozí pachateli až dvouletý 
trest odnětí svobody.

Řídil opilý, bez řidičáku a boural
Osmatřicetiletý muž z Varnsdorfu způsobil v opilosti 

dopravní nehodu u mostu přes Mandavu. Přivolaní poli-
cisté zjistili, že opilý muž naboural do zábradlí. Orientační 
dechová zkouška prokázala 1,6 promile alkoholu. Dále bylo 
zjištěno, že není držitelem řidičského oprávnění a jezdí 
s vozidlem, které mělo propadlou technickou kontrolu. Ze 
svého jednání se muž bude zpovídat u soudu.

Chycen v kradeném autě
Na policii se obrátil jednačtyřicetiletý muž, který ozná-

mil odcizení vozidla Subaru. Kradený automobil i s pode-
zřelým třiadvacetiletým řidičem nalezli policisté v Dolním 
Podluží. Podezřelý byl zadržen.

Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín 

Před hlídkou MP utíkal, ale neutekl
Pracovník ochranky marketu Hypernova oznámil, že jim 

utekl neplatící zákazník. Dle podaného popisu bylo pojato 
podezření, že se jedná o osobu v pátrání Policie ČR. Za po-
moci městského kamerového dohlížecího systému byla hlídka 
městské policie navigována do směru, kam podezřelý utíkal. 
Ten byl hlídkou MP zadržen na druhém konci města. Po 
vykonání potřebných náležitostí byl předveden na Obvodní 
oddělení Policie ČR.

Dopravní akce
Ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR 

Děčín proběhla dopravně bezpečnostní akce v katastru na-
šeho města. Společné hlídky MP a DI PČR provedly měření 
rychlosti v ulicích. Během asi dvou hodin bylo zaznamenáno 
celkem 8 přestupků překročení maximální povolené rychlos-
ti. Za tyto přestupky byli hříšníci pokutováni v celkové výši 
jedenácti tisíc korun. Další společné akce budou dle možností 
DI Policie ČR pokračovat.                

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

RM rozhodla: • O výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku Odbahnění a revitalizace vod-
ní plochy Mašíňák a deponie sedimentů uchazeči 
1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. • Poskytnout 
finanční příspěvek Domovu důchodců Lipová na zabezpe-
čení provozu v roce 2008. • Při zachování podmínek ostat-
ních zákonných předpisů udělit výjimku z OZV - Tržní 
řád. • Zajistit v souladu se smlouvou s firmou Rengl, s.r.o. 
dodržování OZV 09/2005. • Zveřejňovat usnesení z jedná-
ní komisí Rady města Varnsdorf na webových stránkách 
města Varnsdorf.

RM rozhodla schválit: • Bezplatné využití prostor na 
autobusovém nádraží Varnsdorf za účelem zřízení auto-
busové zastávky. • Grantový program města Varnsdorf 
pro rok 2009. • Navýšení počtu zaměstnanců na OSVaZ o 
jednoho zaměstnance od 1. 11. 2008.

RM rozhodla vzít na vědomí: • Zprávu o financování 
správy sportovišť - areál fotbalového stadionu. • Studii pro-
veditelnosti I/9 Studánka - obchvat z 11/2007, která řeší 
úsek vedení silnice ohraničený začátkem a koncem obce 
Studánka. • Vyjádření členů Kulturní komise RM k veřejné 
diskusi na téma „Informační média ve městě“. • Zprávu 
o mimořádné valné hromadě Velvety, a.s. • Informaci 
Kulturní komise RM o návrhu zřízení Rady pro veřejná 
informační média jako výbor zastupitelstva dle předlože-
ného návrhu.

RM rozhodla stanovit: • Příspěvek na Grantový pro-
gram města Varnsdorf pro rok 2009 ve výši 800.000 Kč.

RM rozhodla jmenovat: • Karla Dubského do funkce 
předsedy, Ing. Jaroslava Draského, Ing. Petra Jakubce, 
Mgr. Pavla Kolára, Mgr. Veroniku Matysovou, Mgr. Josefa 
Zbihleje a Ing. Miroslava Novotného do funkce členů Gran-
tové pracovní komise pro rok 2009. 

RM rozhodla pověřit: • Tajemníka MěÚ prověřit 
smlouvu o zapůjčení sochy Klementa Gottwalda s podni-
katelem Karlem Rezkem.

RM rozhodla uložit: • OSMI najít vhodné objekty  pro 
realizaci vybudování bezbariérových přístupů do základních 
škol ve Varnsdorfu.

11 milionů korun 
na silnice a chodníky

Ve městě se v letošním roce provedly celoplošné opravy 
komunikací v celkové hodnotě za 7.970 tis. korun. Techno-
logií lehké penetrace byly opraveny ulice Mikulíkova, Kři-
žíkova, Hřbitovní, Petra Bezruče, Chmelařská, Fibichova, 
spojka Karlova a J. Lady, Husova, Závoznická, Plavecká, 
J. z Poděbrad a Příčná. Technologií těžké penetrace byla 
opravena komunikace na Studánce podél lesa ve směru na 
Krásnou Lípu. Technologií dvojitého penetračního postřiku 
s podrcením byly opraveny ulice J. Lady, Prostějovská, Lesní, 
Olomoucká, Novoměstská a část MK na Studánce. Opravy 
byly v rozsahu asi 7 km.

Použita byla také technologie živičných koberců ABS 
na ulici Moravská, J. z Poděbrad, Prašná a Hřbitovní, a to 
v rozsahu 1,4 km.

Ani na chodce se nezapomnělo. Celoplošné opravy chodní-
ků byly provedeny na 1 850 m2 v části ulic Poštovní, Krym-
ská, Národní, T. G. Masaryka u pošty, Husova, Čs. letců, 
Žitavská, Prašná, Kostelní, Strakonická a Moravská převáž-
ně ze zámkové dlažby. Celkové náklady na tyto opravy činí 
3.101 tis. korun.                                                               -r-

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ
     Od 1. 10. 2008 mají podnikatelské subjekty k dispozici 
aplikaci Jednotný registrační formulář (JRF) pro vytváření 
elektronických podání, prostřednictvím kterého mohou podat 
ohlášení nové živnosti, oznámení změny a další. Podnikate-
lé si mohou vytvořit elektronické podání na svém počítači 
a podepsané uznávaným elektronickým podpisem jej zašlou 
do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstří-
ku. Příslušný ŽÚ, který je označen pro zpracování tohoto el. 
podání, odpovídajícím způsobem podání zpracuje v IS RŽP 
a pokud to bude možné, i elektronicky vyřídí.
     Aplikace k vytvoření a odeslání podání  JRF jsou přístupné  
na veřejném webu Živnostenského rejstříku na internetové 
adrese www.rzp.cz nebo na adrese www.mpo.cz včetně pří-
ručky s návodem k používání.              Bc. Martina Resová

Od 1. ledna 2009, kdy na-
bude účinnosti novela zákona 
silničního provozu provedená 
zákonem č. 274/2008 Sb., se 
v otázkách ohlašovací po-
vinnosti dopravních nehod 
mnohé změní. Částka, od 
které nehodu musíme hlásit, 
bude od ledna 2009 činit rov-
ných 100 000 Kč.

Kdy volat policii
Zrekapitulujme si, v ja-

kých případech budeme po 
1. lednu 2009 dopravní neho-
du povinně hlásit Policii ČR.

Muže zákona budeme volat 
v těchto případech:

1. Pokud při nehodě dojde 
ke zranění nebo k usmrcení 
osoby.

2. Pokud při nehodě dojde 
na některém z vozidel včetně 
přepravovaných věcí ke škodě 
převyšující 100 000 Kč.

3. Pokud při nehodě dojde 
ke škodě (v jakékoli výši) na 
majetku třetí osoby (např. 
k poškození zaparkovaného 
vozidla, přilehlé nemovitosti 
apod.). Policie se však nebude 
volat v případě, kdy půjde o 
škodu na vozidle, které sice 
je v majetku třetí osoby 
(např. leasingové společnosti, 
zaměstnavatele, ale třeba 
i někoho z rodiny), ale jeho 
řidič měl na nehodě účast. 

4. Pokud při nehodě dojde 
k poškození pozemní komu-
nikace či ke zničení nebo 
poškození její součásti nebo 
příslušenství (např. dopravní 
značky, svodidel apod.).

5. Pokud při nehodě 
dojde k poškození obec-
ně prospěšného zařízení 
(např. přejezdového za- 
bezpečovacího zařízení) nebo 
životního prostředí (např. při 
úniku provozních kapalin 
z vozidla).

6. Pokud po nehodě 
nebudeme sami schopni (bez 
vynaložení nepřiměřeného 
úsilí) obnovit plynulost 
provozu.

V případě všech ostatních 
dopravních nehod bychom si 
měli vystačit sami, tedy bez 
součinnosti policie.

Zatímco dnes voláme poli-
cii ke každé nehodě, kterou 
jsme měli třeba se služebním 
autem nebo s autem na leas-
ing, od ledna 2009 se to 
radikálně změní a policie se 
i v těchto případech bude 
volat jenom tehdy, pře-
sáhne-li škoda na vozidle 
(včetně přepravovaných věcí) 
částku 100 000 Kč.

Bez policie? Sepište 
o nehodě záznam!

Zákon bude od ledna 2009 
účastníkům nehody ukládat 
jednu úplně novou povin-
nost. U dopravních nehod, 
ke kterým se policie nevolá, 
budou účastníci nehody po-
vinni sepsat společný záznam 
o dopravní nehodě.

Jak postupovat při dopravní nehodě od ledna 2009
Ten musí obsahovat po-

pis místa a čas vzniku do-
pravní nehody, její příčinu, 
průběh a následky, iden-
tifikaci účastníků nehody 
a zúčastněných vozidel. 
Účastníci nehody budou 
povinni záznam podepsat 
a neprodleně předat pojis-
titeli, který by měl plnit vůči 
poškozenému (tj. pojišťovně 
viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní ne-
hodě může mít v zásadě libo-
volnou formu, žádný pevně 
stanovený formulář zákon 
nepředepisuje. Přesto lze 
doporučit tzv. euroformulář 
záznamu o dopravní nehodě, 
který současně doporučujeme 
všem řidičům vozit v autě 
s sebou. Nikdy nevíte, kdy se 

vám může hodit. Při nehodě, 
ke které můžete přijít jako 
„slepí k houslím“, hrají svou 
roli taky nervy a stres, takže 
by se mohlo snadno na uve-
dení některého důležitého 
údaje zapomenout.

Pokud by vám některý 
z účastníků nehody odmítl 
poskytnout součinnost při 
sepsání záznamu o nehodě, 
zavolejte k nehodě policii. 
Vás to nic stát nebude, protože 
úvahy o zpoplatnění „planého“ 
výjezdu policie k nehodě byly 
nakonec zavrženy.

Odepřením sepsat zá-
znam o nehodě se ale druhý 
účastník dopravní nehody 
dopustí přestupku.

Čerpáno z Ministerstva 
dopravy ČR

VÝZVA NA ZALOŽENÍ PARKU
Byla vyhlášena výzva zájemcům o veřejnou zakázku ma-

lého rozsahu financovanou ze zdrojů EU na akci „Založení 
parku v ulici Barvířská ve Varnsdorfu“. Podrobné podmínky 
výzvy jsou k dispozici na www.varnsdorf.cz nebo na úřední 
desce MěÚ.                                                                   PeV
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Ne všichni obyvatelé 
našeho města znají vítěze 
druhého kola senátních 
voleb, současného starostu 
města Rumburk, Ing. Jaro-
slava Sykáčka. Oslovil jsem 
proto budoucího senátora 
a položil mu několik otázek.

Můžete se našim čtená-
řům trochu představit?

Narodil jsem se 24. 
října 1958 v Rumburku, 
takže jsem možná prv-
ním padesátníkem, který 
dostal senátorské křeslo 
k narozeninám. Vystudoval 
jsem Vysokou vojenskou 
technickou školu - spojo-
vou fakultu v Liptovském 
Mikuláši. V letech 1982-
1990 jsem sloužil u spojo-
vacího útvaru v Karlových 
Varech a celé roky se mar-
ně snažil dostat zpátky na 
sever, odkud s manželkou 
pocházíme. To se podařilo 
až po revoluci, kdy jsem byl 
na vlastní žádost převelen 
do Varnsdorfu k pluku CO. 
Když se však v roce 1993 
začalo připravovat jeho 
stěhování do Rakovníku 
a já se musel rozhodnout, 
zda se znovu stěhovat, 
rozhodl jsem se odejít do 
civilu.

V té době jste už bydlel 
v Rumburku?

Ale kdeže, po celou 
dobu služby jsem bydlel 
v paneláku v ulici Karolíny 
Světlé ve Varnsdorfu. Do 
Rumburku jsem se stěho-
val až o několik let později 
a shodou náhod také do 
paneláku v ulici Karolíny 
Světlé. Po roce 2000 jsme 
koupili domek a od té doby 
bydlíme v něm. Máme tři 
dcery, dvě starší už studují 
na Technické univerzitě 
v Liberci, nejmladší pětiletá 
je hrdým předškolákem.

Kandidujete jako ne-
závislý, byl jste někdy 
členem nějaké politické 
strany nebo hnutí?

Ano, v letech 1985 - 1989 
jsem byl jako většina vojá-
ků z povolání členem KSČ, 
v roce 1989 nám všem 
bylo rozkazem náčelníka 
generálního štábu v rám-
ci depolitizace armády 
ukončeno členství. V roce 
1998 jsem kandidoval jako 
nezávislý do zastupitelstva 
za Unii svobody a v letech 
2002, 2006 a v senátních 
volbách jako nezávislý za 
ČSSD. O vstupu do politic-
ké strany v současné době 
neuvažuji. Kandidatura 
na senátora byla docela 
překvapením. Někdy před 
více jak rokem jsem ráno 
otevřel Děčínský deník 
a tam psal tehdejší před-
seda ČSSD Jarda Foldyna, 
že pokud by měl navrhnout 

PAMÁTNÉ STROMY VARNSDORFU
Minule jsme vzpomínali, že se Varnsdorfu říkalo město 

průmyslu a zahrad a že se stále může pyšnit velkým množ-
stvím zeleně, i když s průmyslem je to už horší. Naši před-
chůdci kromě zakládání zahrad a zeleně dbali i o výsadbu 
stromů, často o druhy, které nejsou běžné. V zahradách 
můžeme vidět stromy, které svou mohutností a krásou upou-
távají pozornost a které často neumíme ani pojmenovat. 
Ty největší a nejvzácnější má odbor životního prostředí na 
městského úřadu evidované jako „památné stromy“. Každý 
z těchto stromů je veden samostatný spis, ve kterém jsou 
uvedeny všechny známé informace a podrobnosti. My si 
dnes stručně uvedeme, o které stromy jde, kde rostou, jak 
jsou vysoké a mohutné.

Dub lesní
Dub lesní je mezi památnými stromy města veden třikrát. 

Jeden stojí v blízkosti nemocnice, je vysoký 26 m, šířka, tj. 
obvod kmene ve výšce 130 cm, je 400 cm a stáří se odhaduje 
na 130 - 150 let. Druhý dub stojí na soukromém pozemku 
v Kostelní ulici, je stejně vysoký, šířka 410 cm a je stejně 
starý. Třetí stejný strom najdeme rovněž na soukromém 
pozemku na jižním svahu Špičáku v Raisově ulici. Je vysoký 
24 m, široký 388 cm a je stejně starý jako dva předešlé. Tyto 
tři stromy patří mezi nejvyšší a nejstarší ve městě.

Dub letní - pyramidální
Strom roste na jihovýchodním úbočí Hrádku. Je nejmo-

hutnějším jedincem této formy dubu ve Šluknovském výběž-
ku. Stojí na soukromém pozemku, je vysoký 21,5 m, široký 
570 cm a starý asi 200 let.

Hrušeň planá
Hrušeň planá, nazývaná u nás jako Varnsdorfská hruška, 

stojí v Truhlářské ulici. Měří 12 m, široká je 300 cm a asi 
120 - 140 let stará. Upoutává svou košatostí a soutěžila o 
titul Strom roku.

Topol bílý
Topol bílý najdeme před poliklinikou v Poštovní ulici. Je 

vysoký 21,5 m, široký 372 cm a jeho stáří se odhaduje na 120-
-150 let. Spodní větve se musely často ošetřovat a krátit.

Topol černý
Strom roste poblíž kolejiště varnsdorfského nádraží. Jed-

ná se o strom nadprůměrných rozměrů - výška 33 m, obvod 
kmene 690 cm, stáří 250 - 300 let, šířka i výška koruny je 
27 m. Vlastníkem jsou České dráhy.

Buk lesní
Strom roste na křižovatce ulic Poštovní a Otáhalova 

v zahradě dětského zdravotnického střediska. Výška stromu 
25 m, šířka 570 cm, stáří 200 let.

Liliovník
Dva liliovníky tulipánokvěté stojí před školou ve Stře-

lecké ulici. Jsou skoro stejně vysoké 23 a 20 m, široké 223 
a 193 cm, stáří není uvedené. Stromy výrazně zlepšují vzhled 
prostranství před školou, na jaře kvetou a plodí.

Tolik stručně o památných stromech našeho města. Jak 
už bylo v úvodu řečeno, značné množství krásných stromů 
včetně těch památečních se nám zachovalo díky našim před-
kům, ale i péčí, která je jim věnována. Lze si jen přát, aby 
se i po nás uchovaly nejen tyto stromy, ale i další, které se 
vysazují a přežijí pozornost vandalů.                 R. Dausch

Ing. Jaroslav Sykáček senátorem

kandidáty na senátora, byl 
by to starosta Šluknova 
nebo Rumburku. Když nás 
potom oslovil přímo, Milan 
Kořínek neměl zájem a já 
jsem tu výzvu přijal.

Jak probíhala volební 
kampaň, jak jste snášel 
některé nepříliš čestné 
útoky ostatních kandi-
dátů?

Volební kampaň probí-
hala skoro rok a já jsem 
během ní navštívil nespo-
čet setkání a akcí. Hodně 
mi v tom pomohla rodina, 
zejména všechny tři dcery. 
Útoky na moji osobu sa-
mozřejmě také nechyběly. 
Naopak velmi příjemná 
byla podpora obrovského 
množství občanů z jižní 
části okresu, kterou jsem až 
v tak velké míře nečekal. 

Uplynulých šest let měl 
okres Děčín senátora 
z našeho výběžku a va-
ším zvolením se téměř nic 
nemění. Co byste chtěl za 
těch „svých“ šest let v se-
nátu dosáhnout?

Především v tom vidím 
velikou šanci pokračovat 
v nastalé propagaci regionu 
- tomuto bohem zapomenu-
tému kraji dává práce sená-
tora možnost jej zviditelnit. 
Když se řekne Děčín, větši-
na lidí v republice ví, o co 
jde. U Šluknovského výběž-
ku jsou mnozí v rozpacích. 
S tím souvisí například i 
začlenění Národního parku 
České Švýcarsko do okresu 
Děčín a celková propagace. 
Druhým úkolem je do vý-
běžku přivést osobnosti ne-
jen politické, ale i kulturní 
nebo sportovní a předvést 
jim specifické území a pro-
blémy kraje, který je ze tří 
stran obklopené Německem 
a na který leckdy stačí pár 
centimetrů sněhu, aby byl 
zcela odříznutý od zbytku 
republiky, jak se o tom mohl 
osobně naposled přesvědčit 
i prezident republiky.

Budete usilovat o za- 
řazení do nějakého sená-
torského klubu?

Budu se snažit najít 
uplatnění např. ve výbo-
ru pro vzdělávání, vědu 
a kulturu, nebo pro zahra-
niční záležitosti, obranu 
a bezpečnost, kde byl i můj 
předchůdce. Nemám však 

ambice jezdit po světě, rád 
bych si svoji práci odvedl 
v naší republice. Ostatně 
mnozí z těch, co hodně 
cestují, jsou nakonec odtr-
ženi od starostí a problémů 
běžného občana.

Senátor Zoser osobně 
podporoval Tolštejnské 
panství, což je rozhodně 
podpora Šluknovského 
výběžku, budete v této 
aktivitě pokračovat?

O tom jsem ještě vůbec 
nepřemýšlel. Mojí dosa-
vadní snahou byla podpora 
více aktivit, takže uvidíme 
později.

Jste starostou pově-
řeného města, teď se 
stanete senátorem. Máte 
už jasno, jak pokračovat 
dál?

Na nejbližším zasedání 
zastupitelstva chci požá-
dat zastupitele, aby mi 
umožnili vykonávat funkci 
neuvolněného starosty (do-
sud uvolněný), a tím získat 
prostor na výkon obou 
funkcí. Nejsem sám, kdo 
tyto funkce sloučil a nao-
pak si tím udržím kontakt 
s městem a jeho občany.

Probrali jsme toho 
dneska dost, a proto 
závěrečná otázka, co 
byste rád sdělil našim 
čtenářům?

Chtěl bych především 
poděkovat všem voličům 
za jejich účast ve volbách. 
Těm, kteří volili mě, děkuji 
za důvěru, kterou rozhodně 
nechci zklamat. Chci, aby 
senátorská kancelář neby-
la jen v Děčíně, ale chci do-
držet senátorské dny také 
v Rumburku a ve Varnsdor-
fu. Pokud by se někdo chtěl 
na mě obrátit již nyní, může 
tak učinit prostřednictvím 
mých webových stránek.

Děkuji za rozhovor 
a přeji hodně zdraví 
a úspěchů.                 JS 

V pátek 17. října zažilo 
Tibetské centrum Color-Life 
Centrum (www.color-life.cz/) 
v Dolním Podluží malý svá-
tek. Toto centrum před osmi 
lety otevřel italský Mistr 
Giovanni Conchin, který 
zde zároveň založil studijní 
skupinu Dompipa (sdružení 
pro učení a praktikování ti-
betského buddhismu - Cesta 
Mahayana), ve které po celý 
týden přednáší a učí přírod-
ní i alternativní medicínu, 
tibetské učení, Reiki uni-
verzální a kraniosakrální 
terapii. V letošním roce se 
Centru Dompipa podařilo za 
vydatné pomoci a podpory 

Lama Tzong Khapa Insti-
tute (dále ILTK) z Pomaie 
v Itálii (40 km od Pisy) za-
jistit FPMT Basic program 
On-line dálkový pětiletý 
studijní program tibetské-
ho buddhismu podle Gelug 
tradice Lama Tzong Kha-
py. Tento kurz zahájil 27. 
ledna 2008 zástupce ILTK 
(www.iltk.it) Ctihodný Mid-
dleton. Dalším významným 
dnem pro Centrum se stal 
právě 17. říjen, kdy jej 
v podvečerních hodinách na-
vštívila buddhistická mniš-
ka Ctihodná Joan Novell 
z ILTK, která je zároveň 
koordinátorem Master pro-

gramu. Tato spoluautorka 
knih Becoming a Child of 
the Buddhas a Everlasting 
Rain of Nectar během zají-
mavého večera přednesla 
shromážděným studentům 
a hostům krásnou anglič-
tinou (s příjemným překla-
dem) základní myšlenky 
tibetského buddhismu 
a v nastalé diskuzi odpoví-
dala na mnohé dotazy. Po 
téměř tříhodinovém poví-
dání se všichni rozloučili 
a předali mnišce drobné 
dárky. Do chrámu v Pomaie 
tak mj. odjela i kniha sta-
rých fotografií Varnsdorfu.               

JS

Buddhistická mniška ve Šluknovském výběžku
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PODNIKATELÉ, POZOR!

Vyjádření tajemníka
V případě převodu osobního automobilu byla předložena 

správnímu orgánu plná moc k učinění tohoto úkonu, na zá-
kladě které bylo osobní vozidlo převedeno na jiného majitele.  
Jelikož zákon nestanoví podmínku ověření podpisů na plné  
moci, byl pan Zejda odkázán  v této věci  na orgány činné 
v trestním řízení.            Ing. Lubomír Samuhel, tajemník

ŠETŘENÍ ODLOŽENO
V průběhu šetření byly provedeny všechny v úvahu 

připadající úkony. Nepodařilo se však zjistit skutečnosti 
opravňující trestní stíhání proti určité osobě. Chybí povinný 
znak skutkové podstaty trestného činu. Vzhledem k těmto 
skutečnostem bylo šetření odloženo.

Proti tomuto usnesení podal L. Zejda opět žádost 
o dokončení šetření.

Čerpáno z usnesení OO PČR, Varnsdorf

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Ve Varnsdorfu se vám 
může stát, že vám bude 
z firmy převedeno auto na 
jinou osobu, kterou ani ne-
znáte. Podvodníkovi stačí, 
když se na 
chvíli zmoc-
ní dokumen-
tů a razítka 
firmy, které 
si natiskne 
na falešnou 
plnou moc. 
Pak už jen 
budete kou-
kat a divit se, že vozidlo už 
není vaše, resp. už nepatří do 
firmy. Nepomůže vám to, že 
jste jednatel a že bez vás se 

nemohou uzavírat jakékoli 
transakce ve firmě. Odbor 
dopravy ve „spolupráci“ 
s podvodníkem se postarali 
o to, že už auto nemáte. 

A pokud si 
budete stěžo-
vat na proti-
právní převod 
vašeho vozi-
dla, bude vám 
odpovězeno, 
že zákon ne-
stanoví pod-
mínku ově-

ření podpisů na plné moci, 
a budete odkázáni na orgá-
ny činné v trestním řízení, 
které stejně nic nevyřeší.                                                  

Ladislav Zejda 

Než se pustím do popi-
su vlastní historie tkaní 
a tkalců v Čechách, bylo 
by asi na místě nejprve 
objasnit základní rysy tkaní 
v jeho raném stadiu vývoje. 
Je pravdou, že již národy 
žijící na našem území před 
Slovany znaly základní 
principy tkaní a dovedně je 
používaly. Znaly již i první, 
nejjednodušší tkalcovský 
stav, tzv. bezprošlupový 
vertikální stav. Jednalo se 
v podstatě o rám, na jehož 
horní příčné části jsou na-
vázány osnovní nitě dole 
zatížené závažími. Útek se 
zanášel mezi osnovní nitě 
prostým proplétáním člunku 
mezi nimi. Aby byla tkanina 
hustá, dorážela se útková nit 
kostěným hřebenem. O něco 
dokonalejším a rychlejším 
bylo tkaní na prošlupovém 
vertikálním stavu. Stále 
se jedná o svisle postavený 
rám (asi 2 m vysoký), na 
jehož horní tyč je navázána 
osnova. Vylepšení spočívá 
v tom, že osnovní nitě se 
rovnoměrně a napřeskáčku 
rozdělené rozevírají do tzv. 
prošlupu. Tím mezi nimi 
vzniká místo – tzv. prošlup, 
kudy se protáhne člunek 
s nití útkovou. Rychlost 
tkaní se tak zmnohonásobi-
la. A pravděpodobně už tento 
typ stavu používali i první 
Slované na našem území. 

Varnsdorfští tkalci - 2. část 
aneb Vývoj tkaní v Čechách

Zcela jisté však je, že znali 
a dokonale zvládali tkaní 
látek na prvních typech 
prošlupového horizontálního 
stavu. Na tomto typu je osno-
va natažená vodorovně mezi 
tzv. osnovním (z kterého se 
odvíjela soustava osnovních 
nití) a zbožovým válem, na 
který se navíjelo utkané dílo. 
To znamená, že délka hoto-
vého díla byla v podstatě 
neomezená. Záleželo jen na 
tkalci, kolikrát docházející 
osnovní nitě naváže dalšími. 
Prošlup byl na těchto stavech 
vytvářen pomocí listů, který-
mi osnovní nitě procházely 
a pomocí kterých byly střída-
vě zvedány nebo stahovány 
dolů. Útek se zanášel pro-
hozením člunku prošlupem 
a přirážel se volnou tyčí 
opatřenou hřebenem. O tom, 
jak byly ruční tkalcovské 
stavy poměrně rychle zdo-
konalovány, svědčí obrázek 
z roku 1310, na kterém je 
stav již opatřen i bidlenem, 
tedy zařízením na přirážení 
útkové nitě.

Stále však se jedná o 
ruční tkalcovskou práci, 
kde pohon i provádění jed-
notlivých úkonů při tkaní 
látky zajišťuje sám tkadlec. 
O tom, jaké druhy látek se 
na takovýchto stavech daly 
vyrábět, se zmíním v příštím 
díle tohoto seriálu.

M. Kopecký

Oslavy 90. výročí vzniku republiky
Za účasti několika desítek občanů si členové Klubu čes-

kého pohraničí a Svazu bojovníků za svobodu našeho města 
28. října t.r. připomněli 90. výročí vzniku Československé 
republiky.

Akce se již tradičně konala u pomníku příslušníka SNB 
prap. Josefa Munzara (naproti Elite), který v pohnutém po-
válečném období zemřel při výkonu služby rukou zákeřného 
vraha dne 13. února 1947.

Čestnou stráž u pomníku stálo po dobu vzpomínkové 
akce několik mladých varnsdorfských skautů se svým 
praporem. Předseda KČP ve svém projevu vyzvedl úlohu 
T. G. Masaryka, dr. E. Beneše a M.R. Štefánika jako za-
kladatelů našeho novodobého státu a připomněl významné 
mezníky jeho vývoje. Apeloval zároveň na uchování našeho 
národního povědomí, posílení vlastenectví i potřebu existen-
ce sociálního a demokratického státu. Na závěr oslavy byla 
u pomníku položena kytice květů.        Dr. Miloslav Hoch 

KÝHO
VÝRA

Také jste někdy přemýšle-
li o tom, proč vedle této po-
hodlné lávky nad rybníčkem 
u Billy existuje ještě pěšinka, 
která není vždy, obzvláště po 
dešti bezpečná? 

Tady je jeden z důvodů! 
Neříkám, že jediný, protože 
pro většinu tudy procházejí-
cích je stejně prostě jedno-
dušší nelézt do schodů, ale jít 
vedle lávky.                   mk
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Česká pojišťovna, a.s., ag. Děčín
Vypisuje výběrové řízení na kombinovanou pozici

FINANČNÍ PORADCE - 
HYPOTEČNÍ SPECIALISTA

Nabízíme:
• Odborné vzdělávání a kariérní růst
• Motivační příspěvek až 50.000 Kč
• Flexibilní pracovní doba
• Marketingová podpora
• Možnost tvořit vlastní tým spolupracovníků
• Firemní benefity (výhodný internetový tarif,  
   příspěvek na notebook, výhodnější hypotéka)

Požadujeme:
• Střední vzdělání
• Komunikativnost
• Orientace na výsledky
• Ochotu vzdělávat se a učit se novým věcem

Bydliště v oblasti Dolní Poustevna, Šluknov, Velký 
Šenov, Rumburk, Varnsdorf, Mikulášovice, Lobendava 
výhodou.

Kontakt: 
Robert Kočka, manažer obchodu, 
Česká pojišťovna, a.s., Rumburk

Fax:     +420 412 332 040 
e-mail: rkocka@cpoj.cz

Mobil: +420 737 774 362 
Tel.:    +420 412 333 733

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Zprostředkujeme nej-
levnější hypotéku! Pora-
denství zdarma. Kontakt: 
eva.hamplova@golemfinan-
ce.cz. Tel. 602 490 840.

Salon pro psy. H. Ma-
toušková, Jiříkovská 99, 
Rumburk. Tel. 412 333 
365, 604 854 748.

Centrum regenerace 
hledá spolupracovníky 
se zájmem o obor kondice 
a péče o vzhled. HPČ i VPČ. 
Rekvalifikace zajištěna. Vo-
lejte 775 375 065.

Úvěry naruby: pro 
předlužené domácnosti, 
pro rozšíření podnikání, 
pro všechny bez omezení, 
nový ojedinělý produkt, 
samosplácející varianta pro 
ty, kteří nemají jinde šanci. 
Tel. 739 353 580.

Prodám řadovou garáž. 
Kontakt 607 720 691.

Svatební a společenská 
móda pro dámy a pány. Půj-
čovna - prodej - zakázkové krej-
čovství - ruční výroba doplň-
ků - opravy a úpravy oděvů. 
Út - Pá 14.00 - 18.00, mimo 
otv. dobu dle domluvy. 
Kontakt: Varnsdorf, Elišky 
Krásnohorské 1549. Tel. 728 
764 809, j.zarnack@email.cz, 
www.svatebni-moda.cz. Při-
pravili jsme pro vás novou 
kolekci svatebních šatů na 
rok 2008. Rádi pokračujeme 
v naší tradici a pro každou 
nevěstu máme připraven 
dárek!

Důchodkyně hledá ja-
koukoli brigádu, časově 
neomezenou, nebo např. 
hlídání dětí. Tel. 774 505 
822.

Koupím pozemek ke 
stavbě rodinného domku. 
Tel. 602 118 102.

Prodej rodinného domu na Studánce u Varnsdorfu. 
Velmi dobrý stav. Pěkná udržovaná zahrada se zahradním 
krbem. Výměra: 770 m2. Prodejní cena: 1.520.000 Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Prodej částečně roubeného rodinného domu s po-
zemkem v Krásné Lípě. Snížená prodejní cena: 890.000 Kč. 
Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,723 327 523.

Prodej rekonstruované chalupy ve Vilémově, vhod-
né i k trvalému bydlení. Prodejní cena: 1.100.000 Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 281,723 327 523.

INZERCE

Prodej bytového domu v Rumburku, nedaleko centra. 
Výměra: 197 m2. Prodejní cena: 1.550.000 Kč. Info Lužická 
R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Prodáme: RD ve 
Varnsdorfu - 3 byty (3+1, 
2+1, 3+kk), pozemek 1 026 
m2, ÚT plyn, dvě garáže, 
zahrada. Družst. byt 2+kk, 
plocha 48 m2, luxusní kuch. 
linka+ myčka, vše nové. RD 
v Dolním Podluží - 6+ kk+ 
komory, pozemek 1 010 m2, 
ÚT na tuhá paliva, zahrada. 
Zahradu 1348 m2 s roube-
nou chatkou v Jiříkově, el. 
energie, studna, klidné místo. 
Další informace: REALITY 
Janošek, s.r.o., Varnsdorf, 
412 370 838, 602 354 389.

PRODEJNÍ TRHY 
na parkovišti u hotelu Praha 

se konají ve středu 

19. listopadu 2008.
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Kadeřnictví U Kapustič-
ky stále otevřené za původ-
ní ceny. Na vaši návštěvu 
se těší kadeřnice Jana. Tel. 
728 510 962.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

20-300 tis. Kč, i pro důchodce do 75 let!

Tel. 777 819 794 PO-NE 8-18 hod.

PŮJČKY - ÚVĚRY
Přeúvěrujeme vaše půjčky a karty!!!

Schválení do 10 minut - BEZ POPLATKU!!!

100.000,- od 2.100 Kč/měs., 300.000,- od 6.450 Kč/ měs.
U zaměstnanců i bez potvrzení o příjmu!!!

Hledám motocykly 
Jawa 175, 250, 350. BRD. 
Telefon 035771/60472, 
015112992080.

Zveme vás k příjemnému posezení 
v Restauraci „U Lípy“. 

Najdete nás na ul. 5. května směrem na hraniční přechod.
Nabízíme širokou nabídku minutkových jídel, těstovin, nebo také něco 
z klasické české kuchyně, jistě nikdo neodolá vepřovému kolenu, nebo 
třeba 1/2 kachny s knedlíkem a se zelím. Pro větší skupiny připravíme 
také studené mísy. 
Velký výběr alkoholického i nealkoholického pití, míchané nápoje, 
točíme pivko Staropramen 12° a Vratislav 11°. 
Možnost rezervace celé restaurace pro rozlučky, srazy, svatby, rodinné 
oslavy, kapacita do 40 míst, parkování přímo před restaurací.
Restaurace vybavena plazmovou televizí, možnost sledování sportov-
ních přenosů.
Rezervace na tel. 774 098 444 nebo 412 370 931.
Otevřeno denně od 11 hod. 
Pronájem pokoje pro 2 osoby, s vlastním sociálním zařízením.

Úvěr se zástavou druž- 
stevním bytem, bytem 
v ov. a nemovitostí. Tel. 721 
141 719.

Krejčovství Michaela 
a prodejna látek. Listo-
padová akce: 50% sleva na 
vybrané druhy látek. Pro-
stějovská 2189, Varnsdorf. 
Tel. 412 371 759.

Hledáme kadeřnici do 
připravovaného kosmetic-
kého salonu ve Varnsdorfu. 
Informace na telefonním 
čísle 603 864 232.
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VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

Šachové 
střípkyDne 13. listopadu uplyne smutný rok, 

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček Zdeněk Švéda.

Stále vzpomínají manželka a dcera 
s rodinou.

VZPOMÍNKA

Dne 18. listopadu oslaví své 85. naroze-
niny naše maminka, babička a prababička 
Milada Suchopárová.

Do dalších let jí mnoho zdraví a po-
hody přeje syn Karel a dcera Milada 
s rodinami.

Volejbalisté 
ve čtyřech 

utkáních úspěšní 
pouze jednou

Tým volejbalistů Slovanu 
zahájil sezonu utkáními 
venku s TJ Turnov A, kde 
prohrál 3:1 a 3:0. Doma 
hostil TJ Jiskru Tanvald. 
První utkání vyhrál 3:1 
a ve druhém odešel poražen 
1:3. Po dalších zápasech ve 
Vysokém nad Jizerou hraje 
dle rozpisu soutěže dvakrát 
v domácím prostředí, a to 
v sobotu 8. 11. od 10.00 s TJ 
Tatran Jablonné v Podještě-
dí a 15. 11. ve stejný čas proti 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště 
A.                                 ZdS

 Po postupu z okresního kola se žáci dvou varnsdorfských 
škol zúčastnili krajského kola Jaga Oxygen Cupu v Cho-
mutově. Chlapci ze ZŠ Edisonova se v těžké konkurenci 
ostatních okresních vítězů umístili na krásném pátém mís-
tě. Do bojů je vedli B. Filipová a J. Matějka. Dívky ze ZŠ 
Bratislavská doplatily na nerozehranost a v prvním zápase 
těsně podlehly pozdějším vítězkám z Mostu. V dalším zápase 
rozdrtily domácí Chomutov a obsadily skvělou druhou příč-
ku v kraji. Postup do pražského finále měly tedy na dosah. 
Děvčata vedl a na turnaj dlouhodobě připravoval P. Šmíd. 
Krajská kola florbalových turnajů budou mít pokračování 
a vyvrcholení na MS, které letos pořádá Česká republika, 
a to konkrétně v O2 Aréně v Praze a v ČEZ Aréně v Ostravě.                                                                

Petr Šmíd

Družstvo šachistů po 
postupu z Regionálního 
přeboru skupiny západ ode-
hrálo první utkání Krajské 
soutěže I Libereckého kraje 
na svých šachovnicích proti 
Slávii Liberec a prohrálo cel-
kem těsně 3,5:4,5 bodu. Své 
partie dovedli do úspěšného 
konce Kavalski a Černoš, 
remizovali Zapletal, Prášek 
a Sládek. Varnsdorfský 
ŠK ve vyšší soutěži čeká 
jedenáct družstev těžkých 
soupeřů a i delší cestování. 
Nechybí mezi nimi třeba 
Tanvald nebo Nové Město 
pod Smrkem. Nejbližší utká-
ní vybojuje ŠK Varnsdorf 
v neděli  9. listopadu proti 
1.Novoborskému ŠK E.   

Fejfarův memoriál v No- 
vém Boru měl svůj 32. ročník. 
Hrálo se na 18 kol tempem 
2x5 minut na partii a zú-
častnilo se jej 44 hráčů. 
Zvítězil Jiří Gregor z Prahy 
se ziskem 17 bodů. Druhé 
a třetí místo obsadili domácí 
šachisté. Dobře si vedl To-
máš Buchcar z Krásné Lípy, 
který s 13,5 bodu dosáhl na 
4. místo a o páté až sedmé 
se s 11,5 bodem podělil se 
dvěma soupeři varnsdorfský 
Václav Vladyka startující za 
ŠK Česká Lípa.                    ZdS

VARNSDORFSKÉ ŠKOLY 
PATŘÍ VE FLORBALE 

K NEJLEPŠÍM V KRAJI 

Uměli dát první pomoc

Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat za celko-
vou rekonstrukci domu v Pletařské ulici 1819 firmě SAMAT, 
PROREKO - Blažej, Kočiš a firmě STAVEBNÍ PRÁCE L. 
Katuščák.                                                    Lenka Juricová

Děkuji paní Ireně Weberové - prodejna W MÓDA ELE-
GANCE, ulice Národní č. 524 - za velice pěkný přístup 
k zákazníkům. Protože neměla při mé návštěvě požadované 
zboží skladem, okamžitě ho objednala a telefonicky mi na-
bídla způsob doručení. Poznala jsem, že si v této prodejně 
zákazníka považují. Je jen škoda, že jsem se s podobným jed-
náním nesetkala v jiném obchodě v našem městě s podobným 
sortimentem zboží.                               Blanka Thörichtová

PODĚKOVÁNÍ

 ZUBNÍ  
POHOTOVOST
8. - 9. listopadu 2008 
MUDr. Hladík Pavel 
Weberova 1537/7, Děčín 
VI-Letná, 412 539 298

15. - 17. listopadu 2008 
MUDr. Křemen Adolf 
Teplická 270, Jílové 
Tel. 412 550 343

BLAHOPŘÁNÍ

INZERCE

Dívky ze ZŠ Bratislavská měly postup do prežského 
florbalového finále na dosah.                    Foto Petr Šmíd

Dne 9. října 2008 se naši žáci speciální třídy zúčastnili 
soutěže v první pomoci, která se konala ve sportovní hale 
v  Děčíně. Šlo již o druhý ročník soutěže týmů a jednotlivců po-
řádané organizací Slunečnice ve spolupráci se Záchranáři Čes-
ká Kamenice, BK Děčín a SZŠ v Děčíně a Ústí nad Labem.

Posláním soutěže bylo osvojovat a rozvíjet znalosti a doved-
nosti osob s mentálním postižením v základech poskytování 
první pomoci, které si účastníci mohli prověřit v 16 disci-
plínách. Soutěže se zúčastnilo 11 týmů. Náš tým (Martina 
Brožová, Darina Siváková a Darina Stankovičová) se umístil 
na krásném 3. místě. 

Lucie Beranová, Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf
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V minulém čísle Hlasu severu jsme informovali jen ve 
stručnosti o některých výsledcích basketbalových týmů Slo-
vanu. Vracíme se k nim nyní s některými podrobnostmi.

Muži vyhráli v hale USK Slávie Ústí nad Labem 71:77 
(30:40). Šlo o důležité vítězství se soupeřem, který nenašel 
recept na soustředěnou obranu hostů. Platní byli zejména 
podkošoví hráči Voráček a Novotný. Po celou dobu zápasu 
Slovan vedl, domácí ale v poslední čtvrtině rozdíl skóre 
mohutně snižovali  a úspěšnými trojkovými pokusy dotáhli 
až na rozdíl dvou bodů. Potom zapracovala opět lépe ne-
prostupná obrana a poslední dva koše Bubna a Novotného 
znamenaly definitivní výhru. 

Dorostenci v prvním utkání sezony na VSK Slavia Li-
berec odešli poraženi 82:52 (37:26). S nejstarším, nejvyšším 
a i nejzkušenějším mužstvem soutěže měli dobrý vstup do 
utkání (ve 3. minutě 4:8) a zdálo se, že by mohli sehrát vy-
rovnanější partii. Mnoho ztrát míče v rozmezí dalších čtyř 
minut je pak ale dostalo do desetibodové ztráty. A protože 
se po celý zápas v útoku opět spíše hledali a obrana nebyla 
dostatečně agresivní, výsledek zápasu vyzněl jasně pro do-
mácí. Body hostů J. Šimák 15 (1 trojka), Smrčka 15, Horáček 
8 (1), M. Šimák 7, Lehroch 4 a Kopecký 3. 

Starší minižáci sehráli před prvním mistrovským zá-
pasem pět přípravných zápasů. S BA Sparta Praha vyhráli 
60:19 a 51:31, s BK Kondoři Liberec 40:30, venku s BSK Jičín     
37:55 a v odvetě odešli těsně poraženi 46:43. V prvních sou-
těžních zápasech na sebe poté narazil Slovan a BK Děčín, 
tedy družstva, která skončila v minulém ročníku na 3. a 4. 
místě tabulky a výsledky byly velmi důležité pro další vývoj 
soutěže pro oba soupeře. Domácí hráči podali v zápasech 
kvalitní výkony a po zásluze si odnesli vysoká vítězství. 
Slovan Varnsdorf  -  BK Děčín   113:14 (52:7), body Bílý 
26, Houngbendji 17, Daněk 12, Sovák 9, Strnad 8, Hovorka 
a Deutsch po 7, Zamrzla 6, Holubář a Koudelka po 5, Kříž 
a Kubelka po 4, Ježek 2. Slovan Varnsdorf  -  BK Děčín  
98:26 (40:14), body Bílý 20, Sovák 18, Daněk 12, Zamrzla 
10, Houngbendji a Kubelka po 8, Holubář a Hovorka po 6, 
Lukeš 4, Ježek, Deutsch a Koudelka po 2.

 Naši nejmladší basketbaloví hráči vstoupili do své první 

První tým 
SK Slovan hrál 
na půdě posled-

ního Náchodu a prohrál 
nečekaně 2:1, když všechny 
branky zařídili domácí hráči. 
Ve 22. Merganc, 48. Semerák 
a v 84. vlastní Gross. Trenér 
Zbyněk Busta pro klubový 
web uvedl: „Náš výkon se 
snad nedá ani hodnotit. Do-
mácí měli větší vůli udělat 
body a my jsme působili 
trapně. Byl to nejhorší výkon 
za čas, co jsem ve Varnsdor-
fu.“ Do Kotliny pak přijel 
loňský účastník II. ligy, tým 
zkušených hráčů pražské 
Krče, před utkáním druhý 
celek tabulky. Začátek duelu 
byl pro domácí šokující, stej-
ně jako jeho závěr, kdy po 
bojovném výkonu vedli 2:1 
a výhra jim proklouzla mezi 
prsty. Výsledek 2:2. Bran-
ky 36. Láďa Grubhoffer, 
47. Peter Vaško - 1. vlastní gól 
Jirka Svojtka, 90. Hašler.

Starší dorost zdolal pře-
svědčivě Junior Praha 5:1 
(3:0), když branky dali Ha-
vel 2, Bandas 2 a J. Chlan. 
V Ústí nad Labem neuspěl 
4:1(0:1), vedoucí branku dal 
Mauder a trenér František 
Dužár uvedl: „První poločas 
byl z naší strany kvalitní 
a taky jsme jej vyhráli. In-
kasovali jsme pak dva rychlé 
góly po změně stran a už se 
z toho nevzpamatovali.“

Mladší dorost odešel 
poražen s Juniorem Praha 
3:4 (1:1). Po změně stran dali 
hosté rychle dva góly, domá-
cí dokázali ještě vyrovnat na 
3:3, ale bezprostředně 
poté inkasovali čtvrtý gól 
a alespoň bodík už nevy-
bojovali. Branky Zadina, 
Šťastný, Glaser. V Ústí 
nad Labem předvedli jeden 
ze svých nejlepších výkonů 
podzimu, ale nakonec při-

jeli s nejtěsnější porážkou 
1:0 (0:0).                         

Ženy utrpěly porážku 
doma s Mladou Boleslaví 
0:2 (0:1). Trenér Jan Svobo-
da: „Proti jednomu z favori-
tů soutěže a i zkušenějšímu 
týmu soupeře jsme nehráli 

špatně. Hráčky bojovaly, 
měly více ze hry, ale nevy-
cházela jim koncovka. Sou-
peř kontroval brejky a dva se 
mu gólově vydařily.“

Starší žáci přejeli Chlu-
mec jednoznačně 13:0. Góly 
zařídili Materna 4, Nedvěd 
4, Šolc 3 a Ondráček 2. Na 
hřišti Soběchleb si počínali 
rovněž dobře a vyhráli 
0:4. Do sítě branky soupeře 
se trefili dvakrát Materna, 
po brance přidali Ondráček 
a Nedvěd.

Mladší žáci plně bodo-
vali v Benešově výsledkem 
2:6 (1:1) a branky zařídili 
O. Zelinger 2, V. Chlan, 
Hampl, Zounar a Gashi. 
Doma zvládli Jílové 5:0 
(1:0) po opět solidním výko-
nu hlavně ve druhém poloča-
se. Střelci gólů O. Zelinger 2, 
V. Chlan, Zounar a Hampl.  

Starší přípravky hrály 
venku proti výběrům Jab-
lonce II A, II B. A-tým SK 

Slovan zvítězil 3:6 (góly Ko-
lár 2, Dvořák 2, J. Novák, 
O. Kramer) a 1:3 (Kolár 2, 
J. Novák). B-tým prohrál 
4:1  (Ulrich) a 4:0. Doma 
přivítaly tři družstva Mladé 
Boleslavi. Souboj áček do-
padl 1:1 (O. Kramer), dále 

Slovan A – Mladá Boleslav B 
3:0 (J. Novák 2, O. Kramer) 
a zápas Slovan A – Mladá 
Boleslav C s výsledkem 
1:7 (Kolár) se hrál mimo sou-
těž. V duelu béček dokázalo 
to domácí uhrát plichtu 1:1 
(Kopřiva), zbylá dvě střetnu-
tí prohrálo.

Mladší přípravky Fot-
balové akademie dovezly ze 
Cvikova všechny body. Cvi-
kov A - FAŠV A 1:4 (Rybář 
2, Kolinský, Rýdl), Cvikov 
B - FAŠV A  0:5 (Kolínský, 
Vejrostek, Rybář, Šindelář, 
Polák). Cvikov B - FAŠV 
B 2:5 (Svačina 5) a Cvikov 
A - FAŠV B  0:4 (Svačina 
a Appelt po 2). Na domácí 
umělé trávě se střetly se 
třemi výběry libereckých 
fotbalových nadějí, průběžně 
nejlepšími týmy tabulky. Je-
dinou výhru v šesti utkáních 
si připsala pouze FAŠV B, 
když porazila Liberec C 2:0 
(Svačina 2).                ZdS

PLNĚ BODOVALY POUZE ŽÁKOVSKÉ TÝMY

SOUTĚŽE ZAHÁJILA 
VŠECHNA DRUŽSTVA 

Jak jít výkonnostně nahoru za jedny prázdniny, před-
vedli starší minižáci s Děčínem, který je v loňské sezoně  
porážel.

sezony turnajem v České Lípě. Domácí tým porazili 20:44 
(4:25) po skvěle odehrané první čtvrtině, kdy si udělali roz-
hodující náskok. Nejvíce bodů zaznamenali L. Svoboda 19, 
J. Vašut 11 a F. Němec 5. Se Slavojem BK Litoměřice pro-
hráli  61:27 (38:15). Litoměřice byli lepší, dokázali si přesně 
nahrát a dobře bránit. Body L. Svoboda 15, D. Marek 6 
a J. Vašut 6.                            Ing. Strolený, Ing. Novotný

Ke konci října měl okresní 
přebor družstev odehrána 
kompletní čtyři kola. A jak 
si zatím vedla dvě družstva 
Slovanu? Áčko porazilo 
doma Malou Veleň B a ven-
ku SKST Děčín E shodně 
11:7, poté BOSCH CARS Dě-
čín A 13:5 a v derby podlehlo 
béčku Slovanu 8:10. B-tým 
na úvod sezony prohrál v Ma-
lé Veleni s místním áčkem 6:
12, rozešel se smírně s SKST 
Děčín D 9:9, vyhrál na SKST 
Děčín F a doma se Slovanem 
A shodně 10:8. Výsledky der-
by (první jsou vždy uvedeni 

STOLNÍ TENISTÉ MAJÍ ODEHRÁNA ČTYŘI KOLA
hráči béčka jako domácí): 
Žítek st./Chlán - Strnad/
Somič 3:1, P. Šimek/Šimo-
nek - Miško/Krejčí 1:3, Žítek 
st. - Strnad 3:2, P. Šimek - So-
mič 2:3, Šimonek - Krejčí 2:3, 
Chlán - Miško 3:1, P.  Šimek 
- Strnad 3:0, Šimonek - Somič 
0:3, Chlán - Krejčí 3:2, 
Žítek st. - Miško 3:0, Šimo-
nek - Strnad 0:3, Chlán - So-
mič 3:1, Žítek st. - Krejčí 3:0, 
P.  Šimek - Miško 0:3, Chlán - 
Strnad 2:3, Žítek st. - Somič 3:
1, P.  Šimek - Krejčí 3:2,  Šimo-
nek - Miško 2:3. 

U áčka si zatím průběžně 

nejlépe vedou Jiří Somič 
(odehrál 16 utkání/12 
vyhrál/4 prohrál/úspěšnost 
75 %) a Antonín Krejčí 
(16/11/5/69 %). U béčka 
to jsou Ladislav Žítek st. 
a Vladimír Chlán (oba 
16/10/6/63 %). Ve čtyřhrách 
mají největší úspěšnost Mi-
lan Miško z áčka a Vladimír 
Chlán s Ladislavem Žítkem 
st. z béčka Slovanu (4/3/1/75 
%).  Po čtyřech kolech soutě-
že byl Slovan A v tabulce 4. 
a Slovan B na 7. místě mezi 
dvanácti celky přeboru.                            

ZdS


