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LISTOPAD 2006
ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

CENA 5,- Kč

KNIŽNÍ MINITRH PLNÝ NOVINEK
Městská knihovna Varnssdorf uspořádala 4. listopadu
ve Studentském centru
Střelnice IV. regionální knižní minitrh. O tom, že se akce
stala zajímavou součástí kulturního dění ve městě, svědčí
opětovná velká návštěvnost.
Vystavovatelé a prodejci
knih, map, kalendářů, pohledů z nejsevernějších Čech a

váním seznámí turisty s historií a současným životem ve
městě. Vydavatelem DVD je
Město Varnsdorf, které touto
formou chce seznámit turisty
s krásami města a jeho okolí
a přilákat je tak k návštěvě.
Kompletní verze DVD bude
doplněna o německou a anglickou mutaci. Kruh přátel
muzea Varnsdorf při této

Spisovatel Miloslav Nevrlý debatuje o krásách přírody
s návštěvníkem minitrhu a dlouholetým přítelem Milanem
Šebkem.
Foto rm
okolí prezentovali dostupné
publikace. Tradičně nechyběly Informační středisko Regia
a Město Varnsdorf, Agentura
rozvoje Tolštejnského panství, Děčínský deník, České
Švýcarsko o.p.s. a Dárky
z věžičky. Novým vystavovatelem bylo Knihkupectví Eva
Dokoupilová Rumburk.
O tom, co se urodilo v regionu pohovořila Libuše
Horáčková z Knihkupectví
Libuše Horáčková Varnsdorf.
Ukázky z pozoruhodných
ručně vyšívaných děl byly
ke shlédnutí u stolu Jany
Tillnerové. Novou publikaci
vydanou městskou knihovnou
- Nevěřím, že v Lužici nejsou
vlci – představila Jana Holatová z Městské knihovny
Varnsdorf. Představen byl
také dokumentární pořad
na DVD, který svým zpraco-

2. zasedání
zastupitelstva
města se koná
ve čtvrtek dne
30. listopadu od
15.00 hodin
ve Studentském
centru Střelnice.

příležitosti pokřtil novou
ročenku s názvem Mandava
2006. Klub českých turistů
Krásná Lípa se pochlubil

průvodcem Krásnolipska,
Turistickou medovinou a Turistickým čajem a připomněl
povedenou akci Letního turistického srazu.
Je-li pravda, že z Čech
vymizeli spisovatelé s nezaměnitelným jazykem, pak
je Miloslav Nevrlý výjimkou
potvrzující pravidlo. Podivuhodnými složeninami a
neuvěřitelným slovním spojením vypráví, chvíli slzíte
smíchy, chvíli dojetím. Jeho
Karpatské hry, které přijelo
ukázat nakladatelství Vestri
Liberec, se nečtou, ty se žijí.
Minitrh byl poctěn i návštěvou samotného spisovatele.
V rámci doprovodného
programu vyprávěl o své
cestě údolím Makalu přes
6-ti tisícové průsmyky do
údolí Everestu bývalý profesor rumburského gymnázia
Stanislav Honzík. Vyprávění
obohatila projekce fotografií.
Druhou, neméně zajímavou
projekcí byly fotografie Václava Sojky o putování pralesy Venezuely, pralesy u řeky
Caury a nejvyššího vodopádu
světa. Na závěr proběhla beseda o knihách s Natalií Belisovou.
rm

ZVLÁDNEME SPOLEČNÉ CÍLE
Zeptali jsme se Ing. Josefa Poláčka (ODS) - staronového starosty našeho
města, který byl na ustanovujícím zastupitelstvu
zvolen 18ti hlasy opět do
funkce starosty, jaký je
jeho hlavní cíl a co by
chtěl dokázat v průběhu
nového volebního období.

„Dokázat bych chtěl to, co
bylo slíbeno a co je potřeba,
tedy vybudování inženýrských sítí, dokončení přestavby kasáren, vybudování
knihovny jako multifunkčního centra, vybudování parků
a opravy komunikací. Naším

vodítkem je plán investičních akcí a s koaličními
partnery se musíme dohodnout na společných
prioritách.“
Jakou máte představu o spolupráci
s novými dvěma místostarosty?
„Spolupráce by měla
být dobrá. Těším se, že
společně s plným nasazením a elánem zvládneme
vytyčené cíle.“
Ze složení rady
města je patrné, že
jednotliví členové rady
jsou zástupci různých
politických stran.
Zajímalo by nás, kdy
tato koalice vydá své
programové prohlášení, co z jednotlivých
volebních programů
budete realizovat.
„Programové prohlášení samozřejmě má danou
základní osu, na níž jsme
se se zástupci druhé
vítězné strany předběžně dohodli. Následovat
budou další jednání a
dohody a věřím, že programové prohlášení bude
v konečné podobě po novém roce.“
rm

Aktuálně z radnice
• 3. 11. nově zvolení místostarostové František Dlask a
Karel Dubský se ujali svých funkcí na radnici
• 7. 11. jednání s architekty o přípravě studie „Varnsdorf
- Dětský koutek“, který by měl vzniknout v prostranství
v ul. Národní mezi mateřskou školou a objektem č.p. 1250
• 8. 11. jednání představenstva EKOservis Varnsdorf a.s.
• 9. 11. zahájení příprav rozpočtu na rok 2007
PeV
INZERCE

Jiřina Trebatická z Odboru školství, kultury a tělovýchovy představuje návštěvníkům DVD o městě Varnsdorfu a
jeho okolí.
Foto rm
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Letmá recenze

Z deníku Městské policie
Divoký vítr opět pracoval
První listopadový den divoký vítr řádil. Nejen že polámal a shodil množství větví ve Dvorské a Karlově ulici,
ale poškodil i elektrické vedení, jehož opravu museli řešit
přivolaní elektrikáři. O bezpečnou práci se jim postarala
hlídka městských strážníků koordinující dopravu.
Do cizí boudy lézti se nevyplácí
K újmě na zdraví přišel majitel psa, který za svým neposlušným utíkajícím mazlíkem vlezl do výběhu cizího psa.
Ten neváhal ani na vteřinku a cizího dvounohého tvora
napadl a pokousal. Vše museli řešit strážníci. Naštěstí byl
pes řádně očkován, a tak z dvounohého vetřelce nemocný a
vzteklý tvor nebude. Památka zjizvené ruky mu však navždy
připomene, že do cizí boudy se lézti nemá.
Za 8 minut bylo po všem
Datum 11. 11. patrně považoval človíček s nekalými
úmysly za magické, a tak si prostříhal plot, tiše se i s kárkou vplížil do objektu v Dvořákově ulici a chystal se loupit.
Leč zachycen byl pohledem nečekané osoby, která jeho počin
nahlásila. Ostře - hbitě na místo vyrazila hlídka strážníků,
človíčka zadržela a tím mu překazila jeho lup.
Hledal signál TV
Kamera v nočních hodinách v týž den ukazovala muže
nesoucího televizor. Nebyly to však žádné mžitky před
očima bdělých strážníků, ale skutečnost. Nešťastný neúspěšný prodejce televizního přijímače se vracel v třetí
hodinu ranní z restaurace, kde chtěl televizi udat, což bylo
pochopitelně velmi prapodivné, leč dle následné kontroly
strážníků pravdivé.
Trubku prodat nestihli
Dva muži ukradli 12. listopadu železnou trubku z teplárny a odjeli s ní směrem k Severce. Ne že by tam chtěli někoho bíti, ale uloupenou trubku chtěli zpeněžiti. Leč tomuto
zabránili strážníci, kteří lžím obou dotyčných o nalezení
trubky kdesi u plotu nevěřili a donutili je k navrácení zpět
na původní místo.
Dle svodek Ing. Ludvíka Šmída - velitele MP zpracovala rm

BYL „PŘISTIŽEN“ PŘI ČINU
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jubilejní ročenky Kruhu
přátel muzea Varnsdorf desáté v řadě a potřetí pod
názvem MANDAVA.
Stopadesátistránková
jubilantka byla tentokrát
přioděna do zeleného roucha, barvy to plné síly a

tušeného rozletu; což jistě jí
všichni čtenáři i příznivci ze
srdce přejeme. Však i prvý
příspěvek části Mandavské
rozmanitosti je prosycen
bujarou mokřadlovou zelení
a každý zvídavý čtenář ho
jistě dočte až do samého

VÝZVA ZÁJEMCŮM O PRÁCI
V KOMISÍCH RADY MĚSTA
Rada města zřídila uvedené komise jako poradní orgány rady města:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Komise pro výchovu a vzdělávání
Kulturní komise
Komise pro tělovýchovu a sport
Sociální komise – doplňková péče
Zdravotní komise
Komise správy majetku a výstavby
Bytová komise
Dopravní komise
Aktiv pro občanské záležitosti
Komise pro otvírání obálek
Komise pro posuzování a hodnocení nabídek
Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství
13. Komise prevence kriminality
Zájemci o práci v komisích se mohou přihlásit na sekretariát
starosty do 8. 12. 2006 na e-mail varnsdorf@varnsdorf.cz
nebo telefonicky na číslo 412 371 203 s uvedením kontaktních údajů (jméno/adresa/telefon).
Členem komise může být jen občan s trvalým pobytem ve
Varnsdorfu a starší 18ti let. Každý občan může být členem
nejvíce dvou komisí. Předsedu a ostatní členy komise jmenuje rada města.

Valná hromada KPMV

Nová Mandava 2006
Účastníci valné hromady Kruhu přátel muzea Varnsdorf,
která se konala 31. 10. ve Studentském centru Střelnice
kriticky zhodnotili uplynulý rok a zároveň se připravovali na rok příští. Zprávy vedoucích klubů doplnila
projekce fotodokumentace z jednotlivých akcí. Hostem
valné hromady byl Ing. Václav Černohous, který přislíbil
spolupráci při získávání grantů na záchranu drobných
sakrálních památek. Členové KPMV zde získali letošní
klubovou ročenku s názvem Mandava 2006. Zájemci si
ji mohou zakoupit v muzeu za 60,- Kč. K dostání bude
i u místních knihkupců.
Mgr. Josef Zbihlej
Účastníci květnové akce v čele s Ing. Ladislavem Dlouhým
nad „výřadem“ pytlů s nepatřičnými úlovky z lesních tišin
Špičáku.
V květnu letošního roku uspořádal OŽP vedený Ing. Přemyslem Brzákem ve spolupráci s pracovníkem TSV Janem
Hájkem akci - Likvidace černé skládky na Špičáku. Organizačně celou akci zajistil Ing. Ladislav Dlouhý s partou
bývalých studentů varnsdorfského gymnázia a skautů.
S jakým výsledkem je patrno z fotografie. Tentýž organizátor
však byl koncem října přistižen, jak „na vlastní pěst“, pouze
s členy rodiny odvážejí na vlastním vozíku a z vlastní iniciativy několik plných pytlů odpadů, podobných těm jarním.
Tentokrát však „ohleduplní“ spoluobčané nezakládali již černou skládku, ale roztrousili nepotřebný odpad nenápadně
po širém lese Špičáku.
Protože oba jmenovaní i jejich rodinní příslušníci jsou členy Kruhu přátel muzea Varnsdorf, chceme jim touto cestou
poděkovat.
KPMV

Křest nové Mandavy 2006 na knižním minitrhu. Ročenku
představuje Mgr. Josef Zbihlej a Martin Havlíček.
Foto rm

konce. Následující stoletou
„drbničku“ vynechat nelze,
neboť v příštím článku se
ponoříme do ještě staršího
tajemna tolštejnských chodeb, z nichž se vynoříme
až po 17ti stránkovém
čtení. Ani Vzpomínkou na
Kablovku se nevzdálíme
z téměř bezprostředního
okolí tolštejnských zřícenin.
Po krátkém vzpomínkovém
úletu do nešťastného roku
osmatřicátého se pohodlně
usadíme, abychom si vychutnali fundovaný výklad
o varhanách, jako součásti
evropské identity a přenesli
se pak od jejich velebných
tónů ke vzpomínání Petera
Pinkase na slavného svého
předka a varnsdorfského rodáka Vincence Pilze. A těsně
v jeho patách následuje další
vzpomínání na neméně proslulého člověka - dobrodince,
profesora a hlavně pak světově známého zakladatele
umělecké nadace pro pobyt
mladých malířů a sochařů
v Římě, zakladatele ústavu pro dospělé slepé Aloise
Klara, který rád prodléval
v nedalekém Rumburku. Po
možná trochu těžším čtení
určitě nikdo nepohrdne téměř úsměvnými haváriemi
adeptů dávné aviatiky, odehrávající se i ve Varnsdorfu.
Rozhodně nevynechejte padesáté narozeniny Městského divadla Varnsdorf a sté
narozeniny zahrádkářských
osad. Po počasí minulého
roku nutno vyzvednout dobrý počin Mgr. Rybánského,
který poodhrnul oponu nad
muzejní knihovnou.
V části pro hosty najdete
tři příspěvky. Dva, přeložené z hornolužické srbštiny a
třetí z němčiny, pojednává
o české lotynce a lotynkách
vůbec. Najdete zde i návod
jak nejlépe a nejkratší
cestou předat vlastní příspěvek do příštího vydání
MANDAVY.
V poslední části knížky,
nadepsané ROČENKA, měly
být příspěvky k vlastnímu
10. výročí. Tou se však zabývají pouze dva příspěvky.
Bývalého starosty, který ač
nejstarší, vzpomíná na sedmi stránkách a vedoucího
klubu historiků, kterému se
vyvedla přehledná tabulka
činnosti klubu v průběhu
celých deseti let. Ostatní,
mladí vedoucí, snad pro
pracovní vytížení, si nenašli
chvíli k zamyšlení.
I tak patří všem, kdo
se na MANDAVĚ podíleli,
velký dík.
Milan Šebek člen KPMV
a jeho 1. starosta
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Rádi bychom představili čtenářům dva nové místostarosty města Varnsdorfu, Františka
Dlaska a Karla Dubského, kterým jsme položili pár otázek.

POZOR NA FALEŠNÉHO
ZÁCHRANÁŘE

PRVNÍ MÍSTOSTAROSTA FRANTIŠEK DLASK:

DRUHÝ MÍSTOSTAROSTA KAREL DUBSKÝ:

OČEKÁVÁM DOBROU SPOLUPRÁCI
NA RADNICI

VĚCI VEŘEJNÉ MUSÍ BÝT OPRAVDU
VEŘEJNÉ

Dobrovolní hasiči a
záchranáři se distancují
od samozvaného záchranáře.

Můžete přiblížit čtenářům svoji osobu?
Narodil jsem se ve Varnsdorfu v roce 1950, jsem ženatý
a mám dvě dospělé děti. Mým původním povoláním je specialista pro měření, regulaci a automatizaci, před rokem
1989 jsem pracoval jako elektromontér v podniku Velveta.
Po roce 1989 jsem se stal jednatelem a zároveň společníkem
obchodní společnosti se zahraniční účastí.
Máte zkušenosti s činností v minulých zastupitelstvech či komisích?
Již třetí volební období působím v zastupitelstvu města,
v období 1998 - 2002 jsem vykonával funkci předsedy finanční komise při městské radě a v posledním období jsem
byl i členem rady města. Jsem mile překvapen množstvím
hlasů obdržených v posledních volbách a s radostí přijímám
postupný vzestup ze zastupitele přes radního až na funkci
místostarosty. Mé zvolení do čela radnice nevnímám jen jako
osobní úspěch, ale jako úspěch celé místní organizace ODS.
Touto cestou děkuji všem občanům našeho města, kteří mi
dali důvěru a vložili svůj hlas do volební urny a věřím, že
tak dali prostor v naději ve zkvalitnění života ve městě.

Varnsdorfský rodák František Dlask prožil svůj aktivní
pracovní život mezi strojaři. V podniku TOS Varnsdorf začal
jako učeň a po dobu 42 let tu prošel téměř všemi profesemi,
aby v závěru skončil jako vedoucí prodeje a obchodní ředitel.
V roce 2002 se rozhodl s podnikem rozloučit, koupil dům
v ulici Legií a zřídil v něm společně s rodinou kavárnu s
cukrárnou, která si svými domácími cukrářskými výrobky
získává přízeň místních mlsounů. Když v letošních komunálních volbách kandidoval jako nestraník za ČSSD, mohl
nabídnout svou čtyřletou praxi člena rady města v předminulém volebním období. Díky preferenčním hlasům se dostal
opět do zastupitelstva a na ustavujícím zasedání byl zvolen
prvním místostarostou města. S jakými cíly jde do práce na
radnici jsme s ním hovořili krátce po nástupu do funkce.
Jako dlouholetý pracovník na úseku zahraničního
obchodu, kdy jste prodával výrobky TOSu po celém
světě i jako podnikatel v místních podmínkách, máte
značnou praxi. Jak tyto zkušenosti uplatníte v komunální politice a na které činnosti a odbory se na
radnici zaměříte?
Hlavním vodítkem v mé práci bude program, který s povolební koalicí dáme dohromady. Bude vycházet z volebních
programů, které byly značně podobné a vycházejí z potřeb
města. Já se předně musím seznámit s činností odborů,
které spadají do mé kompetence t.j. školství, kultura a
sport, životní prostředí, sociální a zdravotnictví a správní
agendy. Chtěl bych, aby jejich činnost pokračovala tak,
aby naplňovala potřeby města a jeho občanů. Zkušenosti z
praxe řídícího pracovníka mi budou přínosem i na radnici a
doufám, že si získám přízeň a podporu zaměstnanců úřadu,
s kterými budu spolupracovat.
Jako dlouholetý občan Varnsdorfu a místní podnikatel máte jistě představy o potřebách města a jeho
prioritách, které budete podporovat.
Patřím mezi občany a řidiče, kteří jsou stále nespokojeni
se stavem místních komunikací, a proto budu podporovat jejich opravy a rekonstrukci. V rezortu, o který se budu starat,
patří mezi priority přestěhování knihovny do nové budovy,
dokončení stadionu v kotlině, zastřešení zimního stadionu
a vybudování nové kuchyně v nemocnici. Mezi oříšky, které
nebude snadné rozlousknout, patří rekultivace starých skládek, zejména té u cihelny. Bude toho ještě více, ale musím
se postupně s dalšími úkoly teprve seznámit. Podporou mi
v tom budou jistě ti, kteří na radnici tyto potřeby znají a řeší.
Na tuto spolupráci se už moc těším.
rd

Co hodláte prosazovat ve vedení radnice?
Konstruktivitu, dokončení rozpracovaných městských
akcí a pochopitelně další rozvoj města. Mým mottem je
„věci veřejné musí být opravdu veřejné.“
Na které činnosti a odbory se budete zaměřovat?
Koordinuji Odbor správy majetku, Stavební úřad, Organizační odbor a Oddělení dopravy, kontroluji činnost Technických služeb města Varnsdorf a řídím činnost Městské
policie Varnsdorf.
Jaké jsou Vaše priority pro toto volební období?
Priority města vyplývají z potřeb a požadavků občanů tohoto města. Jejich požadavkům budu naslouchat a přenášet
je v jejich prospěch. Moje osobní představy by byly založeny spíše na ideji města zeleně, mládí a prosperity. Město
Varnsdorf se těmito indiciemi vždy vyznačovalo, tak proč
tyto nevrátit zpět do města.
rm

Zahajovací seminář
ve šluknovském zámku
Ve šluknovském zámku proběhl 30. října 2006 první
pracovní seminář pro prezentaci Informačního centra města Šluknova a mikroregionu Sever a navázání spolupráce
informačních center a partnerů v oblasti cestovního ruchu,
a to jak z české, tak i z německé strany. Na společném
setkání byly stanoveny priority další spolupráce: výměna
informací mezi subjekty, vzájemná informovanost o kulturních, společenských i sportovních akcích, výměna zkušeností
a plánování pracovních schůzek, příprava společných projektů v oblasti cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce,
spolupráce na veletrzích cestovního ruchu při propagaci
regionu (např. HolidayWorld Praha, Go Brno, EuroregionTour Jablonec nad Nisou atd.) a vzájemné propojení
webových stránek.
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Dlaskovi ze
zámecké cukrárny, který pro účastníky semináře připravil
bohaté občerstvení.
Regionální informační centrum

Na území Šluknovského
výběžku, konkrétně do Krásné Lípy se v letošním roce
přistěhoval nový samozvaný
záchranář. Jelikož jeho počínání vzbuzovalo určitou
nedůvěru a hrozilo, že nás, a
další občanská hnutí působící
v této oblasti, budou občané
házet do stejného pytle, zahájili jsme malé pátrání. To
přineslo pozoruhodné výsledky. Se stejnými výsledky se
setkali i představitelé města
Krásná Lípa a další subjekty. Jelikož v současné době
mnohé aktivity tohoto člověka prošetřuje Policie ČR,
rozhodli jsme některé dokumenty také zveřejnit. Jedná
se zejména o nákup zboží na
faktury, které jsou placeny po
splatnosti nebo vůbec.
Především je nutné říci,
že dotyčný D. T. vystupuje i
pod jménem Dominik Born,
pod kterým organizoval
některé akce nebo např. při
požárech sháněl informace
o hasičských a záchranářských frekvencích. Zároveň
vystupuje pod hlavičkou
několika dobrovolných
organizací, které však oficiálně neexistují. Jedná se
zejména o Záchranný tým
- Rescue Team Krásná Lípa
a také o Sbor dobrovolných
zdravotnických záchranářů
Krásná Lípa. U druhého
uvedeného názvu se však
shlédl v úspěšném subjektu stejného názvu z České
Kamenice, neshlédl se však
pouze v jeho názvu, ale ve
své snaze o připodobňování
se, téměř zcela okopíroval
i jejich webové stránky včetně obsahu článků a vět.
Pan T. alias Born se
dále vydává za pracovníka Záchranné služby z
Ústí nad Labem (kde nám
potvrdili, že byl jednou
na exkurzi), za člena Sboru dobrovolných hasičů
z Krásné Lípy (kde nikdy členem nebyl a kteří
se od něj distancují),
za člena sdružení Tilia
z Krásné Lípy (které se také
od pana T. distancuje) a dalších existujících či fiktivních
organizací.
Nebezpečnější však je situace, že společně s mladistvými chodí neustále oblečen
do záchranářského oblečení a
používá osobní vozidlo označené Rescue několikrát neoprávněně vybavené modrým
magnetickým majáčkem.
Jeho jediná kvalifikace je
absolvování kurzu poskytování laické první pomoci
u pražských Life Rescue
záchranářů.
Jiří Sucharda
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HISTORIE VODNÍCH MLÝNŮ VE VARNSDORFU DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Popsat historii varnsdorfských mlýnů není zdaleka
jednoduché. Je jen velmi málo
dobových dokumentů, které se
dochovaly do dnešních dnů a
ještě méně těch, které by se
zmiňovaly o mlýnech. A protože v současnosti již žádný
mlýn neexistuje a potomci
posledních mlynářů jsou
(nebo také nejsou) neznámo
kde, je celé toto pojednání
postaveno jen a jen na informacích pracně získaných
z různých písemností, které
přežily poválečné rabování
archivů a sbírek.
To, že ve Varnsdorfu existovaly vodní mlýny již ve 13.
století, lze předpokládat také
proto, že již v této době bylo
obvyklé budovat na každém
panství alespoň jeden mlýn
pro potřebu vlastních hospodářů. Existenci vodních
mlýnů podporuje i velmi příhodné položení osady, totiž
na březích říčky Mandavy.
Ta má na vstupu na území
Varnsdorfu (t.j. ve směru ze
Saska) nadmořskou výšku
347 m a na výstupu (t.j. ve
směru na Horní Lužici) 310 m
při délce koryta asi 8 km. To
je dostatečný výškový rozdíl
k pohonu několika mlýnů na
svrchní vodu. Osada sama leží
na dně pánve, která byla v té
době obklopena neprostupnými lesy a jedinou cestou, která
ji spojovala s okolním světem,
byla zemská stezka spojující
ji s územím Horní Lužice.
A jak prokázala sama budoucnost, stávalo se také, že když
v zimních obdobích zavládly
kruté mrazy, dokázala voda
nejen v mlýnských rybnících,
ale i v řece doslova vymrznout,
mlýny byly bez hnací síly, za
mletím se jezdilo až 7 mil a za
semletí jednoho korce mouky
se nechávaly až dva korce obilí
(např. roky 1514, 1553, 1554).
Je tedy více než jasné, že pro
místní hospodáře byl mlýn
nutností.
Také ve Varnsdorfu náležel
ke každému panskému dvoru
mlýn. Nejprve to byly mlýny
nájemné, které pak byly za
panování rodu Lichtenštejnů
v souvislosti s již zmíněnou
parcelací postupně odprodávány.
Prvním v pořadí a nejstarším mlýnem na území dnešního Varnsdorfu byl Střední
mlýn, který náležel k Hornímu dvoru. Přesná data jeho
vzniku nejsou známa. Dá se
však předpokládat, že vznikl
spolu s Horním dvorem, t.j. na
počátku 13. století a stával na
hlavní cestě (v době jeho vzniku jediná cesta v osadě vedoucí téměř souběžně s korytem
řeky). Nejstarší úřední zápis
vážící se k tomuto mlýnu se
nachází v matrice zdejšího
kostela a říká, že mlynářem
na Středním mlýnu byl Hans
Moller. Ze kdy je tento zápis
mi není známo. Další zápis

říká, že jeho následníkem
byl v r. 1581 Brocius Rochelt.
Od r. 1583 je na tomto mlýně
zaznamenán Hans Fabig.
Z dalšího období jakékoliv
písemné doklady chybí. Až
ve druhé polovině 17. století
se ve farské matrice při křtu
syna objevuje jméno Hanse
Raucha, mlynáře na Středním
mlýně. Narodil se v roce 1636
a pohřben byl ve Varnsdorfu
dne 17. 3. 1706. Právě v letech,
kdy H. Rauch na Středním
mlýně mlynařil, probíhala
výše zmíněná parcelace
panských dvorů a on mlýn

získává smlouvou z 19. 10.
1695 a to od knížete Antonína
Floriána z Lichtenštejna. (Viz
příloha č. 1)
Po smrti Hanse Raucha
přebírá mlýn jeho syn Hans
Christof (nar. 1669), který byl
v té době již ženatý. Dne 9. 11.
1693 si vzal za ženu Katarinu
Hase. Mlýn získává za 520
florenů. Zemřel 29. 11. 1734.
Mlýn pak přechází na jeho
dceru Reginu, narozenou 13.
3. 1698 a provdanou r. 1718
za varnsdorfského notáře
Andrease Goldberga. Re-

gina umírá r. 1750, ale ještě
před svou smrtí přenechává
mlýn svému synovi Hansi
Christofu Goldbergovi a to za
1350 fl. Hans Christof mlýn
provozoval až do své smrti
5. 4. 1781. Vdova po něm,
Maria Barbara, předala mlýn
synovi Adalbertovi za 1500 fl.
To byl také poslední mlynář
na nejstarším varnsdorfském
mlýně. Kdy mlýn zanikl, není
známo. Není známo ani jak
a čím byl mlýn vybaven.
Z polohy mlýna se však dá
usuzovat, že byl poháněn
kolem na svrchní vodu.

A protože Varnsdorf dostal
již za panování rodu Šlejniců
také právo várečné a protože
rybníku nad mlýnem se říkalo
sladový, lze předpokládat, že
byl Střední mlýn i mlýnem
sladovým. Mlýnské budovy
postupem času splynuly
s nově vznikající textilni
továrnou firmy Fröhlich,
která se zabývala výrobou
sametu.
O dalších vám budeme
přinášet i v následujících
číslech Hlasu severu.
Milan Kopecký

ADVENT - klepe na dveře
a s ním i blížící se přípravy na Vánoce, což některým může
připomínat čas blížícího se velkého „gruntování“, či stressů,
jiným narušení rodinné finanční rovnováhy, ale snad všem i
radost z blížícího se „svatvečera“. Prostě PŘÍCHOD - latinsky
ADVENTUS.
Původní začátky slavení adventu bychom našli koncem
4. století v jižní Itálii a Španělsku. Někdy od 13. století se
stal advent i začátkem liturgického - církevního - roku, který
původně začínal Vánocemi.
30. listopad, den svátku svatého Ondřeje, býval prvým dnem
svátečním, kdy se dodržovalo mnoho zvyků, které se později
přesunuly na Štědrý den. Dalším adventním svátkem byl 4.
prosinec, den svaté Barbory, kdy vdavekchtivé dívky ještě
dodnes dávají do váz třešňové větvičky natrhané po setmění,
neboť jinak by předpověď nebyla věrohodnou, a rozkvetou-li
do Štědrého dne, určitě jsou vdavky v dohlednu. Hned dalšího
dne klepe na dveře Mikuláš se svou družinou, po němž nám 13.
uklidí svatá Lucie, která prý „noci upije, ale dne nepřidá“.
Adventní čas začíná 1. adventní nedělí, letos tedy 3. prosince.
Výpočet je jednoduchý. Poslední neděle před Štědrým dnem je
nedělí 4. a další neděle zpět je 3., až dojdete k té prvé. Čtvrtou,
jako právě letos, může být i Štědrý den. Na prvou neděli adventní se zapaluje první svíčka na adventním věnci; neboť adventní
věnec je holdem tomu, kdo je očekáván a kdo přichází jako král
a osvoboditel - Ježíš Kristus. V adventní době se zpívají při
ranních mších staré písně - RORÁTY, jejichž název pochází z
nejznámější adventní písně 16. století ve Francii „Rorate coeli
de super ... ! (Rosu nám dejte nebesa ... ).
A nám všem ať je vyvrcholením krásný a klidný Štědrý večer.
Milan Šebek

U příležitosti Dne otevřených dveří jsem 7. 11. 2006 navštívila 4. základní školu (Školu v pohybu) na náměstí. Před
lety jsem zde, za ředitele Jaroslava Bílka a později Václava
Vomáčky, pracovala 20 let jako pokladní SRPŠ.
Prošla jsem si učebny a byla mile překvapena vybaveností
tříd počítači, kde mě přítomní učitelé seznámili s výukou
ve třídách. Obdivovala jsem novou knihovnu. Zastavila
jsem se také v hudební učebně, kde mi žákyně zazpívaly a
zahrály národní písně.
Je zřejmé, že učitelský sbor pracuje s žáky svědomitě, což
bylo nejen za vedení předešlých ředitelů, ale i za nynějšího
ředitele Václava Zemlera.
Většina učitelů této školy za mého působení jsou již v
důchodu, přesto, že se málo vídáme, nezapomenu na prožité
dny při různých setkání s nimi.
Děkuji všem za milé, hezké přivítání.
Emilie Janáčková
bývalá pracovnice Čs. spořitelny, tč. v důchodu

Aktiv pro občanské záležitosti při MěÚ Varnsdorf
pořádá dne 7. 12. 2006
ve Studentském centru Střelnice

Den úcty ke stáří.
Začátek v 17.00 hod. Vstup zdarma.
Občerstvení a hudba zajištěna.
Srdečně zveme všechny důchodce.
INZERCE

!! NOVĚ OTEVŘENO VZORKOVÁ PRODEJNA!!
LANA, HOROLANA, ŠŇŮRY, SÍTĚ,
POPRUHY, UPÍNACÍ PÁSY, ŽEBŘÍKY, JUTOVINA, RAŠLOVINA, MOTOUZY, ZAKÁZKOVÉ
PROVAZNICKÉ VÝROBKY A DALŠÍ.
KDE? U VELVETA KLUBU
NEZVALOVA 2042, 407 47 VARNSDORF

TEL. 604 251 484, www.romak.cz
ROMAK Group s.r.o.
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OTAZNÍKY KOLEM VOLEB - ZÁVĚREČNÉ ZAMYŠLENÍ
Po právě skončených volbách jsem slyšel mnoho kritických poznámek k účasti
v nich, jejich výsledkům
a následnému rozdělení
funkcí. Nechci teď řešit
konkrétní případy, jen se
pokusím obecně odpovědět
na některé otázky a „záhady“. Volební právo v České
republice je přímé, rovné,
všeobecné a vykonává se
tajným hlasováním. Existují dva základní volební
systémy: poměrný a většinový nebo jejich kombinace - smíšený. Většinový
systém se používá pouze
u voleb do Senátu, v ostatních volbách (parlament,
krajské a komunální) se
používá systém poměrného
zastoupení. Princip systému spočívá v tom, že hlasy
získané POLITICKÝM
SUBJEKTEM, který splnil
zákonem určené podmínky,
se stanovenou výpočetní
metodou přepočítávají na
mandáty. Zisk mandátů je
tedy více méně úměrný zisku hlasů. Při každých volbách dostanou voliči spolu
s hlasovacími lístky také
podrobný popis, jak volit
a jak a co přesně vyplnit.
Určitě se vyplatí si pokyny
podrobně přečíst. Přece nechceme, aby náš hlas nebyl
započítán kvůli nějakým
formálním nedostatkům.
Vraťme se ale zpátky k poměrnému systému voleb.
Výhodou tohoto systému
je, že nedeformuje názor občanů vyslovený ve volbách,

znesnadňuje manipulace
s výsledky, zajišťuje zastoupení menšin, zajišťuje větší
kontrolu voličů nad poslancem a má méně propadlých
hlasů. Naopak nevýhodou
je jeho složitost, napomáhá
fragmentaci stran, podporuje vícestranický systém,
ve většinových systémech
exekutivy vede k utváření
koaličních vlád, které navíc
vyžadují dlouhá povolební
vyjednávání, nezáleží na
osobní kvalitě kandidáta, ale na jeho stranické
příslušnosti a neexistuje
pevná vazba poslance na
obvod. Ale teď už k častým
tématům. 1) Volební účast
byla špatná, volilo málo
občanů a proto to dopadlo,
tak jak to je. Volební účast
v těchto volbách vůbec nebyla špatná, nebo malá, ale
naopak standardní - oproti
komunálkám v roce 2002
se vrátila zpět na úroveň
z roku 1998 a stabilně se
pohybuje mezi 33,67 do
35,35 %, což znamená, že
ve Varnsdorfu chodí volit
každý třetí OPRÁVNĚNÝ
volič. 2) Proč jsem vůbec
chodil volit, vždyť si stejně
ti, co se dostali do zastupitelstva udělají co chtějí. Většinový volební systém a následné přepočítání hlasů na
mandáty pomocí d’Hontovy
metody se používá v českých komunálních volbách
od roku 1990 a znamená,
že občané určují počtem
svých hlasů koho chtějí mít
v městském zastupitelstvu.

Jelikož se však nejedná
o přímé volby, v žádném
případě svými hlasy neovlivňují rozdělení funkcí
v městské samosprávě.
Jiný volební systém (tedy
smíšený„polopoměrný“),
kdy část mandátů je obsazována na základě většinového volebního systému,
část na základě poměrného
volebního systému funguje
např. v sousedním Německu, kdy občané volí stejně
jako u nás zastupitelstvo,
ale přímou volbou starostu.
3) Rozdělení funkcí v zastupitelstvu je stejně podvod na
voliče, příště už volit raději
nepůjdu. Jak už jsem popsal výše, rozdělení funkcí
ve většinovém systému je
otázkou povolebních vyjednávání zástupců politických
stran a jejich dohod. Stejný
způsob praktikujeme u většiny organizací (zejména
občanských sdružení), kdy
je zvolen výbor, který si
ze svého středu poté volí
předsedu a další funkce ve

PODĚKOVÁNÍ
Interaktivní základní
škola Varnsdorf, Karlova
1700, děkuje tímto paní
MUDr. Zoře Peigznachové,
panu Radomíru Grafkovi,
panu Ladislavu Zejdovi
a dalším nejmenovaným
za sponzorské dary, které
naší škole poskytli.

výboru. Za skutečný podvod na voliče vidím já např.
postupování hlasů, kdy
úspěšně zvolený kandidát
odstoupí z kandidátky a své
místo „přenechá“ dalšímu
zástupci, který obsadí nějakou funkci, nebo přestup
či výstup kandidáta z jedné
strany do druhé v PRŮBĚHU volebního období.
To jsou věci, se kterými se
občas setkáváme a tam by
měla zafungovat sebereflexe
a zodpovědnost poslance a
pokud tato změna „nepoččká“ do dalších voleb, měl
by ihned po ní odstoupit ze
všech svých dosavadních
funkcí a pro dané období i
složit mandát. Proč? Protože
hlasy které ve většinovém
systému získal, nebyly
pouze „jeho“ preferenční, ale
zejména hlasy politickému
subjektu za který kandidoval. S tímto postupem se
však setkáváme pouze u vyspělých, dlouhotrvajících
demokratických systémů.
Jiří Sucharda

PŮJČKY

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

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

Tel. 777 819 794

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Dva bytové domy
v centru Varnsdorfu vhodné k podnikání. Pozemek:
1157 m2. Snížená prodejní
cena: 1,3 mil. Kč. Info Lužická R. K. Tel.: 412 333 281,
723 327 523.
Prodej
rodinného
domu s provozovnou v Doubici. Po celkové rekonstrukci. Nutno dokončit fasádu.
Velmi dobrý stav. Snížená
prodejní cena: 1.790 000,-Kč. Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.
Prodej rodinného domu
s prodejnou potravin v Jiříkově. Rozsáhlá rekonstrukce.
Prodej je včetně zařízení prodejny. Prodejní cena: 1,5 mil.
Kč. Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.
Převod družstevního
bytu 1+4+L v 3. podlaží
panelového domu v Rumburku. Cena za převod:
355.000,- Kč. Info Lužická
R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Pronajmu byt 1+1
v osobním vlastnictví ve
Varnsdorfu, Husova ul.
2. patro. Tel. 603 778 143.

INZERCE

INZERCE

PODZIMNÍ PRODEJNÍ AKCE

Nabízíme 12 typů se slevami až 3000,- Kč
Akce trvá od 1. 9. - 30. 11. 2006
Milan Doležal
Hraniční 2854, 407 47 Varnsdorf
Tel. 608 318 253
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PŘIJMEME PRODAVAČE/KU
DO PRODEJNY BARVY LAKY.
PODMÍNKOU PRAXE A ČÁSTEČNÁ
ZNALOST NĚM. JAZYKA
KONTAKT: TEL. 602 665 279
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
Hledám staré motocykly, také poškozené. Tel.
03 577 160 472, D.

Přijmeme do pracovního poměru

Jedinečný nebankovní
produkt! Řešení pro každého. Bez dokládání příjmu.
Možnost spolupráce, vysoké
výdělky! Volejte nonstop
736 120 517.

pro autolakovnu v Rumburku.

Stavební spoření a vymáhání pohledávek. Tel.
412 370 385.

LAKÝRNÍKA - PŘÍPRAVÁŘE

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

Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma. H.
Matoušková, Jiříkovská 99,
Rumburk. Tel. 412 333 365,
604 854 748.
Do kolektivu pracovníků nově otevírané prodejny
TABÁK-TISK v Hypernově
Varnsdorf, přijmeme schopné ka nd idáty na pozici
prodavač (ka). Požadujeme
vyučení nebo praxi v obchodě a znalost práce na PC.
V případě zájmu volejte na
toto číslo: 736 502 044.
Koupím garáž v ulici
Partyzánů (pod divadlem).
Tel. 775 558 655.
Prodám byt 2+1 v družstevním vlastnictví ve
Varnsdorfu, 51m2, panelový
dům, nová omítka a zateplení, plastová okna, zděné
jádro. Cena 340.000,- Kč.
Kontakt 728 669 135.
www.preklady.de

Nabízím zateplení budov
kontaktním zateplovacím systémem
na bázi polystyrenových nebo
minerálních izolantů od firem
baumit, terranova, stomix,
repase balkónů a lodžií.

Václav Kotiš - JASON Varnsdorf
Revoluční 3127, 407 47 Varnsdorf
ZEDNICTVÍ
FASÁDY, ZATEPLENÍ BUDOV

P rodá m by t 3 +1+L
v 1. patře panelového domu.
Cena 350 000. Kontakt: 728
823 540.
Pronajmu byt 3+1+L,
78 m 2 , u lice P ra žská,
Varnsdorf. Kontakt: 777
232 038.
Prodám řadovou garáž
ve Varnsdorfu, Poštovní ul. vel m i dobr ý st av. Cena
76 000,- Kč. Tel. 604 267
602.
Potřebujete půjčit? Hypotéky, úvěry, půjčky, kreditní
karty pro zaměstnance, důchodce, majitele nemovitostí,
podnikatele. Nutný jen OP,
ŽL. Bez prokazování příjmu.
Tel. 737 197 502.
Prodám nábytek - ložnice
z 40. let, kuchyň komplet,
plyn. sporák, sedací soupravu, kul. stůl, pult. Mrazák
500 l. Lednice, 2 akvária
300 a 250 l. + stojan, větší
lustr a různé kusy nábytku.
Tel. 721 141 719.

22/2006

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 22. listopadu uplynulo 5 let od
chvíle, kdy nás navždy opustila maminka, babička a prababička Helena
Sýkorová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Syn Jiří s rodinou.

Dne 28. 11. si připomeneme 3. výročí
úmrtí tatínka a dědečka Bohuslava
Flekny. Stále s láskou vzpomínají dcera
Ludmila s rodinou.

Dne 28. listopadu si připomeneme
smutný rok, kdy nás opustil milovaný
syn a tatínek Jaroslav Štěrba. Stále
vzpomínáme. Maminka Anna, manželka
Lenka, syn Jaroslav a sestra Slávka s
rodinou.

Čas plyne, nevrátí co vzal.
Zbyla jen vzpomínka.
Dne 11. 11. 2006 tomu bylo 10 let, co
nás navždy opustil náš tatínek, dědeček
Bohuslav Dočkal. Tichou vzpomínku
věnuje syn Bohuslav s rodinou, dcera
Hana, dcera Věra a Jiřina s rodinami.
Kdo jste ho znali, věnujte s námi tichou
vzpomínku.

Vážení spoluobčané,
dovolte ná m abychom
vám poděkovali za vaše
hlasy, které jsme obdrželi
v komunálních volbách.
Náš kandidát Ing. Miroslav
Novotný, který se stal zároveň členem rady, je vám
společně s ostatními členy
kandidátky SZSP zavázán
a všichni společně slibují, že
budou plně prosazovat vaše
zájmy, které se týkají města Varnsdorf. Budeme plně
vycházet z našeho volebního
programu a podporovat další aktivity ostatních sdružení a politických seskupení,
která budou za hr novat
prosperitu našeho města.
Tímto plně dokazujeme to,
že chceme pokračovat a
naše sdružení nebylo jenom
součástí voleb.
Zbyněk Šimák
I tímto způsobem bych
chtěla poděkovat pracovníkům Městské policie
Varnsdorf za záchranu mého
života.
R. P.

ODEŠLI NAVŽDY

PODĚKOVÁNÍ

Jiřina Štochlová
(82 let)
Božena Bittnerová (78 let)
(62 let)
Irena Mládková
Miluše Racková
(69 let)

8,22% cítí zelení jako silný mandát,
ale i velkou odpovědnost
Vážení spoluobčané,
před několika týdny jste rozhodovali v komunálních volbách o složení varnsdorfského městského zastupitelstva,
potažmo vedení našeho města.
Mnozí z Vás svými hlasy také podpořili naší Otevřenou
kandidátku Strany zelených jako celek či některé z našich kandidátů preferenčními hlasy. Strana zelených ve
Varnsdorfu získala rekordních 8,22 %, což znamená zisk
2 mandátů v městském zastupitelstvu a to pro lídra naší
kandidátky Mgr. Alenu Smetanovou a pro Mgr. Josefa
Zbihleje. Následnou volbou na ustanovujícím zastupitelstvu
byla Mgr. Alena Smetanová navíc zvolena do Rady města
Varnsdorf.
Za tuto podporu všem našim voličům děkujeme a oběma
na naší kandidátce zvoleným zastupitelům co nejsrdečněji
blahopřejeme. Nyní nezbývá než vyslovit přání činorodé
spolupráce v nově vzniklé radě města i v zastupitelstvu.
V této chvíli se již zelení soustředí na přípravu společného koaličního prohlášení i na přípravu reálné práce
v zastupitelstvu, radě města a jejich komisích, a to zejména v prosazování konkrétních bodů našeho volebního
programu. Ten nadále zůstává k prostudování na webové
stránce www.varnsdorf.zeleni.cz . Prostřednictvím tohoto
webu Vás budeme také průběžně informovat o konkrétních
návrzích a iniciativách ať již v zastupitelstvu, v komisích
či na jiné úrovni.
Na závěr ještě jednou děkujeme všem Vám, kteří jste
uskutečňování našeho programu dali v komunálních volbách svými hlasy zelenou.
Za ZO Strany zelených Varnsdorf
Pavel Herout, předseda ZO

Dům dětí
a mládeže
ve Varnsdorfu
pro Vás připravil na

2. 12. 2006

VÁNOČNÍ
MINITRHY
Zveme Vás na výstavku
spojenou s prodejem.
Máte možnost si prohlédnout a nakoupit zboží
i výrobky různého druhu
(perníčky, kosmetiku,
upomínkové předměty,
textilní zboží,
dřevěné výrobky, knihy
a plno dalších věcí).
Tento předvánoční prodej
se koná v Domě dětí
a mládeže ve Varnsdorfu

v sobotu 2. 12. 2006
od 9.00 - 12.00 hod.
Přijďte se podívat,
jistě si vyberete.
Těšíme se na vaši
návštěvu.

Vážení občané - voliči!
Děkuji vám za velkou podporu, kterou jste mi svými hlasy
v komunálních volbách dali.
Velmi si vážím tohoto ocenění mé práce a věřím, že se
sejdeme v době, kdy i zvolení členové zastupitelstva budou
naslouchat hlasu svých voličů.
Martin Louka
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Vyjádření klubu HNHRM
Klub HNHRM Varnsdorf děkuje svým voličům za hlasy,
obdržené v komunálních volbách 2006.
Zároveň prohlašuje, že se důrazně distancuje od povolebního vyjednávání pana Martina Louky.
Pan Martin Louka nerespektoval stanovisko klubu,
které jednoznačně podporovalo setrvání HNHRM v úspěšné koalici minulého volebního období s tím, že klub bude
v tom případě podporovat nominaci pana Martina Louky
na funkci místostarosty.
Pan Martin Louka další spolupráci s ODS striktně odmítl a přes výrazný nesouhlas velké většiny členů klubu
opřel vyjednávání o získání podpory pro volbu svojí osoby
starostou města s KSČM a ODH.
Komunální volby jsou (podle platných zákonů) soutěží volebních stran, nikoli jednotlivců a i když pan Martin Louka
obdržel absolutně nejvyšší počet hlasů, HNHRM se svými
dvěma zvolenými zastupiteli nedostalo od voličů mandát
uplatnit svého kandidáta na funkci starosty města.
Za klub HNHRM Varnsdorf
Ing. Mi1an Němec, Josef Hambálek, Ing. Vladimír Bartoň

POVOLEBNÍ ZAMYŠLENÍ ODH
1. MS ODH Varnsdorf nesouhlasí s vyjádřením klubu
HNHRM Varnsdorf, který nese rukopis Ing. Bartoně a
bere ho jako zbytečnou provokaci, která má zakrýt volební
neúspěch HNHRM (ztratilo oproti minulým volbám jeden
mandát).
2. MS ODH Varnsdorf prohlašuje, že v komunálních volbách získalo pouze jeden mandát v zastupitelstvu, proto je
názor HNHRM lichý, když tvrdí, že se pan Martin Louka
opřel o vyjednávání o získání vlastní podpory pro volbu
starosty s ODH a KSČM.
3. Není pravdou, a tímto se místní sdružení ostře ohrazuje proti tvrzení HNHRM, že jen ODH společně s KSČM
podporovali Martina Louku na funkci starosty města.
Všechny subjekty (ČSSD, KSČM, SZSP, HNHRM a ODH)
se na první schůzce svolané organizací ČSSD vyjádřili
ochotu nominovat Martina Louku na starostu města, a to
vzhledem k absolutně nejvyššímu počtu hlasů.
4. MS ODH Varnsdorf tvrdí a vždy tvrdilo, že v komunální politice se mají všechny subjekty dohodnout a napříč
politickým spektrem vytvořit koalici, která bude po celé
volební období pracovat ve prospěch města.
5. MS ODH Varnsdorf respektuje výsledky voleb a konstatuje, že vítězná strana má právo sestavovat případnou
koalici. Prohlašuje však také, že v rámci politické kultury
by měla oslovit všechny kandidující subjekty, které mají
zastoupení v zastupitelstvu a sdělit jim svůj návrh budoucí
koalice. Tímto dává najevo, že i ona respektuje fakt, že i
ostatní mají od voličů mandát v zastupitelstvu.
Za MS ODH Varnsdorf
Ladislav Houžvička
INZERCE

Vernarova liga, spolek opravdových přátel Varnsdorfu

Milý Martine Louko!
Jsem pověřen naším - zatím skromným - spolkem opravdových
přátel Varnsdorfu napsat Vám tento otevřený dopis. Chtěli bychom
Vám poděkovat za Vaši snahu stanout v čele kolektivu lidí, kteří
chtějí pracovat pro naše město. Protože však následné zastupitelské volby dopadly jinak, můžeme se domnívat, že lidi poctivé
a upřímné Vašeho typu příliš na radnici nepotřebují. Jsme rádi,
že jste si zachoval tvář a názor. A pokud s Vámi nikdo o případné
práci v jakékoliv funkci nehovořil, pak je vyjádření pánů z HNHRM
jen směšným plácnutím do vody, které chce vyvolat bouři. Rád
vyřizuji, že pro nás jste starostou Vy, a pokud nebylo dostatek vůle
ze strany zastupitelů, pak my Vám rádi nabízíme čestnou funkci
starosty našeho spolku.
Za Vernarovu ligu, spolek opravdových přátel Varnsdorfu
Petr Heinrich, člen výboru pověřený stykem s médii

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
SEVEROČESKÁ LIGA
MUŽŮ V HÁZENÉ
Posledním kolem skončila podzimní část soutěže. Jak
jsme uvedli minule, v závěrečném kole porazil Varnsdorf
Žatec 29:15 (13:9). Doplňujeme, že o výhru se postarali
tito hráči: Ticháček (Vodrážka) - Kepka (3 branky), Rozbora
(1 „7“ + 4), Kočiš (8), Mareš (3), Rybář (4 „7“+ 4), Přibyl (1),
Miller, Hozák, Hozman (1). Od začátku si domácí udržovali tří až pětibrankový náskok a v poslední desetiminutovce soupeře zcela přehráli, když nastříleli devět branek
a neinkasovali žádnou. Uvádíme průběžnou tabulku, ve
které si varnsdorfští dobrým výsledky v závěru podzimu
pomohli k postupu na čtvrtou příčku.
1. Liberec Handball
2. Loko Česká Lípa
3. Baník Most
4. Slovan Varnsdorf
5. Slavoj Děčín
6. Jablonec n/N. B
7. Jiskra Mimoň B
8. Šroubárny Žatec

7
7
7
7
7
7
7
7

601
412
403
313
313
214
213
115

175:143 12
158:153 9
178:149 8
163:151 7
148:169 7
174:170 5
152:173 5
137:177 3

KRAJSKÝ PŘEBOR
BASKETBALISTŮ
Soutěž má za sebou prvních pět kol z dvaceti. Varnsdorfští hráli zatím třikrát venku, dvakrát doma a výsledky
jsme přinesli v minulém čísle. Pro informaci uvádíme další
fakta. V utkání s Roudnicí (108:72) za Slovan bodovali:
Zázvorka 28 (2x3), Voráček 19, Činka 17 (2x3), Buben
10 (1x3), Schilling 8 (2x3), Šišulák 7 (1x3), Černý 7, T. Doležal 5 (1x3), Boháč a Beran po 2, Vakulenko 1. Trestné hody
Slovanu 26/20 (77% úspěšnost). V zápase s Litoměřicemi „B“
(76:57) byli bodově úspěšní: Buben 22 (6x3), Zázvorka
18 (1x3), Voráček 17 (1x3), Činka 9 (1x3), Schilling 5 (1x3),
Vakulenko 3 a Boháč 2. Trestné hody 12/6 (50%).
Průběžná tabulka
1. BK Ústí nad Labem
5 3 2 387:308 8
2. BK Teplice „B“
5 3 2 372:358 8
3. BK Baník Most „A“
5 3 2 392:379 8
4. BK REAL Roudnice „A“ 5 3 2 359:378 8
5. TJ Slovan Varnsdorf
5 2 3 354:360 7
6. Slavoj BK Litoměřice
5 1 4 327:408 6
V dalších pěti kolech budou mít košíkáři výhodu
domácího prostředí třikrát. Autor článku se omlouvá
za chybné uvedení termínů domácích zápasů v minulém HS. Zítra v sobotu 25. 11. od 17.00 hraje Slovan s BK Baník Most „A“ a v neděli 26. 11. v 10.00
s BK Teplice „B“. Další domácí utkání ho čeká v sobotu 9. 12. od
17.00 s BK Ústí nad Labem.
ZdS

Slovan přezimuje na 2. místě
Zápas vedoucího týmu
tabulky střížkovských Bohemians s druhým Slovanem
byl bez diskusí utkáním kola
v ČFL. Varnsdorfští dosud
domácí v jejich prostředí
neporazili a nepovedlo se
to ani tentokráte na hřišti
Xaverova. Inkasovali ihned
po přestávce od domácího
kanonýra Zoubka a odvezli
si z venku čtvrtou podzimní
prohru 1:0 v řadě (po Kolínu, Ovčárech a Karlových

Varech-Dvorech). Hrálo se
bez ŽK před 300 diváky a
rozhodoval Šedivý. Slovan
utkání odehrál v sestavě:
L. Macháček – J. Hyka,
J. Vladyka, Silný, Martin
Zachariáš – R. Mach (85. L.
Martínek), M. Svoboda, Vondráček, Jordák (80. M. Novák)
– Fikejz, Šilhan (80. Sháněl).
Trenér Josef H loušek
k utkání sdělil: „Oboustra n ně kvalitní zápas,
kterému by asi slušela re-

Futsalisté ztrácejí

Pro dobré podmínky a útulné prostředí se i 2. kolo DeCe
COMPUTERS EXTRA ligy ÚK ve futsalu (sálové kopané) uskutečnilo ve varnsdorfské sportovní hale. Domácí
J.K.TRANS byl po prvním kole (3 zápasy) na 5. místě
z deseti účastníků s třemi body a bylo otázkou, zda se
tentokrát v domácím prostředí lépe prosadí. Nejprve však
prohrál s dosud neporaženým DeCe Computers 0:3 a poté
s o bod lepším Turbo Děčín těsně 2:3. Ve svém závěrečném
utkání porazil dvoubodový Arsenal Děčín 6:2. Zápasy odehrál
v sestavě: J. Petrášek, M. Mikolášek, M. Hovanycz, M. Fritszche, T. Skotnica, L. Váňa ml., J. Beránek, P. Lisý, J. Novák
a J. Hostaš. Trenérem týmu je A. Sommerschuh. Třetí kolo
soutěže proběhne v Libouchci a ve Varnsdorfu se příznivci
tohoto sportu mohou sejít opět na jaře příštího roku. O termínu turnaje budeme včas informovat. Průběžnou tabulku po
třech turnajích uvedeme příležitostně.
ZdS

Závěr Podzimních her

Poslední dva turnaje čekaly na účastníky Podzimních her. Nejprve proběhl
v tělocvičně pod náměstím
turnaj v košíkové, kde se
nejvíce dařilo chlapcům
z Gymnázia Varnsdorf. Mezi
děvčaty excelovala ZŠ nám.
E. Beneše Škola v pohybu.
Nejlepšími střelci se stali
Martin Smrčka ZŠ Edisonova (12 bodů) a Míša Ježková
ZŠ Beneše (8 bodů).
Závěr seriálu Podzimních
her obstaral turnaj ve florbale. Před tímto turnajem byly
pouze bodové rozdíly mezi třemi školami a tato soutěž měla
zázemí v městské hale. Stejně
jako předchozí košíková probíhala i zde v duchu fair play

a sportovního povzbuzování.
Vítězem mezi chlapci i mezi
děvčaty byla ZŠ Edisonova.
Nejlepšími střelci turnaje se
stali Karel Hurtig (ZŠ Edisonova) a Nikola Boháčová
(Gymnázium Varnsdorf).
Celkové umístění škol:
1. ZŠ Edisonova (14 bodůsoučet umístění), 2. Gymnázium Varnsdorf (15), 3. ZŠ
nám. E. Beneše (16), 4. ZŠ
Seifertova (25). Poděkování
za organizaci patří ZŠ nám.
E. Beneše Škole v pohybu,
Regii s.r.o. (Z. Šimák) a TJ
Slovan Varnsdorf (Jar. Frolík). Již dnes se organizátoři
těší na pokračování sportovních zápolení v rámci Zimních
her.
V. Z.

Varnsdorfská atletika má mistra republiky

Řádky z cyklistiky
Letošní 14. ročník Severočeské amatérské ligy - Lannutti
cup má za sebou plnou porci sedmnácti závodů. A jak si
celkově vedli varnsdorfští cyklisté, i když se nezúčastnili
všech závodů seriálu? V kategorii A (19-29 let) obsadil Pavel
Zoser 9. místo a Jan Novota 10. mezi 33 klasifikovanými
jezdci. V kategorii B (30-39) si vyjel David Nejedlý celkovou 14. pozici ze 44 cyklistů a v kategorii C (40-49) Václav
Zemler 24. místo z 29, když absolvoval minimum závodů.
ZdS

ROZVRH HODIN PRO VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Hodiny pro veřejnost na zimním stadionu ve Varnsdorfu
jsou: pondělí až pátek 9.00 - 13.00 hod. školy, 14.00 - 18.00
veřejnost. Sobota a neděle 9.00 - 21.00 veřejnost. Led je možné
571.
si objednávat i na tel. čísle 412 372 415 nebo na 602 104 571
Cena vstupného je 30,- Kč dospělí a 20,- Kč děti do 15 let.
Zbyněk Šimák

Snímkem se vracíme k záříjovému úspěchu mladé varnsdorfské atletky Terezy Hamplové, která na MČR starších
žákyň získala se svými spolubojovnicemi z ABK Liberec
prvenství ve štafetovém běhu na 4x60 metrů. Na fotu se svými kolegyněmi a desetibojařským reprezentantem Tomášem
Dvořákem je Tereza Hamplová vlevo.

míza. Gól jsme obdrželi po
sporném autu, což nás ale
neomlouvá, a rychlé akci,
kdy se vystřelený míč z úhlu
od tyče odrazil do sítě. V prvé
části měli šance Šilhan a Fikejz. V závěru byla aktivita
dvacet minut na naší straně,
žel bez střeleckého vyjádření
a zkušený domácí si chytrou
hrou vedení udrželi.“ V posledním podzimním kole
přivítal Slovan doma béčko Slavie Praha. Třicet minut se hrál fotbal nevzrušivé
úrovně, pak domácí převzali
otěže hry, kopali deset rohů a
v 81. po ruce hostů kopal Pepa
Hyka roh. Gólmana poslal
doprava, ale trefil levou tyč.
A když soupeř nevyužil
v druhé půli dvě velké šance, skončil zápas bez branek
0:0. Slovan i přes remízu přezimuje na 2. místě třetiligové
tabulky a doma ztratil z osmi
utkání jen pět bodů.
Starší přípravka hrála
turnaj v Dolní Poustevně,
2. ročník Poháru Izopolu,
a stejně jako loni jej v konkurenci osmi týmů vyhrála,
tentokráte před Českou
Kamenicí a Juniorem Děčín.
Nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen varnsdorfský Jakub
Zounar.
Mladší přípravka hrála
v hale domácí turnaj za účasti
osmi týmů a vyhrála jej před
Libercem a Mladou Boleslavi,
což je jistě veliký úspěch.
ZdS

POZVÁNKA

Na dvou tradičních akcích
v závěru letošního roku se
bude spolupodílet ZŠ nám.
E. Beneše Škola v pohybu.
První z nich se uskuteční ve
středu 27. 12. 2006 v městské hale ve Varnsdorfu,
kde se jistě sejdou příznivci
kopané. Těšit se můžeme na
staré gardy Děčína, Jablonce nad Nisou, Žitavy a Teplic. Samozřejmě hrát bude
i stará garda Varnsdorfu a
lákadlem nepochybně bude
fotbalové umění již téměř
legend Václava Němečka,
Honzy Bergera, Petara Nováka a Vlasty Svobody.
Druhou akcí je Silvestrovský závod horských
kol. Letos se uskuteční již
jeho 11. ročník, který se nesmazatelně stává součástí
populárního Silvestrovského běhu. V letošním roce
je nabídka kategorií širší,
mezi žáky budou startovat
již 3 kategorie (při účasti
minimálně 5 závodníků).
Vítěz hlavního závodu obdrží pohár ředitele TOSu
Varnsdorf, dalšími sponzory
závodu jsou Město Varnsdorf,
Cyklosport Bartys, Miroslav
Vohnout, AL NAMURA s.r.o.,
Fast fashion a Staropramen.
Další podrobnosti o závodě
budou v příštích číslech HS
V. Z.
a na plakátech.

HLAS SEVERU - čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 26. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2500 ks. IČ 00261718. Šéfredaktorka
Romana Macová (telefon 412 372 241, linka 143), MěÚ, Nám. E. Beneše 470. Zástupce šéfredaktorky Robert Dausch. Příspěvky a inzerci přijímá redakce,
e-mail: hs@varnsdorf.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Vychází 1x za 14 dnů
vždy v pátek. Sazba a grafické zpracování I. Dvořáková, M. Valentová. Tisk Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 24. listopadu 2006

