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PROSINEC 2006
ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

CENA 5,- Kč

NOVÉ ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZAČALO PRACOVAT USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ SRPŠ
Druhé zasedání zastupitelstva města, které se
konalo 30. listopadu, bylo
už ve znamení intenzivního
projednávání záležitostí
města, kterých se po volební
přestávce nahromadilo tolik,
že jednání skončilo až po
osmé hodině večerní. Začalo
se návrhy na změny některých ustanovení jednacího
řádu zastupitelstva, volili se
zástupci města v obchodních
společnostech v nichž má
město účast. Do kontrolního výboru zastupitelstva
byli zvoleni Ing. V. Reiber
(předseda), L. Houžvička a
Mgr. Z. Vajsová. Do finančního výboru pak Ing. J. Draský
(předseda), Ing. P. Jakubec a
Ing. M. Novotný.
Zastupitelstvo projednalo
a schválilo obecně závaznou

vyhlášku o místním poplatku
za provoz systému nakládání
s komunálním odpadem, kterou se zvyšuje roční poplatek
za osobu z 468,- Kč na 500,Kč. Důvodem je nárůst ceny
za skládkování.
V majetkové části jednání
byly převedeny parcely o celkové rozloze 6469 m2 a prodány domy č.p. 1654 (350 tis.
Kč), č.p. 1420 (1 mil. Kč), č.p.
1358 (800 tis. Kč), a č.p. 2281
(1,6 mil. Kč). Oba schválené
návrhy na pořízení změny
územního plánu mění dosavadní využití pozemků pro
obytnou zástavbu. Z majetku
státu nabylo město pozemky
o celkové rozloze 4569 m2 .
Na základě usnesení ZM
bude město spolufinancovat
zastřešení ledové plochy
zimního stadionu, podaří-

-li se získat pro tuto akci
dotaci. Ve výši 463 tis. Kč se
bude město spolupodílet i na
projektu „Podpory terénní
sociální práce pro rok 2007”
a „Nízkoprahového centra pro
děti a mládež”.
Zastupitelé se rovněž
zabývali nabídkou f irmy
Lumines Temple a.s., která
městu nabízí odkoupení několika obytných domů, mezi
nimiž jsou i takové, které
byly vyjmuty z prodeje, za
celkovou cenu kolem 60 mil.
Kč. O této záležitosti se povedou další jednání. V diskusi,
která jednání zastupitelstva
předcházela, bylo poukázáno na špatný stav údržby
u výškového domu č.p. 3023
u kruhového objezdu, kde
hrozí vypadnutí oken na kolemjdoucí.
rd

MIKULÁŠ NÁM NADĚLIL HYPERNOVU
Na ustavujícím jednání SPRŠ, které se konalo 24. listopadu
v Jiřetíně pod Jedlovou, se sešli staronoví i noví zástupci měst
Šluknovského výběžku, kteří informovali o výsledcích komunálních voleb ve svým obcích. Hlavním bodem jednání byla
tedy následná volba nového vedení pro období 2006 - 2008.
Opět byl pro velký úspěch jednomyslně zvolen předsedou sdružení starosta Šluknova Ing. Milan Kořínek. Místopředsedou
za svazek Tolštejn byl navržen a následně zvolen místostarosta města Varnsdorf Karel Dubský a za Sever starosta
Mikulášovic Stanislav Hladík. Vedení sdružení bylo tak
zvoleno v souladu se stanovami na dvouleté funkční období
a práce začala opět naplno. O členství SPRŠ v Hospodářské
a sociální radě okresu Děčín pohovořil Josef Zoser, který
zúčastněné seznámil s plánovanými projekty, jakými je
propojení Děčína s dálnicí D8, narovnání zatáček v Lesné
a vybudování kruhové křižovatky Mejto. Potvrzena byla
i informace Krajského úřadu Ústí nad Labem, že od nového
roku nebudou města financovat „ostatní dopravní obslužnost“ a dle nových Jeníkových řádů se četnost dopravy zvýší
o 30%.
rm
INZERCE

Téměř, jakoby přes noc, vyrostl na místě nehezké polorozpadlé, chátrající budovy nový
hypermarket. Průběh stavby byl opravdu rychlý, ještě jsme si na novou stavbu ani nezvykli
a je tady kolaudace. Jen pár drobných dodělávek a můžeme schoppingovat.
Na prodejní ploše 2.266 m 2 , s technickým a skladovým zázemím o velikosti 1.068 m 2 ,
nalezneme nejen široký sortiment, ale i dalších 5 samostatných obchodů a pro hladové
návštěvníky bude připraveno oddělení rychlého občerstvení.
Celý objekt je připojen na centrální vytápění. Zpřístupnění je umožněno jak z ulice Legií,
tak novým vjezdem z ulice Národní. Celý prostor s parkovištěm tedy propojil obě hlavní
třídy. Nově vybudovaný ochranný ostrůvek pro chodce na Národní ulici a nový chodník
vedoucí k ulici Legií zabezpečuje přístup chodcům.
Práci zde našlo 70 žen a 20 mužů. Další tři desítky učňů mají možnost využít odborné
výuky.
Takže, vážení a milí, můžete začít schoppingovat v prvním hypermarketu v našem
městě.
rm
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Z deníku Městské policie
Lidská lhostejnost
Kolemjdoucí se nezajímali o to, že by někdo potřeboval
pomoc, a tak až na oznámení veliteli MP se 14. 11. dostalo
pomoci muži, který ležel na zemi u Billy. Vyslaná hlídka
zjistila, že se muži při jízdě na kole udělalo nevolno a upadl.
S podezřením na infarkt byl převezen sanitkou rychlé záchranné služby. Kolik lidí však prošlo do té doby kolem?
Zadržení pachatele krádeže
Bez placení utekl 17. 11. s lahví alkoholu z Penny marketu
mazaný lišák, leč v zádech mu byla hlídka bezpečnostní
agentury, která si přivolala na pomoc městské strážníky.
Honba za lišákem byla úspěšná. Zadržený ani nestihl nápoj
ochutnati, neb byl předán patřičným orgánům.
Ulovit či neulovit?
Následující den přijali strážníci oznámení, že na rybníku
Rio kdosi pytlačí. A nejen že pytlačí, ale dokonce chytá
malé ryby, které nemají lovnou míru. Ačkoli se podezřelý
nehodlal přiznat, usvědčily ho stopy krve na hrázi. Na žádost strážníka ukázal muž batoh, v němž byl zjištěn jeden
menší zabitý kapr a tak byl pytlák předán rybářské stráži,
která mu jistě vyčiní.
Asi kytara neladila
Noční pohyb podnapilého muže s kytarou na Národní ulici
zaznamenali strážníci, kteří byli informováni o prazvláštím
zvuku, který tento hudební nástroj vydávati nemá. Silné
rány ozývající se celou ulicí způsoboval opilec, který si kytaru
patrně spletl s kladivem a bouchal s ní do výlohy prodejny
s počítačovou technikou. Hlídka strážníků po zjištění totožnosti převezla „muzikanta“ do místa bydliště a předala ho
rodině. Naštěstí výloha poškozena nebyla, neb údajně pouze
naznačoval bouchnutí a jak uvedl, neměl v úmyslu výlohu
rozbít. Takže vlastně chtěl pouze hrát na kytaru?
Dle svodek Ing. Ludvíka Šmída zpracovala rm

Žádost Městské policie Varnsdorf
V souvislosti s množícími se případy oznámení o toulavých psech, kteří napadají a štvou zejména lesní zvěř, žádá
MP o sdělení jakýchkoliv informací v této věci. Zejména
se jedná o lokalitu mezi nemocnicí, Hraničním bukem a
vodárnou v V. okrese a dále o lokalitu kolem Gerhusky
a nad ní. Kromě vlastního řešení budou tyto informace
předány i mysliveckým hospodářům. Případně pořízené fotografie lze zaslat mailem na adresu: mepolicie@varnsdorf.cz
nebo předat přímo na služebně MP, kde je lze i stáhnout
z paměťového média fotoaparátu.
Ing. Ludvík Šmíd vel. MP Varnsdorf

GRANTY MĚSTA NA ROK 2007
Rada města Varnsdorf na svém zasedání dne 30. 11. 2006
projednala a schválila podmínky Grantového programu
Města Varnsdorf pro rok 2007 na podporu činností a akcí
zaměřených na děti, mládež, pro širokou veřejnost, které
mají za cíl zlepšení kvality života ve městě nebo poslouží
jako součást prevence kriminality.
Formuláře žádostí a podmínky jejich přijetí jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách
www.varnsdorf.cz nebo v tištěné podobě na Odboru školství,
kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf u paní Trebatické
(budova MěÚ na náměstí, 1. patro, č. dveří 12). Úplné znění Grantového programu Města Varnsdorf pro rok 2007 je
zveřejněno ve zpravodaji INFO-V č. 244, který je přílohou
dnešního vydání HS.

Přípravy na stavbu OD LÍDL
Již 13. dubna byl schválen zastupitelstvem města návrh
změny územního plánu ÚPNSÚ Varnsdorf, tedy funkční
využití plochy, kde by měl stát Lidl, bylo změněno z „veřejné
doprovodné ochranné zeleně“ na funkční využití plochy „občanská vybavenost“, což je prvotní podmínkou pro využití
dané plochy ke komerčním účelům. V právní moci je vydané
rozhodnutí o odstranění stávajícího objektu (demolice) a následně bylo rozhodnuto v územním řízení o umístění stavby
OD Lidl. Stavební úřad v současné době očekává žádost firmy
o stavební povolení. Na MěÚ Varnsdorf byla doručena prozatím pouze žádost na speciální stavební úřad o povolení stavby
parkoviště, chodníků a zpevněných ploch, které jsou součástí
OD Lidl.
rm
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Kruhový objezd už slouží motoristům

První okružní křižovatka
ve městě Varnsdorf vzbudila nejen svými rozměry, ale
i vzhledem a dobou trvání
výstavby řadu dotazů. Stavbu provádí vlastník komunikace III. třídy (kraj) ve spolupráci s městem Varnsdorf.
Stavba je velmi náročná a
její dobu ovlivnila nutnost
provést řadu přeložek sítí,
které napájejí sousedn í
sídliště.
Zcela zásadním způsobem
se mění nejen vzhled, ale
i situace v dopravě po vybudování kruhového objezdu
u Plusu. Samotný kruhový
objezd občané a zejména
řidiči vítají, mnohé z nich
však zaujal nemalý výškový
rozdíl. Proto jsme požádali
o vyjádření projektanta Ing.
Jíru z projektové kanceláře

Vaner s.r.o. Liberec. Ten nám
vysvětlil, že stavba kruhového objezdu je řešena normou,
která řeší kromě jeho poloměru a dalších podrobností i jeho
kvalitní odvodnění. Toto se
provádí zejména sklonem
kamenného prstence, který
má být minimálně 6 % a
dále sklonem asfaltového
koberce, který má být minimálně 2,5 %. Odvodnění
nesmí dovolit vtékání vody
z napojených komunikací do
kruhového objezdu, ale naopak kruhový objezd příčně a
podélně odvodnit do okolních
komunikací s tím, že pokud
(jako v našem případě) se
kříží komunikace nižší třídy
(místní) s komunikací vyšší
třídy (III. třídy), musí být
odkanalizování směrováno
do komunikací nižší třídy.

VEŘEJNÁ VÝZVA
Místostarosta města Varnsdorf vyhlašuje výběrové
řízení pro obsazení pracovního místa

strážníka městské policie ve Varnsdorfu
Předpoklady pro výkon funkce strážníka dle § 4 zák.
č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
- státní občan ČR
- starší 21 let
- bezúhonný a spolehlivý dle § 4a a § 4b zákona
- tělesně a duševně způsobilý
Požadavky města Varnsdorf:
- vzdělání SŠ (výhodou)
- zbrojní průkaz (výhodou)
- trvalé bydliště ve Varnsdorfu, Studánce, Dolním a Horním
Podluží, Jiřetíně, Rybništi a Rumburku
- znalost práce na PC (uživatelská)
- řidičské oprávnění sk. „B“
Lhůta pro podání přihlášky:
31. 12. 2006
Způsob podání přihlášky:
Písemně s označením „Výběrové řízení /MP - k rukám
místostarosty města“ nebo přímo veliteli MP Varnsdorf,
Národní 2939, Varnsdorf
Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Varnsdorf
podatelna
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
Dotazníky na sekretariátu MěÚ Varnsdorf u paní
Veselé.

V našem př ípadě sehrál
podstatnou roli základní
výškový rozdíl mezi ulicí
Karolíny Světlé a výjezdem
od Plusu, který je 84 cm a
do doby výstavby nebyl tak
zřejmý. Respektování všech
výše uvedených okolností
znamenalo zvýšení středu
kruhového objezdu. Poslední záležitost, která výšku
a následný sklon kruhového
objezdu negativně ovlivnila,
byla mělko uložená stávající
kanalizace a protékající zatrubněný potok. I přes zvýšení středu kruhového objezdu
je napojení kanalizace přesně na hraně normy.
Řada dotazů také zněla
na poloměr křižovatky a vytáčení velkých nákladních
vozidel. Tady lze zodpovědně říci, že už v projektovém
a následně stavebním řízení
byla provedena trajektorie
křižovatky (nákres průjezdu rozměrných vozidel) a
že všechny poloměry odpovídají obalovým křivkám
těchto vozidel. Nemusíme
se tak obávat problémů malých „kruháčů“, přes které
nadrozměrná vozidla nejsou
schopna projet.
V současné době se provádějí dokončovací práce,
pokládka asfaltu a výsadba
zeleně. Stavba byla předána
investorům k poslednímu
listopadu. Slavnostní převzetí za účasti představitelů
Krajského úřadu se konalo
7. prosince.
Foto a text JS

Info-V
zrušen
V přípravě rozpočtu města
na rok 2007 byla nákladová
položka na tisk Info-V navržena na vyškrtnutí s ohledem na úsporu finančních
prostředků a vzhledem
k tomu, že Info-V nesplňuje
požadavky plnohodnotného
zdroje informací.
PeV

Aktuálně
z radnice

• 16. 11. zasedání Rady
města Varnsdorf
• 20. 11. - 24. 11.návštěva
všech školních příspěvkových organizací
• 21. 11. kolaudační řízení -Hypernova
• 24. 11. zasedání „Sdružení pro rozvoj Šluknova“
v Jiřetíně pod Jedlovou
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HISTORIE VODNÍCH MLÝNŮ - pokračování

Na místě, kde stával Horní mlýn, vyrostl tovární objekt firmy Reinisch, později fa H & Richter (č.p. 160, Žižkova ul.)
Druhým nejstarším mlýnem v pořadí, o kterém
se předpokládá, že vznikl
brzy po Středním mlýnu,
byl Horní mlýn. Patřil
k Holému poplužnímu dvoru
zvanému také Beigut, který
existoval zaručeně již před
rokem 1233. K němu náležel
také Studený dvorec, který
byl zaměřen svou činností
na rybníkářství, lesní zvěř
a ptactvo (pořádání vrchnostenských honů, odchyt
ptáků do tenat a pod.).
K Holému poplu žn ímu
dvorci patřilo také několik polí na pravém břehu
Mandavy a nivní louky na
tzv. Gutewiese (volně přeloženo Lužní cesta). Horní
mlýn byl hnán vodou, která
byla přiváděna na mlýnské
kolo shora náhonem od
rybníku Valcha. Tento rybník byl již tehdy rybníkem

chovným, zachoval se do
dnešních časů v takřka nezměněné rozloze a leží těsně
u státní hranice ČR. Budovy
Horního mlýna, kterému se
také říkalo „Boxmühle“, ležely na pozemcích, kde dnes
stojí tovární objekt a vila,
dříve patřící továrnické rodině Richterů. Mlýn samotný
byla veliká dřevěná stavba.
Jména prvních mlynářů nejsou známa. Lenním pánem
Holého poplužního dvora se
vším, co k němu patřilo, byl
kolem roku 1580 Abraham
Nostitz, představitel jednoho ze tří varnsdorfských
lenních rodů té doby. Z farských matrik lze vyčíst, že
v onom čase na Horním
mlýnu hospodařil mlynář
Fabian Künel, který nechal
v letech 1573 - 83 pokřtít
6 dětí. (V roce 1575 je při
kř tu syna Davida jako

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.

kmotr uveden mlynář Balzer
Nürffel. Není však uvedeno,
ze kterého je mlýna.) Další
zápis, který se týká Horního mlýna, je z roku 1634.
V tomto zápisu je uveden
David Tietze coby první
kmotr při křtu a to jako
„Obermüller“ a kamenný
mlynář „in Nieder- oder
Seifhennersdorf“. Jako druhý kmotr je zde uveden Max
Illing, rovněž označený jako
„Oberm‘uller“. Vzhledem
k tomu, že není k dispozici
originál zápisu, lze se pouze domnívat, že před datem
tohoto zápis byl mlynářem
na Horním mlýnu David
Tietze a v době zápisu již
Max Illing. Tuto domněnku podporuje i další zápis,
který se týká sňatku jeho
syna Maxe Illinga, zapsaného jako „mlynář na
Horním mlýnu“. Dne 1. 2.
1639 se oženil s Marií Grusovou z Niederhennersdorfu
(v sousedním Sasku). Další
zápis související s Horním
mlýnem hovoří o mlynáři
Görgovi Endlerovi, který
se stal obětí svého povolání.
Dne 27. 10. 1687 večer, při
obchůzce náhonu a vantrok
spadl do vody a utonul. Našli jej ve vodě až druhý den
ráno. Vdova po něm se o dva
roky později vdala (3. 10.
1689) za mlynářského pomocníka Heinricha Fischera. On odkoupil do té doby
panský mlýn se vším, co
k němu patřilo, do tzv. dědičného vlastnictví a to za 430
zlatých. Kupní smlouva byla
sepsána dne 19. 10. 1695.
Dne 2. 1. 1704 postoupil
Heinrich Fischer Horní
mlýn nevlastnímu synovi
Christofu Hasemu za 450
zlatých. Po jeho smr ti
přenechává vdova Hasová
mlýn svému synovi za 1.500
zlatých. Když Anton Hase
zemřel, přebírá mlýn zeť
Anny Hasové, jistý Zacharias Wünsche, mlynář ze
Šluknova. Jeho ženou byla
Katharina Hase. Wünsche,
se svolením manželčina
děda a poručníka Michaela
Goldberga, přinesl mlýn do
rodiny. Dalším mlynářem
na Horním mlýně byl jeho
syn Josef Wünsche. A když
i on zemřel, mlýn vedla
dál vdova po něm, která
jej jako silně zadlužený
vydražila za 3.000 zlatých.
Sama pak postoupila Horní mlýn synovi Franzovi
za 4.800 zlatých. Kdo mlýn
provozoval po něm, není
známo. Historie Horního
mlýna končí
11. 12. 1888, kdy byl mlýn
zcela zničen při velkém
požáru.
Milan Kopecký
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SVOZ ODPADU OPĚT
POKULHÁVÁ
Lidé obývající panelové domy v ulicích Lesní a Karolíny
Světlé byli v minulosti zvyklí na pondělní brzký ranní lomoz
související s odvozem odpadu. Někomu ten ruch mohl kvůli
spánku vadit, ale hlavně bylo uklizeno a první den v týdnu
čisto. V posledním měsíci, možná i více, tomu tak není a
odpad se odváží v pozdních odpoledních hodinách. Kontejnery přetékají, nestačí pobrat tu horu odpadu. Rovněž bylo
zvykem, že čety svážející odpad uklidily důkladně i vše to,
co se do kontejnerů nevešlo a zůstalo kolem nich. Někde se
tomu tak ale neděje. I po odvozu zůstává plno odpadků na
místě, vítr udělá své a nejbližší okolí se zeleným porostem?
Smutný pohled.
ZdS

CO NA TO ODBOR?
S uvedeným problémem souvisí také přeplněné kontejnery na tříděný papír, které jsou zdrojem části popisovaného nepořádku. Objednali jsme sice několikrát jejich
mimořádný vývoz, ale ten nebyl v požadovaném termínu
proveden (snad v důsledku změny pracovníka ve svozové
firmě). V současné době by mělo vše opět fungovat, svoz
byl přesunut zpět na ráno a osádkám svozových vozidel
byla připomenuta povinnost uklidit při vývozu blízké
okolí odpadových nádob. Tento úklid se ale v žádném
případě nevztahuje na velkoobjemové odpady (nábytek,
koberce, záchodové mísy, elektrospotřebiče), který mají
všichni občané města možnost zdarma odložit ve sběrovém dvoře.
Ing. Přemysl Brzák,
Odbor životního prostředí
INZERCE
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Firma P.A.S.T. nabízí
Žaluzie a látkové roletky - originály pro střešní plastová
i dřevěná okna

Vestavěné šatní skříně - sami si zvolíte desing
Vertikální látkové žaluzie - velký výběr látek
Sítě proti hmyzu - hliníkový rámeček
Garážová rolovací vrata, Venkovní rolety,
Markýzy na terasy, Shrnovací plast. dveře

Stanislav Mykisa, Varnsdorf tel.: 412 372 942
Slušné jednání • Ceny rozumné
od nového roku
nový ceník

PŮJČKY

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

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

Tel. 777 819 794
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DIVADELNÍ NAROZENINY
Na podzim roku 2006
vstoupilo Městské divadlo
Varnsdorf do jubilejní padesáté sezony. Už plných
padesát let nabízí jeho
scéna neopakovatelnou
atmosféru živého jevišt-

Jednou z vystavených historických fotografií je snímek
herečky varnsdorfského divadla Michaely Bendové
v roli Dorotky v Tylově
Strakonickém dudákovi
(premiéra 10. 10. 1958).
Poděkování za zapůjčení
snímku ze soukromé sbírky
patří Zdeňce Moldanové.

ního umění. Pravidelným
návštěvníkům i nahodilým
zájemcům nabízí setkávání
s kumštem dramatickým,
hudebním, tanečním i chvíle
s dobrou zábavou či poučení
z přednášek a besed.
Není samozřejmostí, že
město velikosti Varnsdorfu
má své kamenné divadlo,
v němž je možno uvádět
i programy náročnější na
technické zázemí. Příznivci divadla z našeho města
i širšího regionu Šluknovského výběžku dodnes
s určitou dávkou vděčnosti
a úcty vzpomínají na okamžiky, kdy se v nadšeném
čase poválečného budování
rozhodovalo také o divadle a
lidech kolem něj. I v současnosti pak drží palce „svému
divadlu“ a rádi přijímají pozvání k příjemně stráveným
chvilkám v hledišti. K chvilkám, které jsou svátkem i
uprostřed všedních dnů.
Uplynulé roky si v divadle připomínáme výstavou
historických i současných
dokumentů „Padesátiletí“. Vystavené materiály
můžete vidět ve foyer našeho divadla až do konce

roku 2006 a pro společné
návštěvy žáků škol, které
rádi zveme, je připraveno
i průvodní slovo.
Významné jubileum divadla také oslavíme slavnostním koncertem Orchestru
Václava Hybše v sobotu
9. prosince od 18,00 hodin.
Máte-li rádi atmosféru našeho divadla a chcete-li být
u toho, jste srdečně zváni.
S použitím materiálů
ročenky KPMV „Mandava
20 06 “ připravil Martin
Louka

ŠŤASTNÝ HOUBAŘ
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VÁNOCE PŘINÁŠEJÍCÍ POKOJ
Kvapem se blíží vánoce a každému vyvstanou v mysli asociace, co pro něho tyto svátky znamenají. Křesťané na celém
světě věří, že to jsou svátky pokoje, připomínají si narození
Ježíše Krista. Letos jsme pro vás připravili program na
17. a 20. prosince. V neděli 17. prosince mezi 10 - 12 hod.
vás zveme do prostoru u věžičky, kde na vás bude čekat
dětské představení, vánoční písně, občerstvení, program
pro děti, vánoční dům s dárky. Pokud rádi tvoříte, máte
šanci si přímo na místě vlastní dárek vyrobit. Ve středu 20.
prosince mezi 14,30 - 17 hod. v rámci městského jarmarku
vytvoříme obdobný program. Nakonec vás srdečně zveme i
na vánoční bohoslužbu, která proběhne přímo na Štědrý den
od 10 do 12 hod. v centru Střelnice. I zde je připraven dětský program a celá bohoslužba je pojata v duchu vánočního
poselství. Přijďte si zpříjemnit vánoční čas v kterýkoli ze
zmíněných dnů, odnesete si dárek a přijmete požehnání pro
celé svátky. Oslavujeme událost, která v mnohém ovlivnila
běh dějin. Od narození Ježíš Krista se počítá kalendář, který
všichni používáme což ukazuje na významnost celé události.
Ježíš přinesl změnu do lidských životů, dal povstat hnutí,
které zasáhlo celý svět. Jeho radostná zpráva ovlivňuje
i naše město a my se chceme s touto radostí, která je v našich
životech podělit s vámi.
Martin Penc II. pastor Apoštolské církve Varnsdorf
INZERCE

I v tomto předvánočním
shonu a v tomto zimním
období se v našem městě dá
najít houba maxirozměrná.
Její šťastný majitel ji našel
ve Varnsdorfu v ulici Pod
Strání v březovém háji
27. listopadu. rm, foto LV
INZERCE
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SEZNÁMENÍ
40 - letá /170 cm hledá
spolehlivého partnera pro
trvalý vztah. Náhoda. Tel.
736 259 098.

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Hledám staré motocykly, také poškozené. Tel.
03 577 160 472, D.
Jedinečný nebankovní
produkt! Řešení pro každého. Bez dokládání příjmu.
Možnost spolupráce, vysoké
výdělky! Volejte nonstop
736 120 517.
Stavební spoření a vymáhání pohledávek. Tel.
412 370 385.
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.
www.preklady.de
Potřebujete půjčit? Hypotéky, úvěry, půjčky, kreditní
karty pro zaměstnance, důchodce, majitele nemovitostí,
podnikatele. Nutný jen OP,
ŽL. Bez prokazování příjmu.
Tel. 737 197 502.
P rodá m by t 3 +1+L
v 1. patře panelového domu.
Cena 350 000. Kontakt: 728
823 540.
Centrum péče o člověka
hledá do týmu muže i ženy
pro poradny zlepšování
kondice a tvarování postavy.
Rekvalifikace zajištěna. HPČ
i VPČ. Pro více informací volejte 775 375 065.

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

Hledáme organizačně
schopnou ženu či muže pro
vedení pobočky poradenského centra ve Varnsdorfu a
Rumburku. Infolinka 732
784 660.
Prodám byt 2+1 v družstevním vlastnictví ve
Varnsdorfu, 58 m2, panelový
dům, nová omítka a zateplení, plastová okna, zděné
jádro. Cena 340.000,- Kč.
Kontakt 728 669 135.
Autoservis Hahnel RBK
přijme vyučeného automechanika s praxí. Telefon:
602 132 899, 412 384 354.

23/2006

BLAHOPŘÁNÍ

Před 50 lety - 8. prosince
si řekli své „ano“ Anna a
Miloslav Blehovi. K jejich
zlaté svatbě a do dalších společných let jim přejí hodně
zdraví, štěstí a lásky dcery
Dana a Lída, zeť František
a vnoučata Danda, Pavla,
Lidka a Fanda.

VZPOMÍNKA

Dne 11. prosince uplyne
rok plný smutku a bolesti,
co nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan
Josef Liďák. Kdo jste ho
znali, věnujte mu tichou
vzpomínku. Děkujeme.
Stále vzpomínají manželka Marta a děti Marta,
Lenka a Milan s rodinami.

v

Jen kytičku na hrob Ti
můžu dát, pokojný a věčný
spánek přát, chviličku postát
a Tebe vzpomínat.
Dne 11. prosince. tomu
bude rok, co mě navždy opustil můj syn Luboš Kodl.
S bolestí vzpomíná matka
Libuše. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte se mnou.

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji tímto personálu
varnsdorfské nemocnice Oddělení LDN I. za příkladnou
péči a starostlivost o mého
manžela Jaromíra Šídy.
Jmenovitě poděkování patří
MUDr. Janu Prokopu Škodovi
a za domácí ošetřování MUDr.
Petru Janákovi a sestře Lence. Současně děkuji za projevenou soustrast a květinové
dary.
Manželka Rajisa

Sňatky v listopadu
Jana Kaňáková
Martin Bláha

WERNAR poustevník i symbol dobra
Po přečtení inzerce o založení jakési Vernarovy ligy
jsem se rozhodl v krátkosti
představit, jak pověst o něm,
tak i pozdější jeho ztvárnění
jako symbol dobra. Věřím, že
mé krátké povídání nejen pobaví, ale i poučí.
Tato historicky nedoložená osoba pochází z pověsti
jak Varnsdorf ke svému
jménu přišel. V těch dávných
dobách, kdy pod vrchem později nazvaným Burgsberg,
tedy po našem Hrádek, byly
jen hluboké lesy, jimiž vedla zemská stezka z Míšně do
Jablonného takzvaným
Mandavským údolím, se na
jeho úbočí usadil poustevník. Zřejmě duše to dobrá,
neboť brzy se rozneslo mezi
pocestnými a poutníky, že
varuje kolemjdoucí před
lapky a hrdlořezy. Pověst o
dobromyslném Wernarovi,
neboť tak se prý poustevník
jmenoval, se rychle šířila a
pocestní se často zastavovali u jeho prostého obydlí,
všeobecně
nazývaného
Warnhütte - strážní chýše.
A někteří z nich využili jeho
pohostinnosti k trvalému
usídlení. Bylo to prý šest
rodin ze Zhořelecka, které
svou novou osadu nazvaly
jménem - Warnsdorf.
Jak léta plynula, osada
se rozrůstala až do velikosti
vesnice, až těch vesnic bylo
několik a když jich bylo tolik pohromadě, že se zdály
být jedním městem, rozhodl
se císař pán a na město je
povýšil. Stalo se tak 28. července 1868. Město kypělo
průmyslem i obchodem,
rostlo do krásy i do šířky a
zanedlouho se přehouplo do
20. století. To ještě nevědělo, že po století páry nastává
století plné válek. Vyhlásit
takovou válku bylo dílem
okamžiku. Stačilo k tomu jen
sedm ran z pistole v Sarajevu a hned na den svaté Anny
se vyhlásila mobilizace. To
se psal rok 1914.
Když necelý rok nato
přivezl jediný transport raněných do varnsdorfských
lazaretů 34 válečných obětí
a od 16. června do 1. července se museli dostavit k
odvodům už osmnáctiletí a
bída s nedostatkem pomalu
začaly klepat na mnohé
dveře, rozvzpomněli se sochař Werner a truhlářský
mistr Stonner na milého
poustevníka a „zakladatele“
Varnsdorfu Wernara; zhotovili jeho dřevěnou sochu,
držící v ruce dřevěný štít
s městským znakem a na
náměstí započal obřad pobíjení varnsdorfského měst-

ského znaku hřebíky. Kdysi
velmi oblíbený to způsob
dobročinných sbírek. (Něco
obdobného si jistě pamatujete, když jsme kupovali
po městě „každý svou bobrovku“). Sbírka pro válečně
poškozené se opakovala ještě
na verandě Střelnice. Místo
bobrovky si každý zatloukl
na určené místo na štítu
hřebík a darovaný obnos
vhodil do pokladničky (tehdy ještě nehrozilo nebezpečí
jejího ukradení a vybírat jen
s pokladničkou bez sochy a
štítu se nedalo).
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme pánům poručíku Jiřímu Procházkovi, podpraporčíku Pavlu Jedličkovi (Kriminální policie ČR Rumburk)
a poručíku Radimu Dolanskému (SSK Černousy) za provedení besedy pro žáky naší školy o návykových látkách. Tato
beseda, která se uskutečnila v pondělí 6. 11. 2006, naše žáky
velmi zaujala, k čemuž výrazně přispěla i ukázka práce
psovoda.
ZŠ náměstí E. Beneše

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
SILVESTR NA HORSKÝCH KOLECH
Již 11. ročník Silvestrovského závodu horských kol proběhne na náměstí ve Varnsdorfu v neděli 31. 12. Jede se
v 9 kategoriích, nově bude u žáků rozdělena na st. a mladší,
u žen do 40 a nad 40 let. Nutná je cyklistický helma! V.Z.

Muži Slovanu doma vítězí
Košikáři sehráli na palubovce domácí sportovní haly
další dva zápasy a opět vítězně. Nejprve vyprovodili BK
Baník Most „A“ další domácí „stovkou“ 130:58 (75:34)
a v neděli dopoledne zvítězili nad BK Teplice „B“ 79:68
(35:33). Dostali se tak na druhé místo tabulky a zítra 9. 12. od
17,00 hostí zatím vedoucí tým soutěže MEBIKAN Ústí n. L.
V jeho prostředí prohráli varnsdorfští basketbalisté ve třetím
kole soutěže 74:52.
ZdS

Plavci na přeborech nezklamali

Po ukončení této bohulibé
charitativní činnosti a na památku zlých časů, byl Wernar i se štítem přemístěn do
jednoho ze skalních výklenků při vstupu do budovy
Hrádku. Kdy tato postava
krásného starce v mnišské
kutně a s pobitým štítem
městského znaku hřebíky
zmizela, není přesně známo.
Mnozí starousedlíci si ji však
ještě dnes dobře pamatují
tak, jak je na obrázku.
Proto si dovolím znovu
apelovat na všechny, kteří
se starají o znovuvzkříšení
Hrádku, zda by nebylo dobré osadit jeden ze skalních
výklenků alespoň replikou
malovanou na plechu tohoto krásného starce. Snad po
mém dnešním vysvětlení
změní svůj názor na jeho
osobu.
Závěrem bych chtěl
popřát, opravdu ze srdce,
nově vznikajicímu spolku
OPRAVDOVÝCH PŘÁTEL
VARNSDORFU hodně úspěchů, neboť opravdu věřím, že
opravdu budou tak dobří jak
si sami opravdu přejí. Dobře
totiž vím, že takových opravdových pracovníků, opravdu
není nikdy dost.
Inspirován Palmeho kronikou i zmíněnou inzercí.
Milan Šebek

V listopadu se konaly oblastní přebory v plavání. Přebory
desetiletých a mladších se konaly v Roudnici nad Labem.
Varnsdorfská plavkyně Karolína Špičková plavala celkem
v 6 disciplínách (100 VZ, 50 P, 50 M, 100 P, 100 PZ, 50 VZ) a
všechny vyhrála. Navíc si vybojovala i účast na MČR. Dalším
přeborníkem se stal Vladislav Pricl (100 P) a dále obsadil
3. místo na 50 VZ, 5. místo na 100 PZ, 50 P a 10. místo na
100 VZ. Od tohoto závodníka se však očekávalo více. Velkým
překvapením bylo umístění talentované Lenky Bendové. Ta
ve svém prvním velkém závodě zvítězila na 100 P a byla 3.
na 50 P. Jako doplňkový závod si zvolila 100 VZ a zde skončila osmá. Dík za reprezentaci oddílu patří rovněž Dominice
Chvojanové, Ondřeji Petrovi, Ivě Tomáškové, Kačce Buřičové
a Rostislavu Venclovi. V těchto závodnících rostou plavci,
kteří našemu městu a oddílu přinesou jistě další úspěchy,
pokud u plavání vydrží.
Přebory dospělých se konaly v Litoměřicích po dva dny.
Zde naše město a oddíl reprezentovalo devět plavců. A opět
se dařilo, když na titul přeborníka dosáhl Martin Špička v
50 VZ, Nikola Procházková na 100 P a Zdenka Kubíková na
200 PZ. Martin dále obsadil čtyřikrát 2. místo v disciplínách
na 100 Z, 200 PZ, 200 Z a 100 VZ. Nikole se též dařilo v dalších závodech a obsadila dvakrát 2. místo na 100 VZ, 50 VZ
a 3. místo na 200 PZ. Zdenka Kubíková přidala ke svému
1. místu i 2. místo na 200 Z a 3. místo na 100 Z. K tomu
všemu pak překvapil Michal Šimák, když skončil na 200 P
na 2. místě. Další závodníci oddílu skončili na tzv. bramborových medailích, přesto si za dobrou reprezentaci zaslouží
být jmenováni. Jsou jimi Veronika Vinklárková, Karolína
Špačková, Tomáš Poc, Vojtěch Smetana a Petr Lux. Všem
závodníkům, kteří se dostanou na MČR, držme pevně palce.
Trenér Zbyněk Šimák

Jubilejní volejbalový turnaj
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu pořádá v úterý 26.
12. ve sportovní hale již 10. ROČNÍK ŠTĚPÁNSKÉHO
TURNAJE PRO PŘÍCHOZÍ SMÍŠENÁ DRUŽSTVA.
Uzávěrka přihlášek je v den konání akce v 8,30 v hale,
losování proběhne v 8,45 a zahájení prvního utkání v 9,00.
Vzhledem k omezené kapacitě sportovní haly doporučujeme prezentaci v předstihu a to na tel. čísle 604 748 413,
e-mail:damnitz@centrum.cz nebo prostřednictvím přihlášky na http://slovan.webpark.cz, kde lze najít také propozice
k turnaji.
Petr Damnitz

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Mezinárodní utkání staré gardy
Hrála s výběrem fotbalistů Anglické ambasády Praha,
v jejímž kádru nastoupili i Irové, Skoti a Švéd. Přes nepříjemné počasí si cestu na zajímavý zápas našlo více jak 60
diváků a kteří vydrželi až do konce, viděli výhru hostitelů
3:2 (2:1). Hosté vedli 0:1, pak se dvakrát trefil Skotnica
a jednou R.Vít. Soupeř už jen kontroval z trestného kopu
na 3:2 v jednom případě zachránila domácí tyč. Po utkání
následovala společná večeře obou soupeřů ve varnsdorfské restauraci Maxim. Sudí Pöschko, asistovali Šťastný
jun. a Just jun. Sestava domácích: J. Vít - Fábry (Uhlíř),
Knitl, A. Sommerschuh (A. Brož), Zemler - Račuk (R.Vít),
V. Kotiš (Kolka), Šanda (Z.Váňa), M. Mikolášek (Šťastný) - Mir. Novák (Skotnica, P. Šmíd), Stehlík (Šmidílek).
ZdS

Mladí judisté opět úspěšní
V půli listopadu se konal
v Teplicích Sametový turnaj
v judu pro kategorii žáků a
mláďat. Z našeho oddílu
startovalo šest závodníků
a nejvíce se dařilo Marii
Dítětové, Markétě Bacharové, Ondřeji Hulánovi a
Jakubovi Jančovi. Kubovi
se sice hned první zápas
nevydařil, ale nakonec mezi
17 závodníky skončil na pěk-

Varnsdorfská
bowlingová liga
V říjnu byl zahájen 1. ročník bowlingové ligy a už na
nových drahách. Odehrána
je první čtvrtina, oproti
nultému ročníku ubyly
dva týmy, a proto se každý
s každým utká čtyřikrát.
Není nouze o vyrovnané zápasy, kdy vedoucí tým NIC
MOC vyhrál o čtyři kuželky
nad BAHŇÁKY nebo o osm
nad bowlinkáři ze SRN (THE
HEARTBREAKERS). O osm
kuželek vyhrál též BC TOS
nad KILLERS. Průběžné pořadí: 1. NIC MOC 14 bodů
(náhozy 6125), 2. SPLIŤÁCI 12 (6265), 3. BC TOS
8 (5851), 4. MARIÁŠNÍCI
8 (5790), 5. RESTAURACE
U LÍPY 6 (6044), 6. THE HEARTBREAKERS 4 (5833), 7.
BAHŇÁCI 4 (5560), 8. KILLERS 0 (5275). Za vedoucí
tým hrají M. Knap, M. Král,
J. Čížek a R. Pácha. Nejvyšší nához zatím drží V. Holeček (SPLIŤÁK) s 210 body,
nejvyšší průměr má M. Knap
(NIC-MOCÁK) 168,8 a nejvyšší týmový nához udělali
NIC MOC s 985 body. V neděli 17. 12. se koná Vánoční
turnaj.
R.P.

ném 5. místě. Lépe si vedl
Ondra, který se probojoval
až do semifinále, ale tam
se mu nepodařilo vyhrát
a skončil 4. Skvělý výkon
předvedla Markétka Bacharová. Ta svedla celkem čtyři
zápasy, z kterých jí nevyšel
pouze jeden, a proto si zaslouženě odvezla stříbrnou
medaili. Neúspěšnější byla
opět Maruška Dítětová,
která ve svých čtyřech bojích nenašla přemožitelku a
všechny ukončila krásnými
ipony. Závodníci i trenéři děkují rodičům a sponzorům,
zejména firmě Interdata,
za pomoc při závodech.
Petra Dostálová

FOTBALISTÉ POSTUP NEVZDÁVAJÍ
Áčko Slovanu má za sebou nejúspěšnější fotbalový
rok v historii, i když postup
do II. ligy v létě nevyšel.
Celou jarní část bojovalo o
postup a ten ve finiši těsně
unikl. Na podzim bylo pod
dalším tlakem, deset kol
vedlo tabulku a nakonec

skončilo znovu na 2. místě.
Na jaře hraje Varnsdorf
devětkrát doma. „V tabulce
pravdy má střížkovská Bohemka plus 7 bodů, my plus
5, to něco naznačuje. Navíc
ji máme doma, stejně tak i
Krč. Budeme se rvát dál“
neskrývá motivaci trenér

BASKETBAL MLÁDEŽE
Starší dorostenci Slovanu hráli na hřišti Slavie VSK
Liberec a prohráli až v prodloužení 78:75 (31:42, 66:66).
V průběhu utkání vedli až o 18 bodů, ale náskok ztratili
v závěru základní hrací doby. V prodloužení si domácí již
vítězství pohlídali. Nejvíce bodů Bureš 22, Eichler 14 a Kotek
12. Mladší žáci zvítězili s ASK Chomutov 93:56 (58:26) body Blažek 24, Ticháček 16, Ondrejčík 14, Jiruš, Holubář
a Novotný L. 8, Šiška 6 a 84:54 (46:23) - body Blažek 25,
Lehroch 23, Ticháček 12, Holubář 7. Domácí družstvo bylo
ve všech směrech lepší soupeře. Mladší minižáci doma
s Lovochemií Lovosice prohráli 15:46 (7:21) - body Ticháček
a Houngbendji po 5, Kindiuk a Holubář po 2, Koudelka 1
a 27:50 (13:18) - body Koktán 8, Ticháček a Holubář po
5, Babík 3, Janoušek, Zamrzla a Kindiuk po 2. Na hostující družstvo posílené třemi děvčaty naši hráči nestačili.
Druhý zápas byl z pohledu domácích o něco vydařenější.
Jan Novotný

INFORMACE Z HOKEJE
Muži po vyhrané 1. třetině v Bílině doplatili na vyloučení, kdy hráli několikrát
v oslabení 3 na 5 a prohráli
8:5. Starší žáci hrají jako
HC Jičín (v našem kraji
není soutěž starších žáků)
a poslední zápas prohráli
s HC Nový Bydžov 1:11.
Minihokej 3. tříd - družstvo nezachytilo nástup
HC Česká Lípa ve druhé
čtvrtině, kdy soupeř zesílil
tlak na branku, a po cel-

kem vyrovnaném zápase
podlehlo 1:12. Minihokej
2. tříd - nejmenším hokejistům se proti HC Česká Lípa
povedla třetí čtvrtina, kdy
ji prohráli pouze 1:5. Hrají
zde opravdu naši nejmladší,
většinou předškoláci proti
starším až o tři roky, kteří
mají úplně jiné tréninkové
možnosti. „Sršni“ byli založeni koncem ledna 2006 a od
té doby většina „chlapů“ stojí
na bruslích, takže jsem rád,

Josef Hloušek. Začne se řešit i hráčský kádr. „Nebudu
předjímat,“ říká ředitel klubu Vlastimil Gabriel. Trenér
doplnil: „Při jeho skladbě se
více poohlédneme po hráčích hladových po úspěchu.
Zásadní vodítko jsou typy, co
chtějí postoupit.“ Po podzimní části následovala týdenní
přestávka a nyní tým trénuje od 28. 11. v třítýdenním
bloku znovu. V jeho průběhu
sehraje ještě několik zápasů.
Doma jej mohou příznivci po
duelu se Skalicí (9:0) vidět
na UMT ještě v zápase s Jabloncem B (středa 13. 12. od
11,00) a s Vilémovem (sobota
16. 12. od 11,00). K zahájení
přípravy na jarní odvety se
pak celek sejde 8. ledna.
ZdS

POZVÁNKA

Zítra v sobotu 9. 12. se
od 14,00 ve FITKLUBU
(prostor bývalé Jednoty) koná Mikulášský
spinningový marathón.
Přijďte si vyzkoušet svoji
fyzičku nebo povzbudit
účastníky.
že to zvládají alespoň tak,
jako doposud. Na závěr pozvánky na domácí hokejové
zápasy mužů s Roudnicí v
sobotu 9. 12. od 17 hod. kdy
lze mezi hráči hostů spatřit Pavla Šreka, Richarda
Žemličku a další známé z
naší extraligy. Dále hrají
16. 12. s Litoměřicemi a 17.
12. s Kadaní ve stejný čas.
Josef Boháč
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