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LEDEN 2007
ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

CENA 5,- Kč

HASIČI SE DOČKALI NOVÉHO VOZIDLA BEZ SNĚHU, ALE S DOBROU NÁLADOU
Po více jak třiceti letech
se za pomoci státní dotace
od MV ČR podařilo získat
do města nové hasičské vozidlo Tatra Terrno CAS 24.
Dne 16. prosince 2006 se
v 11 hodin rozezněla siréna
na hasičské zbrojnici, aby
oznámila významný den
v životě našeho města. Vozidlo bylo zkompletováno
ve firmě Továrny hasičské
techniky v Poličce a celková
cena je 6,386 mil. Kč. Při
stavbě byly využity zkušenosti z provozu stejných
vozidel dodaných firmou
v loňském roce do Rumburku a Jiříkova. Kromě stávajících velkoobjemových
cisteren na podvozku Tatra a dopravního automobilu Avia tak hasiči získali
základní (univerzální) vozidlo, které na místo zásahu
doveze nejen družstvo, ale
také základní zásobu vody
a zejména většinu technického materiálu. Získání

dotace a tím i vozidla trvalo
více jak čtyři roky.
Po slavnostním nástupu
s uctěním praporu bylo vozidlo předvedeno veřejnosti.
Krátké informace podal
velitel JSDH Jiří Sucharda
a zástupce výrobce Jiří Troják. Následovalo slavnostní
předání klíčů a registrační
značky, což provedl starosta
města Ing. Josef Poláček.
Před vysvěcením vozidla
starokatolickým farářem Rolandem Sollochem ještě promluvil ředitel ÚO Děčín HZS
ÚK JUDr. Otakar Jirků.
Velitel JSDH pak všechny
přítomné a hosty seznámil
s historií získání nového vozidla a také s prací při generální opravě další techniky,
zejména CAS 32 Tatra 148,
kde vysoko vyzdvihl zásluhy
svého zástupce Milana Fialy,
kterému sbor připravil malé
překvapení a poděkování
v podobě jeho loga na zrekonstruovaných vozidlech.
Pak již následoval „světský“

Symbolické klíče od nového vozidla předal zástupce výrobce Jiří Troják před slavnostně nastoupenými hasiči do
rukou starosty města Ing. Josefa Poláčka (Ten je pak předal
do užívání veliteli JSDH Jiřímu Suchardovi.
Foto Karel Dubský

křest šampaňským, slavnostní přípitek a gratulace
hostů, mezi nimiž byli nejen
hasiči ze sousedních českých
a německých sborů, ale
také zastupitelé, starostka
Seifhennersdorfu a řada
dalších hostů. Bližší podrobnosti a fotografie naleznete
na stránkách hasičů
http://hasici.varnsdorf.cz
JS

Vážení občané,
Rekordních 59 cyklistů všech kategorií stálo na startu závodu horských kol. V hlavní kategorii se jelo o pohár TOSu.
Foto rm

rok 2006 je za námi a stojíme na prahu
dalšího. Dovolte mi poděkovat Vám za přízeň,
kterou jste nám jako
občané města věnovali.
Děkuji za pochopení, které
jste měli v průběhu roku
při překonávání překážek
a omezení vyvolaných
výstavbou ve městě. Přeji
Vám a Vašim rodinám
úspěšné nakročení do roku
2007, osobní i pracovní
úspěchy a spokojený život
v našem městě. Společně
s Vámi budeme usilovat
o dosažení cílů, kterých
chceme v tomto roce a
v letech dalších dosáhnout.
Ing. Josef Poláček,
starosta města

Komise pro tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorf a
TJ Slovan uspořádaly tradiční Silvestrovský běh a letos to byl
42. ročník. Vedle disciplín běžců si ženy opět zaházely válečkem, muži kládou a těchto připravených klání se zúčastnilo
více jak devadesát příslušníků mužského pokolení a přes šedesátku ženského. V rámci akce se jelo 11. kritérium horských
kol a to s rekordní účastí šedesátky startujících. Závodníci
i přihlížející v hojné míře využívali teplého vonného občerstvení
jako je gulášek nebo kuřátko, ale také čaj, svařené víno či grog
přišly k duhu. Počasí vydrželo až do závěrečné hlavní disciplíny
horských kol, kdy se spustil déšť. Oproti stejné akci v roce 2005
s hojností sněhu bylo dosaženo v hlavních disciplínách až o dvě
minuty lepších časů. Ceny vítězům předávali oba místostarostové města, hlavní cenu v kritériu cyklistů předával generální
ředitel TOSu Varnsdorf. Ze závěrečné zprávy pořadatelů lze
uvést: „Závody proběhly za teplého počasí, bez větru a ve
většině bez deště. Jedna závodnice byla se zraněným kolenem převezena k ošetření do traumatologické ambulance.
Z výsledkové listiny je patrná slabá účast žen v bězích, zatímco
zájem o hod válečkem trvá, ne-li roste. Zřejmě jde o ideální příležitost k nácviku řešení rodinných sporů. Zbývá ale stále příliš
mnoho peciválů, kteří nejsou s to přivést alespoň své ratolesti
k rozloučení se starým rokem. Pohyb je zřejmě děsí.“ Závěrem
nutno poděkovat organizátorům silvestrovských klání a dalším
organizacím, které se na nich podílely, za vzorné zvládnutí průběhu (Policie ČR, Městská policie, Nemocnice Varnsdorf, Český
červený kříž, Sbor dobrovolných hasičů, Technické služby, Regia
a další), jakož i všem sponzorům, kteří přispěli cenami. Výsledky
uvádíme na sportovních stranách Hlasu Severu.
redakce
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3. zasedání
zastupitelstva
města se koná
ve čtvrtek dne
25. ledna 2007
od 15.00 hodin
ve Studentském
centru Střelnice.

Nejmladší účastnice silvestrovského běhu na 50 m těsně
před startem (uprostřed budoucí vítězka Viktorka). Foto rm

1/2007

Z deníku Městské policie
Silvestrovská honička
Trend letošních silvestrovských oslav v našem městě byl
obdobný jako v ostatních městech. Pražská záchranka hlásila největší počet úrazů za posledních pět let a varnsdorfští
strážníci hlásí nejhorší „oslavy“ Nového roku za posledních
osm let. „Vlna vandalství, podpořeného alkoholem nezná
mezí“, říká velitel MP Ing. Ludvík Šmíd.
Nejen, že museli dohlížet na zbytky zábavné pyrotechniky
povalující ze na hlavní třídě, kontrolovat nevítané hosty na
Hrádku a probouzet se spánku opilce, ale také ochránit seník
před partou omladiny odpalující v jeho blízkosti rakety.
Hned první hodinu po půlnoci hlídka strážníků musela
vyrazit k hotelu Praha, aby donutila vietnamské občany uhasit oheň. Ti totiž uklízeli obaly od pyrotechniky nežádoucím
způsobem – tedy ohněm přímo na vozovce.
Před druhou hodinou ranní se slavící vandalové, kteří
se patrně vraceli domů, rozhodli jen tak pro zábavu rozbít
vchodové dveře u cukrárny na Národní ulici.
Pět minut na to byl hlášen požár v mateřské školce, při
jehož likvidaci strážníci asistovali.
Na linku 156 bylo též oznámeno z Kulturního domu
Rozkrok, že zde dochází k výtržnostem.
Ani deset minut před šestou ranní nebyl klid. Poslední
opilce na Národní zachytila kamera, jak prokopávají výlohy.
Neuvěřitelná zábava!
To byl letošní silvestr ve Varnsdorfu.
A to není vše.
Při první novoroční procházce jste mohli najít ulámané odpadkové koše v ulici Legií, ulámané dopravní značky, vysypané popelnice. V Mandavě plaval nákupní koš z hypermarketu,
v rybníčku u Billy se topila popelnice, vyvrácené byly ploty a
všude, kam jste se podívali, ležely obaly od pyrotechniky.
Kdo to tady vlastně řádil?
Varnsdorfské tornádo.
Bohužel ubližujeme sami sobě, neboť náklady na odstranění škod bude hradit město ze svého rozpočtu, tedy z našich
společných pěněz, které by se určitě daly využít mnohem
lépe.
rm

Plané „BOMBOVÉ“ útoky
V závěru loňského roku byla řada občanů města svědky
několika větších akcí Integrovaného záchranného systému.
Koncem září (28.) oznámil neznámý pachatel uložení bomby
v OD Plus, která exploduje v určenou hodinu. Výsledkem
byla okamžitá evakuace OD a následná prohlídka objektu
a ochrana okolí. 6. prosince oznámil neznámý pachatel
uložení bomby „ve Varnsdorfu“, aniž by upřesnil místo a
hned následující den se situace opakovala s upřesněním, že
se jedná o OD Plus. Znovu tedy následovala evakuace, uzavření prodejny, okolí apod. Ve všech případech byl okamžitě
informován celý záchranný systém, na místo se sjely veškeré
dostupné síly a prostředky počínaje Policií České republiky a
Městskou policií přes Celní správu, pyrotechnika, psovoda a
konče státními i dobrovolnými hasiči. A výsledek? Ve všech
třech případech se naštěstí jednalo o „žert“, který je však
vzhledem ke své závažnosti kvalifikován jako trestný čin
šíření poplašné zprávy s dost vysokou sazbou! Společné pro
všechny tři případy je zjištění a zadržení pachatelů těchto
legrácek a to v jednom případě ještě v době trvání události
a v ostatních dvou do 3 hodin od spáchání. Kromě ocenění
policie za její rychlou a kvalitní práci je zapotřebí varovat
další případné žertéře před podobnými akcemi, neboť ve
dvou případech se jednalo o mladistvé pachatele, kteří si tím
značně zkomplikovali start do života. Mimo trestu, kterého
se dočkají u soudu, totiž budou muset uhradit veškeré další
náklady, od nákladů na výjezd speciálních služeb až po ušlé
tržby v období před vánočními svátky.
JS
INZERCE

PŮJČKY - ÚVĚRY
20 - 400 tis. Kč

Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!
I pro důchodce do 75-ti let, příjem od 6000,- Kč

Tel. 777 819 794

strana 2

O NOVÉM NÁJEMNÉM AKTUÁLNĚ
V Hlasu severu č. 17 pod názvem „Rada rozhodla o nájemném“, byly zveřejněny informace o výši nájemného na
následující rok v bytech, které jsou v majetku města.
Při stanovení konkrétního nájemného pro jednotlivé typy
bytů na rok 2007, bylo využito dodatečných metodických
pokynů (tabulky) vydaných Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR.
Podle sdělení pracovníků správy bytů Regia a.s. je v našem
městě na tento rok pro standardní byty, dříve označované jako
byty I. a II. kategorie, stanoveno měsíční nájemné takto:
• nájemníci, kteří platili v roce 2006 za m 2 17,21 Kč
podlahové plochy, budou platit nájemné o 2 % vyšší - tj.
17,55 Kč za m 2
• nájemníci, kteří platili v roce 2006 za m 2 15,94 Kč
podlahové plochy, budou platit nájemné zvýšené o 4 % - tj.
16,58 Kč za m 2
• nájemníci, kteří obývají byty se sníženou kvalitou,
dříve označované jako byty III. a IV. kategorie, a dosud
platili 9,73 Kč za m 2 podlahové plochy, budou mít navýšené
nájemné o 14,6 %, a od 1. ledna 2007 platí za m 2 podlahové
plochy 11,15 Kč
Uvedené nájemné se vztahuje k dříve uzavřeným nájemním smlouvám. Na nově uzavírané nájemní smlouvy
se vztahují ceny zveřejněné v HS č. 17/2006
Čtenářům se omlouvám za dřívější, poněkud neúplnou
informaci, získávanou na příslušném odboru.
Dr. Miloslav Hoch

HASIČI
V AKCI
V průběhu měsíce prosince dobrovolní hasiči
prakticky nevyjížděli, jen
jednou spolupracovali s HZS
při úniku ropných látek na
komunikaci. Svůj díl si však
vybrali hned hodinu a půl po
půlnoci v Novém roce, kdy po
explozi zábavní pyrotechniky začala hořet dekorace
v 17. mateřské škole v ulici
Edisonova (mezi paneláky).
Naštěstí byl požár občany
zpozorován a oznámen
včas, proto nedošlo k jeho
rozhoření a větším škodám.
Po odstranění ohořelé výzdoby, odkouření objektu a
provizorní opravě byl předán
zástupcům školky.
JS

NOVÍ
Poplatek za komunální odpad PŘEDSEDOVÉ

Roční poplatek na likvidaci komunálního odpadu pro letošní
rok je 500,- Kč na osobu. Je to o 32,- Kč více než v předchozích
dvou letech. Příčinou je zákon o odpadech, který každé dva
roky zvyšuje cenu za uložení odpadu na skládku o 100,- Kč
za tunu. Město hradí likvidaci odpadu ze svého rozpočtu asi
ze 40 %, zbylých 60 % vybírá od občanů formou poplatku;
aby tento poměr zůstal zachován, bylo nutné poplatek navýšit. Příznivou zprávou pro občany je, že současný zákon
neumožňuje vyšší poplatek než 500,- Kč a další zdražování
likvidace odpadů tak bude hrazeno pouze z rozpočtu města.
Připomínám, že první polovinu poplatku pro letošní rok je
nutné zaplatit do 15. 2., druhou pak do poloviny srpna.
Ing. Přemysl Brzák
Odbor životního prostředí

TĚLOCVIČNA SE DOČKALA
MODERNIZACE
Více jak sto třicet let stará
budova tělocvičny Slovanu
(pro někoho Sokolovny) pod
varnsdorfským náměstím se
konečně dočkala podstatných
úprav a modernizace. Mimo
výměny všech oken (provedla fa Sulko Teplice), podlahy
a obložení (fa Alex Frňka,
Ústí nad Labem), časomíry
(Nisasport Liberec), byly zabudovány nové sloupky a dále částečně opravena střecha
se zábranami proti tajícímu
sněhu (fa Jiřího Swadosche,
Varnsdorf). Všechny práce
byly provedeny za pouhý měsíc s ukončením 20. prosince
dopoledne a už v podvečer vyzkoušeli inovované prostředí
varnsdorfští basketbalisté.
Vedení Slovanu touto cestou děkuje ženám z oddílu
košíkové za úklid šaten
a sprch a dále správci Josefu
Sivčovi, na kterého dopadla podstatná tíha s organizováním všech prací spojených
s úklidem ostatních prostor.
Varnsdorfská sportovní
veřejnost se dočkala dalšího
modernizovaného zařízení,
které vedle basketbalistů

pravidelně využívají dopoledne žáci varnsdorfských
základních škol a ve zbývajících časech nohejbalisté,
volejbalisté a dle možnosti další sportovní kluby. Celá
akce vyšla na více jak dva
miliony korun. Dle předsedy
Slovanu Jaroslava Frolíka
sedmdesát procent poskytlo
formou dotací Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, zbytek musí pokrýt TJ
Slovan.
ZdS

Na svém posledním předvánočním zasedání rada
města jmenovala jednotlivým komisím, které jsou
jejím poradním orgánem,
předsedy a to s účinností na
volební období 2006 – 2010.
Předsedou Komise pro
výchovu a vzdělávání byl
jmenován Ing. František
Hricz, předsedou Kulturní
komise je Jiří Sucharda,
Komise pro tělovýchovu a
sport Zbyněk Šimák, Sociální komisi předsedá Zdeněk
Číhal, Zdravotní komisi
MUDr. Václav Jára, Komisi
správy majetku a výstavby
Ing. Václav Moravec, Bytové
komisi Oldřiška Jiřištová,
Dopravní komisi Miroslav
Valko, Aktivu pro občanské
záležitosti Soňa Hladíková,
Komisi pro otevírání obálek
Blanka Čelková, Komisi pro
posuzování a hodnocení nabídek Ing. Vladimír Bartoň,
Komisi pro čistotu a ochranu
veřejného prostranství Robert
Dausch a Komisi prevence
kriminality Mgr. Zdeňka
Vajsová.
rm
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Již popáté od roku 1990
nastupuje nově zvolené zastupitelstvo města do svého
volebního období. Čeká
jej především vyhlášení
programového prohlášení.
Mělo by vycházet z volebních programů stran, které
se dostaly do vedení radnice.
Tyto cíle ovlivní město pro
nejbližší léta a posunou jeho
rozvoj opět o další krok.
Změny, kterými Varnsdorf
za posledních šestnáct let
prošel, jsou toho dokladem.
Na prahu nového roku se
můžeme poohlédnout a připomenout nejvýznamnější
události za předcházející
čtyři volební období.
Na počátku devadesátých let stálo vedení města
před úkolem organizačně
i materiálově zabezpečit
chod nové radnice, která
v té době neměla vhodné
prostory pro svou práci, a
došlo proto k rekonstrukci
budovy městského úřadu.
Dalším velkým úkolem bylo
dokončení rozestavěného
plaveckého bazénu, což v té
době nebyl nijak snadný úkol.
Do tohoto období je třeba
zařadit i přemístění policie
z náměstí do prostorů bývalé školy ve třetím okrese,
kterou město pro tyto účely
upravilo. Výstavba centrální
kanalizační sítě a čističky
odpadních vod přispěla
k vyčištění Mandavy.
Nejvýznamnějším počinem následující doby byla
v ýstavba horkovodn í ho
centrálního vytápění pro
město, čímž se nahradil dosluhující parovodní systém.
Pro nájemníky městských
by tů se stala realizace
zákona o privatizaci bytů
v našem městě příležitostí
stát se vlastníky bytových
jednotek za přijatelných finančních podmínek. Městu
tím zároveň ubyly starosti
o údržbu mnoha domů. Nutná rekonstrukce historické
budovy ve středu města
vyřešila otázku vyhovují-

cích prostorů pro Základní
uměleckou školu. Vleklý
problém kolem nemocnice
byl řešen jejím odkoupením
od státu, který ji v minulosti
našemu městu bez náhrady
zabavil. Vybudováním inženýrských sítí a výhodnými
cenami pozemků podpořilo
město individuální výstavbu rodinných domů.

KROK
ZA
KROKEM
Chátrající objekty se dařilo - za přispění nových majitelů - obnovovat. Vzpomeňme
za všechny kino Panorama,
objekt sloupového sálu v Poštovní dnes Fortuna, internát
pošty - Atrium a hlavně
Hrádek, který, ač je ještě
nedokončen, přestal dělat
městu ostudu. K čistotě
města přispěla změna způsobu platby za komunální
odpad, když místo za sběrnou nádobu se začalo platit
za osobu. Došlo k založení
podniku EKO-servis, který
převzal odpovědnost nejen
za sběr, ale i systém třídění
domovního odpadu. K vyřešení problému nemocnice
přispěla změna její činnosti
na léčebnu dlouhodobě
nemocných, čímž se stabilizovala a postupně dostala
z velkých dluhů. Dvě ubytovny pomohly řešit bydlení
těm občanům, kterým jejich
zchátralá obydlí ohrožovaly zdraví a často i životy.
Městská policie dostala důstojnou služebnu, ve které
našla stanoviště i Hlídková
služba PČR, čímž se částečně navýšil počet hlídek ve
městě. Instalací dohlížecího
kamerového systému získala městská policie významného pomocníka.
Mezníkem pro význam

města se stalo jeho zařazení mezi pověřená města
s rozšířenou působností.
Pro občany Varnsdorfu a
okolních obcí to znamená
dostupnější služby a pro
radnici větší pravomoce.
V Kostelní ulici vyrostl
nový městský bytový dům
pro šestatřicet rodin. Vzhled
budov ve městě doznal
změny k lepšímu, když při
jejich prodeji byla smluvně
vyžadována oprava fasády a
střechy. Domy se postupně
oblékly do barevných kabátů
a spolu s nově vystavěnými
dnes tvoř í pestrou tvář
města. Starost o další osud
bývalých kasáren odpadla,
když se podař ilo získat
potřebné dotace na jejich
přestavbu na byty a spolu
s rekonstrukcí vojenského
autoparku na základnu pro
kamiony se vyřešilo problémové dědictví po bývalém
režimu. Za přispění mnohamilionových dotací byl
přebudován areál stadionu
v Kotlině, poskytující dnes
lepší podmínky pro rozvoj
sportu ve městě.
Změny k lepšímu doznaly
postupně i místní komunikace. Rekonstrukce se dočkaly téměř všechny mosty
a lávky, mnohé silnice a
chodníky dostaly nový povrch a Varnsdorf se dočkal
svého prvního kruhového
objezdu. Ke zlepšení vzhledu města přispěla i nová
pouliční světla spolu s kabelovým rozvodem. Kvalitu
nakupování ovlivnily čtyři
nové supermarkety a další
investice do soukromých
obchodů a čerpacích stanic
pohonných hmot.
Bylo toho ještě mnohem
více - rok za rokem, krok
za krokem se měnil vzhled
města a zlepšoval život jeho
občanů. Připomenuté události nesmazatelně vryly
stopy do tváře města a posunuly jeho význam a vzhled
o značný díl kupředu.
R. Dausch
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Zápis dětí do 1. ročníku
základních škol
Zápis dětí do 1. tříd základních škol
letos proběhne ve všech základních školách
ve Varnsdorfu

ve středu dne 31. ledna 2007
od 14 do 18 hodin
• K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou k letošnímu
31. srpnu věku šesti let.
• U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský
průkaz rodiče.
• Zápis na každé škole je předběžný. O zařazení žákabrozhodne
ředitel školy.
V případě, že se do některé školy dostaví více dětí, než je kapacita otvíraných tříd, bude rozhodnuto o zařazení žáka na
jinou školu v souladu se školským zákonem a vyhláškou města
o školských obvodech.
Zápis se uskuteční v těchto školách:
• ZŠ Bratislavská
• ZŠ Edisonova
• ZŠ Náměstí E. Beneše
• ZŠ Seifertova - zápis proběhne pouze na pracovišti
v ul. Východní
• ZŠ Karlova
Děti narozené od 1. září do 31. prosince 2001 budou zapsány
na žádost rodičů předběžně. O jejich přijetí bude rozhodnuto
dodatečně.
I ve školním roce 2007/2008 se počítá s přijímáním dětí
do speciální třídy s upraveným vzdělávacím programem
v ZŠ Bratislavská.
Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu

DĚTSKÝ ČIN ROKU 2006
Vzpomenete si, kdy jste naposledy udělali dobrý skutek?
A chcete vědět, kdy jsme ho vykonali my? Opravdu vás
to zajímá? To je dobře, že se nestaráte pouze o sebe, ale
i o druhé - a to už je také dobrý skutek.
Tak tedy. Žáci varnsdorfských škol se zapojili do celorepublikového charitativního projektu Dětský čin roku 2006
a co víc, vyhráli.
Konkrétně žákyně ze Speciální základní školy ve Varnsdorfu Zuzana Kynzlová (v loňském školním roce žákyně 9. třídy)
a kolektiv studentů z Gymnázia ve Varnsdorfu (prima až
kvarta). Zuzana si z Prahy odvezla cenu v kategorii „Pomoc
přírodě“ a gymnazisté cenu za „Dobrý nápad“ v podobě Mapy
konání dobra.
A na závěr chceme poděkovat všem, kteří učinili dobrý
skutek a poslali nám do soutěže svůj hlas.
Blíže o projektu se můžete dočíst v Učitelských novinách ze září č. 30 a v prosincovém čísle 46 (elektronicky na
www.detskycin.cz).

POVINNÉ VÝMĚNY ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDANÉ

Lhůta pro výměnu

• od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 (typy CZ 1-3)

- povinná výměna do 31. 12. 2007!!!

• od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 (typy CZ 4-5)

- povinná výměna do 31. 12. 2010

• od 1. 1. 2001 do 30. 04. 2004 (typ CZ 6)

- povinná výměna do 31. 12. 2013

Vzhledem k velkému objemu řidičských průkazů určených k výměně je smyslem této
informace dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a odstranění
stresujících situací vyvolaných obrovským náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů
před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských průkazů, jak tomu bylo v praxi nedávné
minulosti při kampani vyvolané některými médii. Tohoto stavu není možné dosáhnout bez
základní znalosti uvedené problematiky a aktivní spoluúčasti držitelů řidičských průkazů.
Z tohoto důvodu se naléhavě obracíme na všechny držitele řidičských průkazů, které byly vydány před 31. 12. 1993 (skládací růžové ŘP a zatavené papírové
kartičky vydané do konce roku 1993), aby požádali o výměnu řidičského průkazu
včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínovaného období při výměně řidičského průkazu. V působnosti Městského úřadu ve
Varnsdorfu je potřeba do uvedeného termínu vyměnit ještě cca 2 300 řidičských
průkazů.
Stanislav Stromko, Oddělení dopravy

Mgr. J. Petrová, výchovná poradkyně na Gymnáziu
Varnsdorf a Mgr. J. Červinka, ředitel Speciální základní
školy ve Varnsdorfu.
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VARNSDORFSKÉ MLÝNY - část 4.
Čtvrtým mlýnem v pořadí
byl mlýn zvaný Valcha. Stál
na stejné vodoteči jako Horní
mlýn, byl však nad ním,
těsně pod hrází rybníka.
Kdy tento objekt vznikl, není
známo. Z různých zápisů a
dobových listin však vyplývá,
že to původně byla valcha na
zpracování ovčí vlny. Rybník
sám již v té době jméno Valcha (Walkteich) měl. Navíc
v době předešlé, dříve než
byla místními tkalci zpracovávána bavlna, byla zde
textilní výroba zaměřena na
plátenictví a soukenictví (tedy
len a vlnu). V neposlední řadě
termín Walkmühle (uváděný
v dobových spisech) v češtině
znamená valcha. Úplné
německé pojmenování tohoto mlýna však znělo Walkteichmühle - česky volně:
mlýn u rybníka Valchy.
První zmínka o Valše jako
mlýnu je až z roku 1719,
kdy Johan Christof Hase
se souhlasem vrchnosti
nechal dříve získaný objekt přebudovat na mlýn.
Tento mlýn pak přenechal
J. Ch. Hase svému synovi
Hansovi Christofovi. Ten jej

SOUTĚŽ HLASU SEVERU
Soutěžní otázka:

Najděte v Poštovní ulici dům, u něhož se zachoval
stavební pozůstatek typický pro válečná léta
druhé světové války (1940 - 1945)

Podmínky soutěže:

Vaši odpověď, tedy číslo popisné domu,
zasílejte nebo osobně předejte na adresu

Hlas severu
Městský úřad Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Na místě, kde stával mlýn Valcha, vyrostl tovární objekt
firmy Reinisch.
převzal 3. 6. 1737. Dalším
mlynářem na Valše byl
jeho syn Josef Hase, který
mlýn přebírá 27. 12. 1760
za 600 florenů (zlatých).
Poté, co skonal i tento, bylo
celé zařízení pro značnou
předluženost vydraženo.
Dne 30. 6. 1794 dostal
mlynář z Horního mlýna
Franz Wünsche mlýn Valchu
přiklepnutý za vyvolávací
cenu 1655 fl. Nový majitel
zřejmě již delší dobu čekal na
tuto příležitost a ihned po jeho

nabytí nechal mlýn Valchu
zbořit a mlecí právo přenesl
na Horní mlýn. Důvodem
k tomu zřejmě byly dlouholeté vleklé spory týkající se
společného užívání náhonu
a zadržování vody mlynáři
z Valchy. Stavební parcela
mlýna byla prodána továrníkovi Antonu Reinischovi
za 635 florenů s podmínkou,
že se na tomto místě nebude
nikdy v budoucnu zřizovat
další mlýn.
Milan Kopecký

UMÍME POUŽÍVAT KRUHOVÝ OBJEZD?
No řeknete si, co je to za
hloupou otázku. Samozřejmě
že ano. Co je na tom těžkého?
Ale tak úplně jednoduché to
asi není. Stačilo mi chvíli
strávit na střeše sousedního
panelového domu při focení
a pak se projít několikrát
kolem, aby člověk pochopil,
že mnohým, zejména konzervativním řidičům (a nejen
jim), působí kruhový objezd
a každá změna v dopravě
problémy. Pojďme se tedy podívat, co o kruhovém objezdu
hovoří řidičská „bible“, tedy
Zákon o silničním provozu
č. 361/2000 Sb.
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V paragrafu 25 v odstavci
5 se píše: „řidič vjíždějící na
kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový
objezd“ společně se značkou
„Dej přednost v jízdě!“ nebo
„Kruhový objezd“ společně se
značkou „Stůj, dej přednost
v jízdě“ musí dát přednost
v jízdě vozidlům a jezdcům
na zvířatech jedoucích po
kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a
průvodci vedených a hnaných
zvířat se zvířaty jdoucími po
kruhovém objezdu“. Druhým
paragrafem, který kruhový
objezd řeší, je paragraf 30,

INZERCE

který rovněž v odstavci 5
říká, že: „při vjíždění na
kruhový objezd a jízdě po
kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu
do druhého podle § 12 odst. 5,
řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění
z kruhového objezdu řidič je
povinen dát znamení o změně směru jízdy“. Takže pouhé
dva paragrafy se zabývají tak
složitou křižovatkou, jakou je
kruhový objezd. Když pominu
otřepaný vtip o blondýnkách,
který řeší ještě značku Konec
kruhového objezdu, pojďme
se na ten „kruhák“ podívat.
Uvidíme starší paní s taškou
na kolečkách, která hrdě kráčí po středovém kruhu vstříc
nákladnímu autu, neboť ta
dlažba uprostřed je přeci také
chodník (nafoceno), uvidíme
mnoho aut blikajících sem a
tam, uvidíme mnoho vozidel
zpomalujících nebo zastavujících na příjezdech, i když
křižovatka zeje prázdnotou
apod. Zkrátka to asi není
tak jednoduché, jak se na
začátku článku zdálo. Přeji
nám proto, abychom se na
„kruháku“ naučili rychle a
dobře jezdit, aby nám nevadil, prostě abychom si na něj
zvykli. Ono to také dnes, kdy
jsou „kruháky“ v módě, ani jinak nejde. Jen rada nakonec.
Ta dlažba uprostřed je také
vozovkou a tak se nebojme si
po ní na křižovatce nadjet.
JS

v zalepené obálce označené SOUTĚŽ.
• Využít můžete i e-mail: hs@varnsdorf.cz
kam uvedete jako předmět SOUTĚŽ.
• Nezapomeňte vždy uvést adresu a jméno!
• Do soutěže budou zařazeny správné odpovědi zaslané
do14.
14. února 2007
2007.
• Losování ze správných odpovědí bude provedeno redakční
radou Hlasu severu za přítomnosti místostarosty Františka
Dlaska. Jména tří vylosovaných budou zveřejněna v Hlasu
severu číslo 5.
• Vylosovaní soutěžící si vyzvednou výhry u šéfredaktorky Hlasu
severu Romany Macové nejpozději do 6. dubna 2007
2007. Nevyzvednuté ceny budou použity pro jiné účely.
• Vyhlašovatelem soutěže je redakce Hlasu severu pod patronací místostarosty Františka Dlaska ve spolupráci s Milanem
Šebkem – autorem otázky. Ceny do soutěže věnovala firma
TOS Varnsdorf a.s, Město Varnsdorf a KPMV.

HISTORICKÉ støípky
LEDEN

v lednu 1472 byla viditelná neobyčejně velká kometa - úkaz
trval i v únoru
1843 se sázely brambory
9. 1. 1746 oslavovali ve Varnsdorfu tábořící císařští husaři
a Chorvati uzavření míru „slezské války“. (Uzavřen v Drážďanech 25. 12. 1745)
13. 1. 1898 zachvátil požár hotel Bursa (Börse)
23. 1. 1917 začalo období velkých mrazů a teplota klesla
až na -20°C
1. 1. 1919 se narodil v židovské rodině v domě na Národní, kde má i pamětní desku, František Petr Kien - malíř,
terezínský básník a autor divadelních her
28. 1. 1924 hořelo Koloseum
8. 1. 1928 bylo město ohroženo velkou vodou
13. 1. 1933 opět hořel hotel Bursa
29. 1. 1853 se narodil Franz Scholze, který v roce 1890 zakládá ve Varnsdorfu firmu na výrobu klavírů, která dosáhla
světového jména. (Bývalé družstvo LÍPA - čp. 1492 na rohu
ulic Mikulíkova a Jiřího z Poděbrad)
ŠMIK

HNHRM sněmovalo
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst svolalo
na sobotu 25. listopadu do malého sálu Střelnice delegáty na
výroční sněm. Je potěšující, že předsedající Martin Louka
mohl přivítat pozvané delegáty téměř v plném počtu. Po
schválení programu informovali jednotliví vedoucí klubů,
kterých bylo zastoupeno 9 (z celkem 11) o průběhu voleb
v jejich městech a obcích. Zprávy byly uspokojivé, neboť
Hnutí nevyšlo téměř nikde naprázdno, ba naopak, úspěchy
byly až překvapující. Tuto část uzavřel senátor Josef Zoser
aktuálními zprávami ze Senátu a neopomněl ani nastínit další
strategii HNHRM, které rozšířilo teritorium své působnosti na
kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký. Po schválení úprav
ve stanovách hnutí, kde bylo nutno rozšířit jeho působnost
na celou Českou republiku a provést ještě dvě malé změny,
následovala volba nové řídící rady.
Předsedou byl zvolen varnsdorfský podnikatel Josef Hambálek, místopředsedou Ing. Josef Hora (starosta města Chodov),
dále členy Řídící rady Ilona Smítková (Dubí), Ing. Milan
Němec (Varnsdorf), Josef Zoser (Jiřetín) a ThMgr. Roland
Solloch (Varnsdorf).
Závěrem nedlouhého, avšak konkrétního a plodného jednání, byl oběd a pro „přespolní“ zajištěna prohlídka opraveného
Hrádku a pohled z jeho věže do širokého okolí.
Milan Šebek - zmocněnec HNHRM
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Sjízdnost komunikací bude zajištěna Bubny znějí tichou nocí...
I když si letos dávalo
opravdové zimní počasí
načas, je potřeba počítat
s tím, že pravá zima teprve
nastane. K těm, komu zimní
období přináší spíše starosti patří orgány, organizace
i jednotliví pracovníci, kteří
odpovídají za zimní údržbu
komunikací ve městě.
K právním předpisům,
které upravují podmínky
užívání komunikací, stanoví práva a povinnosti jejich
vlastníkům i uživatelům, a
také určují rozsah, způsob
a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti,
patří zákon o pozemních
komunikacích č. 13/1997
Sb. a vyhláška Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb.
Zmíněné předpisy stanoví, že zimní údržbou se
podle pořadí důležitosti
zmírňují závady vynikající povětrnostní vlivy a
podmínkami za zimních
situací ve sjízdnosti a
schůdnosti komunikací. Za
zimní období je pak považována doba od 1. 11. do
31. 3. následujícího roku.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto
období, zmírňují se závady
ve sjízdnosti (schůdnosti)
komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně
k vzniklé situaci.
Obdobně jako v minulosti, je i pro letošní zimu

zpracován Plán zimní
údržby pro rok 2006 - 2007
v katastru města i v katastru Studánka. Tento plán
je základním podkladem
pro zajištění sjízdnosti
místních
komunikací.
Plán obsahuje seznam ulic
v pořadí důležitosti údržby
komunikací od stupně I. do
stupně IV. S pořadím údržby je spojena i doba do kdy
musí být tyto komunikace
při sněžení protaženy.
K místním komunikacím
zařazeným do I. pořadí patří ty, které jsou důležité
pro chod města, podniků,
zdravotnických zařízení
a autobusové trasy. Patří
sem i hlavní komunikace
na Studánce. Do seznamu
patří například komunikace
v ulicích: Národní, Palackého, Legií, Mladoboleslavská, Východní, Západní,
Bratislavská a další. Patří
sem i náměstí E. Beneše.
Tyto komunikace musí být
protaženy do 4 hodin od
nástupu pracovníků.
Komunikace v II. pořadí
jsou zejména ty, které jsou
důležité pro zásobování obchodů a k cestě občanů od
zaměstnání. K nim patří
místní komunikace v ulicích
Moravská, Edisonova, Hraniční stezka, lesní, Novoměstská, Hájenská, Nová,
Hašlerova a jiné. Ty musí
být protaženy do 8 hodin od
nástupu pracovníků.

V novodobé historii města se znovu zabydlila tradice
pořádání živého betlému.
Na Štědrý den, přesně v půl třetí přicházejí do našeho
„Betléma“ svatí Josef s Marií a Ježíškem, doprovázeni třemi
králi a další družinou. Po slovu božím z úst starokatolického
faráře Rolanda Solocha přicházejí na řadu koledy a poté
se již většina účastníků přemísťuje do prostor kostela, kde
si zazpívá v doprovodu sboru několik koled a ve slavnostní
vánoční atmosféře se rozcházejí do svých domovů k tradiční
štědrovečerní večeři. Z provotního nápadu se tak stala příjemná tradice, která se natrvalo usadila v našem městě a
získává každý rok větší počet příznivců.
JS

Komunikace uvedené
ve III. pořadí se protahují
do 12 hodin a komunikace
IV. pořadí, které se udržují
pouze plužením, musí být
protaženy do 24 hodin.
Jedná se o komunikace
propojující komunikace I.
a II. pořadí a jiné méně
významné komunikace.
Plán dále zahrnuje organizaci údržby, kterou budou
zajišťovat technické služby
města Varnsdorf s.r.o. (TS),
řeší vzájemnou spolupráci
i se zástupci odboru
dopravy MěÚ a OSMI.
K zimní údržbě je vyčleněna
potřebná technika, v četně
možnosti nasmlouvání externích služeb. Mosty, lávky
a některé chodníky budou
uklízeny ručně. (Mosty a
lávky musí být uklizeny
do 8 hodin, chodníky do
48 hodin). Materiál určený
k posypu - sůl, drť a písek
- je připraven v dostatečném množství a v případě
potřeby bude doplněn.
Z plánu také vyplývá, že
v obci Studánka zajistí TS
označení místních komunikací orientačními sněhovými tyčemi. Plán obsahuje
i další opatření.
Povinnost vlastníků nemovitostí, k nimž přiléhá
chodník, vymezuje zmíněný
zákon v § 27, odst. 4, takto: „Vlastník nemovitosti,
která v zastavěném území
obce hraničí se silnicí nebo
s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž
příčinou byla závada ve
schůdnosti na přilehlém
chodníku, která vznikla
znečištěním, náledím nebo
sněhem, pokud neprokáže,
že nebylo v mezích jeho
možností tuto závadu odstranit“. Nerespektováním
tohoto ustanovení se majitelé nemovitostí vystavují
případnému postihu.
Město, jako majitel místních komunikací, se musí
o jejich zimní údržbu starat
a tuto také financovat. Pro
představu o jak náročný
úkol jde uvádíme, že délka místních komunikací
v našem městě (v četně Studánky) činí 124 kilometrů
a délka chodníků téměř 50
kilometrů.
Zkušenosti minulých
let, přístup odpovědných
pracovníků i zpracovaný
plán zimní údržby vytváří dobré předpoklady, že
i v letošní zimě bude
sjízdnost a schůdnost komunikací v našem městě
zajištěna.
Dr. Miloslav Hoch

Od roku 2005 začal Kulturní dům Rozkrok produkovat
stále více hluku za zkušebny i po celý týden a to nejde
o hudbu, jak ji běžně známe. Převládají hlavně údery do
bubnů, jako když primitivní africké kmeny mají karneval.
Nejhorší je to v noci, kdy se i přes odhlučnění budovy ruší
noční klid v celém okolí. Nepomáhají žádné protesty, marné
je volat hlídku městské policie. Kulturní dům Rozkrok má
špatné jméno a mohu doložit podpisy dvanácti občanů z
Kollárovi ulice, kteří jsou obtěžováni těmi, co se vracejí v
noci z hostince. Na to si stěžují i sousedé z ulice Hájenské
a Zhořelecké. Kdyby tato provozovna byla v zahradě nad
domovem majitele, jistě by pochopil, že si právem stěžujeme.
Petr Ješko

GOTTWALD SE OBJEVIL V DOUBICI
Kdysi se před ním třásly
davy lidí strachy, přestože
předstíraly úctu a oddanost.
Později byl prohlášen za
vraha, tyrana a diktátora.
Z hrobky, do níž byla jeho
mumifikovaná mrtvola
s velkou pompou pochována, byl o několik let
později tiše vyzvednut a
jeho ostatky byly uloženy
na pražských Olšanských
hřbitovech. Jeho sochy,
obrazy a busty na dlouhá
desetiletí zmizely z našich
očí, stejně jako socha, která
zdobila prostranství před
varnsdorfským divadlem.
Dnes se vrací a jako vždy
nekompromisně hledí vstříc
jasné budoucnosti. Soudruh
|Klement Gottwald se znovu postavil na piedestal,
tentokrát před Starou hospodou v Doubici.
Majitel hospody Karel Rezek si sochu prvního českého
komunistického prezidenta
pronajal za pět tisíc korun
ročně od varnsdorfské rad-

nice, která ji skladovala na
dvoře technických služeb po
desítky let.
Pan Rezek tvrdí, že v žádném případě nechce návrat
„starých zlatých časů“, ale
že jde jen o pouhou recesi.
Z tohoto důvodu se snaží
získat i další sochy komunistických pohlavárů, které
by měly Klementu Gottwaldovi dělat společnost.
-g-

INZERCE
České Švýcarsko, o. p. s. pro realizaci projektu
„Informačně vzdělávací systém v chráněných územích
Českého Švýcarska“ financovaného z EU
vypisuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO STŘEDISKA
pro Krásnou Lípu, Děčín, Mezní Louku a pro zajištění průvodcovských služeb na DPP, DPČ příp.
Smlouvu o dílo
Pracovník regionální turistiky v chráněných území.
Bližší informace na www.ceskesvycarsko.cz
nebo na telefonu 412 383 467.
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte
nejpozději do 31. 1. 2007
na adresu romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz.
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma. H.
Matušková, Jiříkovská 99,
Rumburk. Tel. 412 333 365,
604 854 748.
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.
Hledáme organizačně
schopnou ženu či muže pro
vedení pobočky poradenského centra ve Varnsdorfu a
Rumburku. Infolinka 732
784 660.
Pronajmu byt 3 + kk
v klidném prostředí. Tel.
728 798 854.
Prodám družstevní byt
3 + 1 + L 83 m2 , 1. patro nebo
vyměním za 1 + 1 + doplatek.
Tel. 731 106 859.
Koupím byt v os. vlastnictví 2+1. Tel. 607 817
022.
Možnost podnájmu 3x obývací místnost, velká
předsíň, koupelna, kuchyň,
záchod a veranda se vstupem
na zahradu. Tel. 606 588
693 nebo 723 834 557.
Pronajmu řadovou
garáž ve Varnsdorfu, Poštovní ul. Tel. 737 202 477,
604 378 935.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování za sponzorské dary na akci „ Vánoce
ve škole“ patří Restauraci
Hvězda Rumburk, Karlu
Goldamerovi, Mr.bazzar,
Manufaktuře-výroba perníčků.
Děkují zaměstnanci a žáci
ZŠ Bratislavská
Děkujeme studentů m
SPŠE a studentkám Gymnázia za zpříjemnění předvánočního času pěkným
kulturním vystoupením a
nadílkou.
Děti a zaměstnankyně
mateřské školy Jeřabinka.

UPOZORNĚNÍ
V posledním čísle došlo
k malému nedostatku v rubrice PODĚKOVÁNÍ, kde je
v článku Mgr. Jirsákové uvedeno v adrese CPK CHRPA
z Rokyta místo z Rokytna.
Pro čtenáře, kteří by měli
př ípadně h lubší zájem
o hiporehabilitaci, uvádíme
celou adresu: CPK CHRPA
- Rokytno 73 - 533 04 Sezemice.
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Silvestrovský závod horských kol

VZPOMÍNKA
Dne 14. ledna tomu bude 10 let, co nás
navždy opustil Norbert Heidler. Nikdy
neuplyne tolik času, aby se dalo zapomenout. Děkujeme všem, kteří vzpomenou
společně s námi.
Manželka Eva, dcera Věra, syn Norbert, snacha Marie a vnoučata.

v
Dne 1. ledna jsme si připomněli smutný
rok, kdy nás opustila Věra Němcová.
Stále všichni vzpomínáme.
Za celou rodinu dcera Jana.

v
Už Ti, Vlastíčku, nemůžeme nic dát,
jen kytičku na hrob a tiše vzpomínat.
Dne 24. ledna by se dožil 60ti let náš
bratr Vlastimil Fojtíček.
Stále na něho vzpomínají sourozenci
s rodinami a všichni, kdo ho měli rádi.

v
Dne 13. ledna uplyne 20 dlouhých roků
od úmrtí Věry Mikulášíkové.
Stále se smutkem v srdci vzpomínají
dcera Věra a ostatní příbuzní.

v
Dne 21. ledna uplyne smutný rok, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
dědeček a pradědeček Peter Capko.
Stále a tiše vzpomíná manželka Agnes,
dcera Ludmila s manželem, vnoučata a
pravnoučata.

v
Dne 14. ledna by se dožil 80 let
Jaroslav Šubr.
Vzpomíná manželka Irena a dcery.

v

Rekordní účastí 59 cyklistů všech kategorií byl
ozdoben závod na horských
kolech v poslední den roku
2006. Jelo se na tradiční
trati určené i pro běh a
vysoká účast byla dána též
příjemným počasím. V hlavní kategorii mužů se jelo
O pohár TOSu Varnsdorf.
Výsledky jednotlivých
kategorií - závod na 2
kola - 5 km
Mladší žáci (2 závodníci)
- 1. Jiří Švorc 11:53,6 min.,
2. Adam Ondráček 15:29,6.
Starší žáci (3) - 1. Matěj
Volf 9:58,9, 2. Jiří Kalivoda
11:22,8, 3. Jiří Lambrecht
11:51,3.
Ženy do 40 let (7) - 1.
Gabriela Synková 11:23,6,

2. Veronika Koktová 12:
08,3, 3. Michaela Kochová
13:41,4.
Ženy nad 40 let (4) 1. Juliane Prescher 11:47,8,
2. Lenka Podrazilová 13:40,3,
3. Olga Koktová 14:04,4.
Veteráni (12) - 1. Miloš
Javůrek 10:08,1, 2. Herbert
Michel 10:46,2, 3. Pavel Retych 10:49,2.
Muži II (8) - 1. Jiří Dužár 9:59,9, 2. Václav Zemler
10:01,6, 3. Milan Spurný
10:05,7.
Závod na 5 kol - 12,5 km
O pohár TOSU Varnsdorf
Junioři (3 závodníci)
- 1. Petr Bali Šoltes 25:
19,1 min., 2. Jiří Podrazil
25:20,5, 3. Martin Svoboda
28:42,5.

VÝSLEDKY SILVESTROVSKÉHO BĚHU
50 m, chlapci nar. 2002 a mladší
(6 běžců)
1. Kudláček Jonáš 04 - Rumburk - 15,8
2. Svoboda Václav 03 - Varnsdorf - 17,1
3. Žampach Jiří 04 - Varnsdorf - 19,9
100 m, chlapci nar. 2000 - 2001 (17)
1. Janků Martin 00 - Varnsdorf - 25,8
2. Křivohlavý Jan 00 - Varnsdorf - 26,3
3. Veselý Miroslav 01 - Varnsdorf - 28,8
300 m, chlapci nar. 1997 - 99 (17)
1. Švorc Michal 97 - Varnsdorf - 1:03
2. Janků Robin 97 - Varnsdorf - 1:08
3. Doležal Ondřej 97 - Varnsdorf - 1:11
600 m, chlapci nar. 1995 - 96 (4)
1. Kramer Radek 95 - Varnsdorf - 2:53
2. Skalický Jakub 95 - Varnsdorf - 2:55
3. Spurný Jakub 95 - Varnsdorf - 2:56

Letošní Vánoce byly první bez našeho táty a dědy
Miloslava Calty a již sedmé bez naší maminky a babičky
Alenky Caltové. Se zármutkem v srdci na oba vzpomínáme. Kdo jste je znali věnujte, prosím, tichou vzpomínku
s námi. Děkujeme.
Rodina.

800 m, ml. žáci nar. 1993 - 94 (6)
1. Filip Jan 94 - Varnsdorf - 2:51
2. Škorňa Jindřich 94 - Varnsdorf - 2:51
3. Kokta Ondřej 93 - Varnsdorf - 2:55

V pátek 15. 12. 2006 brzo ráno odešla naše maminka
Eva Plhová. Děkujeme všem, kteří jí věnují tichou vzpomínku.
Jiří a Milan Lechnerovi s rodinami.

2500 m, dorostenci 1989 - 90 (1)
1. Hrdina Jakub 90 - AC Č. Lípa - 9:08

v

Termíny uzávěrek Hlasu severu
1. pololetí 2007

Příspěvky přijímá Romana Macová (dveře č. 12), tel. 412 372 241,
linka 143, mobil: 724 316 423, E-mail: hs@varnsdorf.cz
číslo HS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

datum uzávěrky (do 12. hod.)
17. 1.
31. 1.
14. 2.
28. 2.
14. 3.
28. 3.
11. 4.
25. 4.
9. 5.
23. 5.
6. 6.
20. 6.
pondělí 2. 7.

vyjde (pátek)
26. 1.
9. 2.
23. 2.
9. 3.
23. 3.
6. 4.
20. 4.
4. 5.
18. 5.
1. 6.
15. 6.
29. 6.
14. 7.

Muži I (12) - 1. Jan Mádl
25:27,1, 2. David Nejedlý
26:30,7, 3. Zdeněk Arnold
26:31,7.
Muži (9) - 1. Tomáš Podrazil 25:03,4 - celkový vítěz,
2. Marek Fatka 25:19,9,
3. Václav Šimonek 25:22,2.
I přes určitou kritiku
ohledně výsledků se již
lze těšit na další ročník
v novém roce 2007. Ceny
věnovaly: TOS Varnsdorf,
AL NAMURA, Cyklosport
Bartys, Město Varnsdorf,
Miroslav Vohnout, Fast
fashion a předávali je zástupci města, František
Dlask, Karel Dubský a dále
ředitel TOSu Varnsdorf
Ing. Miroslav Bičiště. Na
Nový rok se pak cyklisté
sešli ještě jednou při společné novoroční jízdě.
V. Z.

1650 m, starší žáci 1991 - 92 (4)
1. Smrčka Martin 92 - Varnsdorf - 5:42
2. Zadina Jakub 92 - Varnsdorf - 6:20
3. Soukup Martin 92 - Varnsdorf - 6:31

5000 m, muži, hlav. závod 1967 - 86 (16)
1. Daňko Miroslav 77 - TRIC Ústí - 17:29
2. Jindřich Pavel 78 - TRIC Ústí - 17:37
3. Procházka Josef 71 - AC Č. Lípa - 17:54
4. Podrazil Tomáš 85 - Varnsdorf - 18:17
5000 m, muži nar. 1957 - 66 (4)
1. Chramosta Jaroslav 66 - Lovosice - 17:11
2. Bufka Zdeněk 57 - AC Č. Lípa - 19:04
3. Šrachta Vladimír 61 - Cykl. Cvik. - 19:51
5000 m, muži nar. 1956 a dříve (7)
1. Slaměný Oldřich 52 - AC Č. Lípa - 18:56
2. Krupka Milan 56 - TJ Rumburk - 19:24
3. Kuthan Vojtěch 50 - Kr. Lípa - 20:30

50 m, dívky nar. 2002 a mladší
(10 běžkyň)
1. Babíková Viktorie 02 - Varnsdorf - 17,5
2. Ederová Anna 02 - Č. Lípa - 17,7
3. Suchardová Barbora 02 - Varnsdorf - 18,8
100 m, dívky nar. 2000 - 01 (4)
1. Šimková Mariana 00 - Varnsdorf - 27,3
2. Ježková Štěpánka 01 - Varnsdorf - 29,7
3. Charvátová Valerie 01 - Praha - 30,9
600 m, mladší žákyně 1993 - 94 (6)
1. Bínová Radka 93 - AC Č. Lípa - 1:58
2. Nováková Jana 93 - AC Č. Lípa - 2:01
3. Křížová Eliška 93 - Varnsdorf - 2:09
600 m, dívky nar. 1995 - 96 (3)
1. Fibigerová Lucie 95 - Varnsdorf - 2:58
2. Petrová Alena 95 - Varnsdorf - 3:37
3. Vávrová Zdenka 95 - Varnsdorf - NF
300 m, dívky nar. 1997 - 99 (9)
1. Špičková Kateřina 97 - Varnsdorf - 1:05
2. Škvorová Barbora 97 - Varnsdorf - 1:08
3. Günterová Sabina 98 - Varnsdorf - 1:09
800 m, starší žákyně 1991 - 92 (2)
1. Dědková Petra 92 - Ml. Boleslav - 2:58
2. Brůčková Lenka 91 - Varnsdorf - 3:43
1650 m, juniorky nar. 1987 - 88 (1)
1. Pagáčová Lucie 87 - Varnsdorf - 7:53
1650 m, dorostenky nar. 1989 - 90 (3)
1. Bínová Radka 93 - AC Č. Lípa - 6:40
2. Nováková Jana 93 - AC Č. Lípa - 6:46
3. Pagáčová Barbora 90 - Varnsdorf - 7:53
1650 m, ženy nar. 1972 - 86 (2)
1. Kretžschmerová Hana - Rumburk - 6:47
2. Ondrášková Zuzana 76 - Varnsdorf - 8:25
1650 m, ženy nar. 1971 a dříve (3)
1. Rozborová Jitka 68 - Varnsdorf - 8:30
2. Jínová Vladimíra 66 - Varnsdorf - 8:35
3. Kobzová Yvona 71 - Lysá n. L. - NF

VLOŽENÉ ZÁVODY
Muži - hod kládou (20)
1. Vrtělka František - Chrudim - 10,52 m
2. Pešek Milan - Jiřetín - 10,47 m
3. Kroupa Josef - Varnsdorf - 10,8 m

Ženy - hod válečkem (19)
1. Buršíková Martina 82 - Varnsdorf - 17,1 m
2. Kolouchová Iva - Děčín - 17,1 m
3. Adámková Světluše - Varnsdorf - 15,9 m

Ředitelem závodu byl Jaroslav Frolík a hlavním rozhodčím Rudolf Synek.

Štěpánský volejbalový
maratón

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
MLADÝ BASKETBAL
NA ZÁVĚR ROKU
Starší dorostenci Slovanu porazili Baník Most
108:90 (47:52) a o body se nejvíce postarali Kotek se Suchardou po 18, Bureš 16, Dubec a Špiroch po 13. O vítězství rozhodla až druhá půle, kdy se již našim hráčům dařilo
v obraně a prosadili se i střelecky.
Mladší minižáci prohráli venku s BK Ústí nad Labem
78:14 a jejich body zaznamenali Sovák 12 a Ticháček 2.
I druhý zápas dopadl podobně s výsledkem 74:17. Body
Sovák 10, Ticháček 6, Koktán 1. Naši hráči bez několika nemocných nestačili na starší a vyšší domácí hráče.
M. Novotný

Šachové střípky
Průběžné pořadí Regionálního přeboru družstev skupiny
západ ročníku 2006-2007 ŠSLK (Šachový svaz Libereckého
kraje) po 4. kole: 1. Novoborský ŠK „D“ 400 12 (26,5 bodů
z odehraných partií), 2. ŠK Česká Lípa 400 12 (22,5), 3. TJ
Krásná Lípa „C“ 112 4 (16), 4. ŠK Varnsdorf 111 4 (12,5),
5. TJ UD Hamr 102 3 (7,5), 6. Novoborský ŠK „E“ 003 0 (6),
7. Spartak Žandov ČKD 003 0 (5). Weyrostek Doksy uváděný v tabulce na internetových stránkách jako 8. nesehrál
žádné utkání, takže kluby na 4. - 7. místě mají sehráno o
utkání méně.
Počátkem prosince se hrál v Praze turnaj v rapidu 2x15 na
7 kol a z šestnácti účastníků obsadil varnsdorfský Vladyka
třetí místo, když se před ním umístili jasní favorité.
Vánoční bleskový turnaj pořádaný jako Memoriál Zdeňka
Bulvy na 18 kol vyhrál Václav Vladyka, když se nevyhnul
porážce od Karla Sládka, který skončil čtvrtý. Na druhém
až třetím místě skončili se stejným počtem bodů Martin
Zapletal a Jaroslav Blažej.
ZdS

Jubilejní X. ročník Štěpánského volejbalového
turnaje pro příchozí smíšená družstva se mezi svátky
uskutečnil ve sportovní hale.
Zájem byl opět mimořádný,
sešlo se více jak 30 předběžných přihlášek, ale startovat
mohlo jen 25 týmů, a tak se
museli hlásící se „opozdilci“
z důvodů kapacity haly odmítnout.
V pěti základních divizích
hrál každý s každým na dva
hrané sety do 15 bodů a vítěz postupoval do bojů o 1.
- 5. místo, druzí se utkali
o 6. - 10. a třetí o 11. - 15.
místo. Z Vinklárkovy divize
se podařilo postoupit z prvního místa nasazenému
loňskému vítězi, družstvu
Brandýsa. Z Nedvědovy
divize si nejlépe vedlo družstvo Neudělášnic vedené
bývalým hráčem liberecké
Dukly Nečasem. Trojnásobný vítěz turnaje, družstvo
Unterwassermanni se do
finálové skupiny probojovalo z Dudkovy divize a z
Labuňkovy divize postoupil
nováček turnaje, družstvo
Nováci. Z nové Hrstkovy
divize postoupilo družstvo
Slaboučký a nakonec se
stalo i celkovým vítězem,
když ve finálové skupině
pouze jedenkrát remizovalo
s Brandýsem. Třetí příčku
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z loňského ročníku obhájilo
družstvo Unterwassermanni o 8 míčů před družstvem
Nováci. Poslední příčku
finálové skupiny obsadilo
nešťastné družstvo Neudělášnic, které z vážných
rodinných důvodů muselo
kontumovat poslední utkání s vítězem turnaje.
Volejbalová úroveň turnaje opět povyrostla, o čemž
svědčí výroky přítomných
„profesionálních“ rozhodčích, podle nichž některé
výkony na turnaji nejsou
vidět ani v krajském přeboru. I další družstva hrající o
6. - 15. místo a dále ta, která
se nedostala ze základních
divizí (4., 5. místa), zaslouží
pochvalu za přístup a bojovnost. Jedná se o hráče družstev Šlamastika, Gumídci,
Koblychi, Máničky, Ježci,
Po-po team, Ortézy, Rychlá
rota, Alis a Pískaři.
Poděkování patří sponzorům, kteří pomáhali
s pořádáním dosavadních
turnajů.
Byly jimi: Regia a.s.,
Město Varnsdorf, Elite a.s.,
Velveta a.s., ČSOB, pobočka Varnsdorf a GE Money
Bank, pobočka Varnsdorf.
Tyto organizace se podílely
vždy na několika ročnících,
ovšem nejvěrnější sponzor,
GAMBRINUS - Jiří Ho-

lubář, pomáhal zajišťovat
všech 10, a tak mu patří
poděkovaní zvlášť.
Štěpánský turnaj byl
poslední ze série čtyř, ze
kterých se body za umístění
sčítají pro odměnění nejlepšího týmu za celoroční volejbalové výkony. Průběžně
bylo ve vedení družstvo Gumídků. Ti však nyní nepostoupili ze základní divize,
naopak se to povedlo týmu
MLČECHVOSTY a ten i
umístěním na 14. místě získal celkové vítězství. V průběhu roku za něj nastupovali Ivana Ježková, ing.
Jiří Ježek, Jan Krupička,
Sylva Krupičková, Michal
Burda, Lukáš Jelenčiak,
Václav Petrovický, Zdeněk
Damašek st., Zdenka Damašková a Jaroslav Hurajt.
Petr Damnitz

TURNAJ
STARÝCH
GARD
Pod záštitou ZŠ nám.
E. Beneše se po vánočních
svátcích ve sportovní hale
uskutečnil 5. ročník tohoto
turnaje. Pět týmů hrálo každý s každým na 2x10 minut
a vítězství si po letech připsali opět domácí. Ve výběru
Petra a Jindry Novákových
hráli dále z bývalých hráčů
Slovanu Karel Knitl, Jarda
Němec ml., Josef Pavlíček
a také přizvaní hostující
hráči Kropáč, Kepka a
Svoboda. Ozdobou týmu a
turnaje však byli internacionál Jan Berger a současný
hráč Sparty Praha Pavel
Horváth, který se značnou
měrou přičinil o prvenství
a výhru v posledním, rozhodujícím zápase s Teplicemi
v poměru 4:1. I v ostatních
týmech hrála řada známých
fotbalových jmen.
Pořadí: 1. Varnsdorf
12:2 12, 2. Teplice 11:4 9
(m.j. Z. Prchal, Leden, Jurenka, Fleischer, Fasner),
3. Žitava 6:8 4, 4. Děčín
4:6 4 (J. Žebro, Hanzálius,
Dornbach, Mikel, Ženíšek),
5. Jablonec 1:14 0 (Klucký,
Hromádko, Majstorovič).
V pohodové atmosféře a za
účasti 70 diváků všechna
utkání rozhodoval Zdeněk
Maščuch, průběh turnaje
doprovázel komentováním
a rozhovory Jarda Frolík.
ZdS
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