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Číslo

24

PROSINEC 2006
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CENA 5,- Kč

NAŠLI U NÁS SVŮJ NOVÝ DOMOV

Foto Milan Kopecký

Semilské autobusy zůstanou
O tom, která z firem bude cestujícím zajišťovat službu
i po Novém roce, mělo rozhodnout koncesní řízení vyhlášené
v říjnu ÚK na zajištění dopravní obslužnosti ÚK. Na 1. místě
se v soutěži umístil varnsdorfský dopravce Quick Bus a.s.,
který však později nesplnil podmínky pro uzavření smlouvy
s ÚK, a tak se vítězem stala společnost ČSAD Semily a.s.
Cestující na Šluknovsku do konce tohoto roku žádná změna
v autobusové dopravě nečeká, novinky se chystají nejdříve od
února. „V současné době jednáme s ÚK o prodloužení licencí
platností stávajících jízdních řádů, ale zároveň jednáme o
licencích na nový systém jízdních řádů, který by v ideálním
případě měl začít fungovat již od února, v nejzazším případě
od března příštího roku,“ vysvětluje dopravní ředitel ČSAD
Semily Ing. Jaroslav Semler.
Navržený nový jízdní řád byl součástí podmínek koncesního řízení. Jeho základem je vytvoření jakési páteřní osy
mezi městy Varnsdorf, Rumburk, Šluknov a Dolní Poustevna,
odkud by měly autobusy vyjíždět v pravidelných hodinových
intervalech. Na ně by ve dvouhodinových intervalech měly
navazovat spoje z ostatních spádových obcí a měst. Autobusová doprava by se tak měla na Šluknovsku rozšířit až o
třicet procent.
Společnost ČSAD Semily bude z počátku využívat autobusů z vlastních zdrojů, postupně však bude nucena vozový
park obměnit podle požadavků ÚK (dopravce nesmí mít od
1. 1. 2009 žádný z dopravních prostředků starší osmi let,
navíc 10 % vozidel musí být nízkopodlažních a stejné procento
klimatizovaných).
K menším změnám by mělo dojít v cenách jízdného.
„Stávající ceník zatím zůstává v platnosti, ale navýšení cen
jízdného zejména u větších tarifních vzdáleností, se bohužel
nevyhneme,“ vysvětluje Ing. Semler. „Nová cena je závislá
nejen na výši každoroční inflace a na výši pohonných hmot,
ale především na nových cenách mýtného, jehož placení se
po Novém roce nevyhneme,“ dodává.
Nový dopravce by chtěl v co nejbližší době začít emitovat
nové čipové karty pro cestující na Šluknovsku.
gdo

Také v děčínském regionu žijí stovky cizinců, kteří
prostřednictvím radnic,
krajského úřadu a ministerstva vnitra žádají o udělení
českého státního občanství.
Mnohdy je to ale dlouhé
a ne vždy úspěšné čekání. Podmínky, které pro
udělení českého občanství
stanovuje naše legislativa,
jsou ve své podstatě pro
všechny žadatele stejné.
Jak rychle se podaří a nebo
také nepodaří celou záležitost vyřešit, to velkou měrou
závisí i na zákonech jednotlivých států.
Složením
slibu do rukou tajemníka
městského úřadu získalo ve
Varnsdorfu české občanství
v loňském roce šest Poláků,
letos dva a osm Arménců.
Počátkem 1. prosincového
týdne se z českého občanství mohli ve varnsdorfské
radnici radovat také Artur
Asatryan, jeho manželka a
dvě děti. „Ta záležitost
s vyřizováním občanství byla
pro celou rodinu pocházející
z Arménie hodně trnitá.
Přesvědčil jsem se o tom,
když mě požádali o pomoc.
Jsem rád, že to martyrium
došlo po dlouhých letech
čekání do šťastného konce,“ sdílel společnou radost
se čtveřicí nových českých
občanů senátor Josef Zoser.
Když Artur Asatryan a jeho
manželka opustili rodnou
Arménii a přicestovali do
České republiky, bylo jejich
synovi tři a půl roku a dceři
o rok méně. Teď je jim sedmnáct a šestnáct let. Z dětí se
stali skoro dospělí lidé.
„Letošní pátý prosinec
zůstane pro naši rodinu nejšťastnějším dnem. Žijeme
tady třináct let.
Českou republiku jsme
začali vnímat jako svůj
nový domov už dávno. Teď
to ale není jen pouto v srdci,
stali jsme se i oficiálně občany této země,“ popisuje
s dojetím pan Artur pocity
po svátečním aktu udělení
českého občanství ve varnssdorfské radnici.
Za slzičky se nestydí ani
jeho manželka. „To čekání
nám připadalo nekonečné.

Učím na místní základní
škole matematiku a výtvarnou výchovu, děti jsou studenty gymnázia a manžel
pracuje v pražském vydavatelství. Máme tady práci,
přátele. Představa, že se
českými občany nestaneme,

že by třeba syn musel plnit
vojenské povinnosti v arménské armádě, byla hodně
skličující. Naštěstí je všechno
jinak,“ provází optimismus
paní Simonyan Asatryan a
její českou rodinu arménského původu.
Josef Suk

Artur Asatryan, jeho manželka a dvě děti při slavnostním
složení slibu.
Foto rm

WALTER PILZ ZÍSKAL
ŘÁD V NĚMECKU
Prezident Spolkové republiky Německo H. Köhler
19. září tohoto roku ocenil Řádem republiky dlouholeté
úsilí Waltra Pilze v oblasti sbližování mezi národy.
24. listopadu toto vyznamenání převzal z rukou primátora
dolnosaského Hildesheimu. Walter Pilz je varnsdorfským
rodákem, kde měli jeho rodiče koloniál v domě na rohu ulic
Legií a Poštovní. Po válce s rodiči nedobrovolně odešel do
Německa, kde dnes žije. Takové lidi nepotkáváme každý
den, proto si myslím, já, varnsdorfská rodačka, že na ně
musíme být hrdi. Plním tímto i přání Waltera Pilze - pozdravovat ve Varnsdorfu všechny, kteří si ho ještě pamatují.
M. Svobodová
INZERCE
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NAŠE RODAČKA V BRUSELU
také věnovala krásnou vzpomínku. Po ukončení studia obchodní
školy v České Lípě pracovala ve
varnsdorfském TOSu. V roce 1958
se i s maminkou vystěhovala za otcem do Reichenhallu do Německa,
kde pracovala jako obchodnice.
Její obrazy jsou vyjádřením všeho
pozitivního, co jen může žena světu dát. Zabývá se také astronomií,
geologií, literaturou.
-r-

Poslanci evropského parlamentu mají možnost v každém
volebním období uspořádat v budově parlamentu v Bruselu jednu
uměleckou výstavu. Poslanec a
viceprezident evropského parlament Dr. Ingo Friedrich pozval
za tímto účelem do belgického
hlavního města galeristu Karla
Wanku, který tak mohl předvést
své mnohaleté zkušenosti s organizováním výstav. Do jeho výběru
sedmi umělců-špičkových malířů
byla zařazena i Brigitte Anna Melzer-Hohenester – rodačka z Varnsdorfu, která vystavovala cyklus
sedmi obrazů „Tulipánový sen“.
Na obrazech je znázorněn sen

ženy cudné, moudré, erotické,
matky, sen ženy, která dává a
ženy, jejíž dílo je ukončeno.
Během výstavy v Bruselu se
malířka seznámila i s poslankyní
Věrou Flasárovou, za jejíhož
přispění byla její kolekce obrazů
otištěna v knize „Frakce gue/ngl“
pod tématem „Pánové prominou,
rovné příležitosti nejsou jen problémem žen“.
Brigitte Anna Melzer-Hohenester rozená Strýhalová se
v našem městě narodila v roce
1939. V letech 1945-1954 zde
navštěvovala základní školu,
z této doby ráda vzpomíná na
svoji učitelku Houbovou, které

ZUBAŘI
O SVÁTCÍCH

Aktuálně z radnice
• 27.11. zasedání dozorčí rady Technických služeb města
Varnsdorf s.r.o.
• 29.11. schůzka pracovní skupiny k posouzení smlouvy
k „CZT“
• 1.12. Svazek obcí Tolštejn
• 6.12. slavnostní otevření Hypernovy
• 7.12. slavnostní otevření kruhového objezdu
• 7.12. „Den úcty ke stáří“ za účasti místostarosty
• 11.12. účast ve správní radě Nadačního fondu Hrádek Burgsberg. Součástí byla změna ve složení správní rady,
kdy Mgr.Vajsovou nahradil místostarosta Dlask.
INZERCE

27. 12.

MUDr. Lubomír Svoboda
Lesní 3012

28. 12.

MUDr. Anna Chvojková
Poliklinika

29. 12.

MUDr. Jakub Bartl
Zdr. stř. HELP,
Cihlářská 3124
Příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví
do nového roku Vám přejí
zubní lékaři z Varnsdorfu.

CENÍK INZERCE OD 1. 1. 2007
Řádková inzerce:
První řádek (zvýrazněný tisk)
Druhý a další řádky

strana 2

20,- Kč
á 10,- Kč

Plošná inzerce:
Při zadání inzerátu je nutné respektovat šířku sloupce
1 sloupec 3,7 cm
2 sloupce 7,7 cm
3 sloupce 11,8 cm
4 sloupce 15,8 cm
Cena:
1 cm2
12,- Kč
Umístění inzerátu na první a poslední straně Hlasu severu je s 50% přirážkou.
(Šéfredaktor si vyhrazuje právo omezeného počtu inzerátů na uvedených stranách.)
Zvýhodněné formáty:
celá strana
4.400,- Kč
1/2 strany
2.700,- Kč
Zvýhodněné formáty nelze umístit na první a poslední straně.
Opakovaná inzerce:
Při opakované inzerci poskytujeme slevu:
2. až 4. otištění téhož inzerátu – sleva 10%
5. a další otištění téhož inzerátu – sleva 30%
Slevy při opakování se nevztahují na inzeráty na titulní a poslední straně.
Vkládaná inzerce:
Umožnění vkladu
500,- Kč/ list A4
Při menších formátech platí stejná cena jako při formátu A4. Výrobu letáku
nezprostředkováváme. Platbu za fyzický vklad letáku klient provádí v tiskárně.
Na vkládanou inzerci se nevztahují slevy.
Propagační článek – smluvní cena
Společenská oznámení
a) bez fotografie
zdarma
b) s fotografií jednotná cena
50,- Kč/ foto
Inzerce se hradí před zveřejněním.
Inzerci je možné zadávat e-mailem, poštou nebo osobně.
Pro příjem inzerce kontaktujte Romanu Macovou na tel. 724 316 423, případně
zanechte v redakci Váš kontakt.

přeje všem příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2007.
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HISTORICKÉ støípky
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DEN ÚCTY KE STÁŘÍ

PROSINEC - NETRADIČNĚ
Prosincové ohně ve
Varnsdorfu v průběhu
213 let (1719-1932) podle
Kroniky požárů z roku
1933
19. 12. 1843 zaznamenává kronika prvý prosincový
požár v Žitavské ulici čp.
867
23. 12. 1858 po 15 letech,
hoří dům čp. 412 v Poštovní
ulici
1. 12. 1863 spěchají hasiči
do Mariánské ulice k domu
čp. 475
Od roku 1864 zasahuje
u požárů již Sportovně-hasičský spolek. (Turner-Feuerwehr)
5. 12. 1872 hoří v dolní
části ulice Národní dům čp.
51 a ještě týž den i dům čp.
744 v Kostelní ulici
21. 12. 1876 místo vánočních příprav hasili v ulici
Blatenské čp. 132 vzniklý
požár
20. 12. 1877 i zde, tehdy
v továrně Herrmann & Niklatsch, v ulici Čs. letců čp.
786 hořelo
3. 12. 1883 navštívil živel
Thielovu továrnu čp. 70 roh
Erbenova-Národní
29. 12. 1883 hořela sušárna Goldbergovy továrny
v ulici F. Kmocha
25. 12. 1885 zachvátil
požár dům čp. 1103 pravděpodobně stával poblíž
Janáčkovy ulice
3. 12. 1886 zasahovali
hasiči v ulici Šubrtově
v čp. 735
11. 12. 1888 postihl požár
v Žižkově ulici čp. 160 t.zv.
Buchsmühle
12. 12. 1888 si zařádil
dokonce dvakrát. Nejprve
v Nymburské čp. 535 a
podruhé u hraničního přechodu pod rybníkem v ulici
Blatenské čp. 135
19. 12. 1889 bojovali ha-

siči s požárem tělocvičny na
Národní čp. 1082 pod MěÚ
8. 12. 1890 hasili objekt
čp. 64 na rohu ulic Nemocniční - Erbenova
17. 12. 1890 pak v ulici
Čelakovické čp. 759
1. 12. 1893 hoří opět na
rohu Čelakovické a Čs. letců,
tentokrát v čp. 769
7. 12. 1897 usedl ohnivý
kohout na střechu domu čp.
1404 v Žilinské ulici
5. 12. 1904 hořelo v domě
čp. 1395 v ulici Legií
27. 12. 1905 vyhořela
restaurace na Špičáku
29. 12. 1905 dům v ulici
Jiřího z Poděbrad čp. 1318
24. 12. 1906 zažili obyvatelé ulice Na pastvinách
požár domu čp. 1551
29. 12. 1910 hořel dům čp.
405 na rohu ulic Partyzánů a
Tyršova proti divadlu.
13. 12. 1912 postihl oheň
dům čp. 1053 na rohu ulic
Bratislavská a Myslivecká
24. 12. 1913 v den svatvečera si našel oheň dům
čp. 949 v Ostrovní uličce na
břehu rybníka Kočka
30. 12. 1913 vyskočil červený kohout na dům čp. 473,
který stával vedle Kolosea
u vjezdu autobusů na autobusové nádraží
5. 12. 1914 oheň neušetřil
ani domek v ulici Karoliny
Světlé čp. 606
12. 12. 1920 vyhořel dům
čp. 525 na rohu ulic Národní
a Tyršova - dnes restaurace
Dřevěnka
18. 12. 1921 padl za oběť
ohni domek ve Štefánikově
ulici čp. 456
23. 12. 1923 napadl oheń
ve Východní čp. 564 - dům
již nestojí
Nejvíce prosincových požárů bylo v roce 1925
4. 12. na rohu ulic Josefa
Hory a Řeznické v čp. 31

INZERCE

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB
A CESTOVNÍHO RUCHU,
BRATISLAVSKÁ 2166, 407 47 VARNSDORF,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
přijme:
- učitele účetnictví
- anglického jazyka
- techniky administrativy
- oděvní a textilní technologie
Informace na telefonu:
412 372 435 ing. Kotulič
412 372 456 ing. Jakubec

5. 12. v ulici Čs. mládeže,
předposlední dům na hranicích se Studánkou čp. 19, týž
den v továrně G. Fröhlich
Sohn na Národní 498
16. 12. vypukl požár na
rohu Mostecké a Žitavské
v čp. 1236
19. 12. poslední požár byl
v Novoměstské ulici čp. 947
v továrně Franz Liebisch
Söhne
12. 12. 1926 vtrhl požár i
do budovy tehdejšího pana
nakladatele Stracheho na
rohu ulic MelantrichovaNárodní čp. 1272, tedy přímo
na náměstí
12. 12. 1927 tedy přesně
za rok, si vybíral oheň svou
daň v ulici Kamenické
čp.114
24. 12. 1928 v nejkrásnější večer roku vzplál dům čp.
730 v Karlově ulici
17. 12. 1930 vyšlehly ohnivé jazyky z budovy čp. 512
na Národní ulici, dnešním
sídle ČSOB a byl to již její
druhý požár toho roku
13. 12. 1932 svatá Lucie
přinesla do domu čp. 1153 na
rohu ulic Sv. Čecha a Hřbitovní plamennou zkázu
Přehled varnsdorfské Kroniky ohňů končí v polovině
roku 1933, takže i já jsem
nucen výpis ukončit.
Přeji nejen Vám, kteří jste
v něm našli i svůj dům, ale
i ostatním nám občanům
Varnsdorfu, abychom se
nedostali na jeho seznam,
bude-li další pokračování.
Zpracoval ŠMIK

POZOR SOUTĚŽ
HLASU SEVERU OTÁZKU A PODMÍMKY
NALEZNETE
JIŽ BRZY

Tradiční setkání pro varnsdorfské seniory v tento předvánoční čas zorganizoval Aktiv pro občanské záležitosti na
7. prosince. Sál Studentského centra Střelnice zaplnili návštěvníci do posledního místečka. Pozdravit je a zároveň popřát příjemné chvíle vánoční a příjemnou zábavu v daný čas
přišel místostarosta František Dlask. Slovem pořad provázel
Martin Louka, o hudbu se postarala skupina Malevil a příjemně zábavu zpestřila módní přehlídka a taneční vystoupení.
rm

Rybník Billa, Hypernova - aneb
jak můžeme přijít o ptáky
Po terénních úpravách
právě dokonč eného super ma rketu Hy per nova
vzniká zcela nové veřejné
prostra nst v í, kt eré zásadně mění vzhled této
lokality ve středu města.
Když pak následně dojde i
k úpravám zbytku bývalé
tovární budovy za areálem
Hypernovy podle navržené
studie, můžeme se dočkat
pěkného obchodního centra, ve kterém kromě dvou
supermarketů a dalších
prodejen bude pamatováno i na doprovodnou zeleň
a odpočinkovou zónu.
Do tohoto areálu se jistě
přičlení i přilehlý rybníček
a jeho zelené okolí, které
však zatím čeká na svou
parkovou úpravu. Jde o
prostranství, kolem kterého projdou denně stovky
zákazníků prodejny Billa a

Pozvánka k architektovi

Odbor správy majetku a investic oznamuje, že každou
2. středu v měsíci poskytuje městský architekt
Ing. arch. Vlastislav Kaut konzultace pro veřejnost.
Příští konzultace pro veřejnost se bude konat
10. ledna 2007 od 14. do 17. hod. v budově MěÚ na náměstí.

VÝZVA DO NOVÉ KOMISE
RM zřídila na své 3. schůzi Komisi pro cestovní ruch a
přeshraniční spolupráci jako poradní orgán rady města.
Svůj zájem o práci v komisi můžete hlásit do 15. 1. 2007
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 18-ti let. Každý občan může
být členem nejvíce dvou komisí. Předsedu a ostatní členy
komise jmenuje rada města.

nyní i Hypernova. Kolem
rybníka je však dlouhodobě takový „čurbes“ (česky
bordel), že to dělá ostudu
celému městu. I když čas
od času zametač technických služeb sesbírá smetí,
za chvíli je vše při starém.
Kolem dvou laviček totiž
nejsou koše a odhozené
odpadky roznáší vítr po
celém okolí, plasty plavou
po vodě a spolu s odpadky
vytváří nevábný rámec na
březích rybníka. Nepěkný
dojem pak dotváří obvyklý
nepořádek kolem nákupních vozíků u Billy, která
si s úklidem rovněž nedělá žádné starosti. Jedinou
okrasou tohoto koutu pak
jsou jen kachny, přikrmované rohlíky z Billy. Těm
se však život mezi odpadky
může jednoho dne znelíbit,
sbalí se, odletí a budeme
mít po ptácích.
Aby toho nebylo dost,
celou okrasu tohoto areálu zdobí ještě dvě zcela
zarostlé a zdevastované
za h rady za pr ivát n í m i
domy v ulici Legií (zelenina, řeznictví), které ostře
kontrastují s upravenou
další zahradou a posezením cukrárny.
Je dost možné, že než
tyto řádky vyjdou tiskem,
celé prostranství zakryje
sníh a bude až do jara uklizeno. Ale o ptáky můžeme
přijít navždy.
R. Dausch
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VARNSDORFSKÉ VODNÍ MLÝNY - část 3
DOLNÍ MLÝN
Třetím nejstarším varnsdorfským mlýnem byl Dolní
mlýn náležející k Dolnímu
panskému dvoru. Stál
v místech, kde se dnes nachází dům s č.p. 948. Držiteli
statku a tím i mlýna byli
v 15. a 16. století Knoblochové. Prvními známými
mlynáři na Dolním (nebo
také Knoblově či Kočičím - podle rybníka Kočka,
u nějž mlýn stál) mlýně byli
Heintze Merten a Frantze
Merten. Později, kolem roku
1634 je uváděn jako mlynář
na Dolním mlýně Baltzer
Seidemann s manželkou
Marií. Po dlouhou dobu pak
asi mlýn nepracoval. V roce
1695 je totiž jako dolní mlýn
uváděn mlýn Střední Hanse
Raucha. Až teprve v roce 1723
se objevuje zápis o dalším
mlynáři na Kočičím mlýně
a sice Lorenzovi Ziegelmüllerovi. V uvedeném roce
tento mlynář postoupil Kočičí
mlýn Christianu Richterovi
z Dolního Podluží za 780
zlatých. Zaknihován však byl

Téměř dochovalá zůstala budova Dolního Mlýna.
tento prodej až 19. 11. 1737.
Christian Richter přenechává
mlýn za 7.000 tolarů mlynáři
Heinrichu Exnerovi z Horního
Podluží. Po jeho smrti přebírá
mlýn 1. 7. 1747 Exnerův
zeť Johan Anton Franz za
dlužnou částku 1.276 zlatých.
Franzova dcera se provdává
za Ferdinanda Kreybicha,
syna mlynáře Ferdinanda
Kreybicha ze Zámeckého
mlýna. F. Kreybich mladší
kupuje mlýn 25. 5. 1768 za
1.687 zlatých. Jako poslední
majitel Kočičího mlýna je
uváděn Kreybichův syn
Johann Josef Kreibich (od
tohoto Kreibicha změna v

pravopisu příjmení), který
mlýn získává 13. 12. 1784 za
cenu 1.800 zlatých. Po něm se
již o provoz mlýna nikdo nestará a ten pustne a chátrá.
Prastará stavba je nakonec
zničena při požáru 1. 6. 1865.
Vlastníkem nemovitosti byl
v té době továrník Heinrich
Liebisch, který nechal na
pozemcích bývalého mlýna
postavit textilní továrnu. Poslední připomínkou Kočičího
mlýna je dnes již jen rybník
nesoucí název Kočka a zbytky
náhonu od řeky. Rybník sám
je již napájen pouze potokem
od rybníka Gerhuska.
Milan Kopecký

INZERCE

NABÍZÍM PRONÁJEM ZAVEDENÝCH NOVĚ
VYBAVENÝCH PROSTORŮ VE VARNSDORFU
pro účel
kadeřnictví, kosmetika,
modeláž nehtů, masáže.
Kontakt:
večer tel. 412 371 986, mob. 602 526 227
Od ledna 2007

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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Léčivý (?) vrchol Špičáku
Letošní „jarní listopadové dny“ přímo vybízely k poklidným procházkám. Málokoho z nás však napadlo dojít
až na vrchol, dnes již jen zalesněného Špičáku. Náhodné
„výšlapy“ v tato místa by se měly proměnit ve výlety cílené,
zakončené léčbou. Nepozastavujte se, prosím, nad tímto
prohlášením, ani ho nepovažujte za silvestrovský vtípek. K
tomuto překvapivému zjištění dospěl Konrád Brotz, když
na požádání vyhledával zájemci o koupi stavební parcely
pod Špičákem vodní zdroj, ale i zóny pozitivní životní
energie. Ty sice na vyhlédnutém pozemku nenalezl, ale
zato ho hledání přivedlo až na vrcholové skalisko Špičáku, kde byl překvapen jejich intenzitou. V obšírné zprávě
mimo jiné píše:
.... pak jsem vyhledával tyto zóny, zejména směrem na
čedičový vrch Špičák. V tomto směru byla zjištěna značně
široká zóna s dost velkou intenzitou....
Podrobný popis průběhu sledování této pozitivní zóny
končí překvapivě
.... tam kde začíná nejvyšší skála vrcholu, dlouhá 30 m a
široká 20 m jsem zjistil dosud největší intenzitu zóny léčivé
energie na zemském povrchu o hodnotě 900°. Základy
bývalého domu blízko vrcholové skály leží mimo zónu ....
.... Průzkum této zóny byl uskutečněn 1. den před fází
úplňku měsíce, kdy šířka a intenzita bývá největší.
Všechna podobná místa prý pomáhají při relaxování.
Vlastní relaxaci popisuje autor studie takto:
.... Při relaxaci se jedná o úplné uvolnění těla a mysli a
samovolné působení životní energie na zlepšení zdravotního
stavu člověka a na získání dobré duševní pohody. ....
Závěrem pak autor vyzývá, aby co nejvíce lidí chodilo při
svých výletech na
vrcholové skalisko
Špičáku a pobývalo
zde co nejdéle. Plocha zóny je v terénu
snadno k nalezení a
dostatečná vzdálenost od ruchu města zaručuje dobré
podmínky pro nerušenou relaxaci.
Také já bych si
přál, abyste se ze Špičáku vraceli plni nových sil a zdravé energie, ale také se vším, co se po dobu vaší relaxace
promění v nepotřebné odpadky. Aby vaše zdraví nebylo
na úkor lesa.
Hodně úspěšné relaxace v roce letošním a hlavně v tom
nastávajícím přeje všem čtenářům
Milan Šebek
INZERCE

24/2006 - příjemné vánoční čtení
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CELÝ VARNSDORF NÁHLE ZÁŘÍ KDYŽ JE ÚSMĚV V KAŽDÉ TVÁŘI.
AŤ SE KAŽDÝ ČASTO SMĚJE VERNAR S LIGOU VÁM DNES PŘEJE!

KUPU ŠTĚSTÍ

STÁLÉ ZDRAVÍ

PŘÍJEMNOU POHODU

DOBROU PRÁCI

HODNĚ LÁSKY

ŽÁDNÉ STRESY

V ROCE 2007

a pamatujte: KDO SE MRAČÍ NAPOSLED, TEN SE MRAČÍ NEJHŮŘE!
aneb S VERNAROVOU LIGOU ZA USMĚVAVÝ VARNSDORF

24/2006 INZERCE
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Lumines Temples a.s.
Halasova 10/1244, Litoměřice
IČO: 272 68 578
www.luminestemple.cz
Společnost LUMINES TEMPLE, a. s. byla založena začátkem roku
2005 jako rodinná firma, která si dala za cíl prosadit se na domácí
scéně mezi velkými firmami v oblasti Developerských projektů, realitní, stavební a hostinské činnosti a dále pak ve správě nemovitostí.
V průběhu roku jsme přehodnotili naše cíle a rozhodli jsme se zúžit
pole působení na tři oblasti:
1)

2)

3)

Stavět, přestavovat a rekonstruovat výhradně naše projekty a
naše nemovitosti s tím, že ostatním firmám či soukromníkům
nabízíme subdodavatelsky plastová či dřevěná okna od našich
partnerů.
Zajišťujeme pro města, bytová družstva, SVJ, fyzické osoby
finance, a to pouze na opravy a rekonstrukce bytových domů či
privatizací městských majetků, nebo jiných nemovitostí určených
výhradně k bydlení.
Realitní činnost jejíž náplní je zájem o koupi vlastních nemovitostí
určených pouze k bydlení a následném pronajímání bytů.

Protože část vedení společnosti se přestěhovala do města Varnsdorf, kde většina budov ve městě je zanedbaná, neudržovaná či
havarijní, chceme v tomto městě udělat takové malé centrum pro
bydlení. Za tímto účelem jsme založili Bytové družstvo a naším cílem
za spolupráce se společností Regia a. s. je zkvalitnit a zefektivnit
během let 2007-2010 bydlení pro naše nájemníky. Městu Varnsdorf
jsme také nabídli spolupráci v případných revitalizačních programech
na opravy bytových domů a dále jsme i předložili městu Varnsdorf
návrh na odkoupení několika nemovitostí, které nutně potřebují
rekonstrukci, nebo si ji alespoň dost zaslouží.

Jak jsme již zmínili, centrum našich aktivit v severních Čechách
bude město Varnsdorf a to pro okolní města: Česká Lípa, Nový
Bor, Děčín, Rumburk, Jiříkov. Pokud budou mít zastupitelé města
Varnsdorf zájem, chtěli bychom 40% všech investic využít právě
ve Varnsdorfu a jeho okolí, přestože jsou naše aktivity zaměřeny
převážně na města: Brno, Neratovice a také Praha .
S tím souvisí i naše snaha o získání nadnárodních investorů
na zvýšení zaměstnanosti ve Šluknovském výběžku. Je v našem
vlastním zájmu, aby lidé zde měli práci a mohli spokojeně žít. S tím
souvisí i to, aby si mohli dovolit alespoň standardní a bezproblémové bydlení. Protože si vážíme lidí v důchodovém věku, kteří pro
nás všechny už mnoho udělali za což my všichni bychom jim měli
být vděčni, přišla naše společnost s časově omezeným programem
pro tyto nájemníky. Těmto lidem se nájemné zafixuje na dobu až
6ti let a tedy je nezasáhne právě nastávající deregulace. Následný
tržní nájem pak přejde postupně na tržní, ale v pomalejším tempu. Na druhou stranu naše tolerance k neplatičům je nulová a za
tímto účelem spolupracujeme s renomovanou pražskou právní
kanceláři a takových lidí se okamžitě zbavujeme.
Závěrem bychom rádi všechny občany upozornili, že naše společnost se angažuje i v občanských aktivitách, kdy naším cílem je
pomáhat handicapovaným lidem v obtížných životních situacích či
preventivně pracovat s drogově závislými dětmi, včetně prevencí
kriminality. Jako takovou cestu se snažíme ukázat těmto lidem
sport, zájmové koníčky a manuální práci, které není nikdy dost.

Naše společnost ve Varnsdorfu nabízí:
REA LIT Y:
REALIT
F INANCE
FINAN
CE::
P R ÁC E :
Pomáháme zajišťovat
finanční kapitál na opravy,
rekonstrukce i koupě
bytových a panelových domů.

Hlavní pracovní poměr:
- Zedník (HPP, ŽL)
- Různá řemesla (ŽL)
- Servírka (HPP)

Vedlejší pracovní poměr, brigáda:
- Dispečerka (pro důchodkyně i invalidy.

Jedná se o práci v sedě, jejíž náplní je vyřizování telefonátů, přebírání korespondence apod. práce je v příjemném pracovním
kolektivu)
- Pomocník (Vhodné pro domácí kutily
v důchodovém věku. Jedná se o pomocné
práce na domě, šikovnost a zkušenosti
podmínkou)

Stálý pracovní poměr: (od 6/07)
Starost o domácnost (Pouze pro man-

želský pár nad 40 let!!! Ž: jedná se o veškeré práce v domácnosti včetně vaření.
M: zahrádkaření, údržba domu)
Podmínka: Loajalita, 100% spolehlivost

Výhodné úrokové sazby
s fixací až na 20 - 25 let.
Vhodné zejména pro
Podnikatele,
Bytová družstva,
SVJ,
Fyzické osoby

Poptávka:

Máme zájem o bytové či panelové
domy, byty, příp. jiné nemovitosti,
které by svým charakterem mohly
v budoucnu po rekonstrukci sloužit
k bydlení.
Nabídka:
Rumburk, Varnsdorf, Jiříkov
Byty k pronájmu:
Garsonka…2500,- + služby
Byt 1+1…..3500,- + služby
Byt 2+1…..4500,- + služby
Byt 3+1…..5000,- + služby
Na uvedené byty je pořadník, byty se
uvolňují v průběhu celého roku, proto si
ho raději rezervujte s předstihem. Vratná
KAUCE ve výši 6000,- Kč

NONSTOP LINKA: 800 100 396

24/2006 INZERCE

VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA
PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
VČETNĚ PŘEKLADATELSKÉ ČINNOSTI
FIRMÁM A JEDNOTLIVCŮM ZAJIŠŤUJE:

ROMANA KLIMEŠOVÁ,
BJ. KRAWCE 1739, VARNSDORF,
TEL. 412 370 023, 776 091 234
K DISPOZICI ŽIVNOSTENSKÝ LIST.

Hledáme zaměstnance
pro volné pracovní pozice
ve strojírenském oboru:

• technolog • kontrolor • konstruktér elektro
• konstruktér strojní
Na uvedená pracovní místa požadujeme vzdělání v oboru
s maturitou, praxe požadovaná.
Nabízíme zajímavou práci, dobré finanční ohodnocení
a zaměstnanecké výhody.
Pro bližší informace se prosím dotazujte ve firmě
RETOS VARNSDORF s.r.o., Žitavská 913, 407 47 Varnsdorf,
www.retos.cz / Tel. +420 412 372 355
soudkova.radka@retos.cz / muller.jan@retos.cz

DO OBCHODU S PRODEJEM
DŘEVOTŘÍSKOVÉHO ZBOŽÍ PŘIJMEME
PRACOVNÍKA NA STÁLÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK

Požadujeme: - základní obsluhu PC
- práce s vysokozdvihem
Požadujeme iniciativní přístup k práci
a vstřícnost k zákazníkům.
Práce je vhodná i pro částečného invalidu.
GEMA CZ v.o.s., Legií 3171, 407 47 Varnsdorf
Tel. 412 372 640

KNIHKUPECTVÍ LIBUŠE HORÁČKOVÁ
Vás zve k nákupu.
Nabízíme Vám dětskou, odbornou, detektivní,
historickou i krajovou literaturu.

Najdete nás v Prostějovské ulici
v budově krejčovství Michaela
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
Převod družstevního
bytu 1+3+L v 5. podlaží panelového domu ve Varnsdorfu, v ulici Karolíny Světlé.
Velmi dobrý stav. Nová
kuchyňská linka, nová koupelna. Hezký výhled. Cena
za převod: 480 000,- Kč.
Info Lužická R. K. Tel. 412
333 281, 602 108 404.

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
Přijme pro realizaci projektu
EQUAL „Komunitní centrum
Českého Švýcarska“

MANAŽER/KU
VZDĚLÁVÁNÍ.
Nástup možný ihned.
Bližší informace získáte na
www.krasnalipa.cz/kccs nebo na
tel. 774 930 300.
Struktur. životopis spolu
s motivačním dopisem zasílejte
nejpozději do 8. 1. 2007 na
adresu město Krásná Lípa,
Masarykova 246/6,
407 46 Krásná Lípa, nebo
e-mail: ala@krasnalipa.cz.

24/2006 INZERCE
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ØÁDKOVÁ
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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.
www.preklady.de
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.
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.

České Švýcarsko o.p.s. hledá
kolegu/kolegyni na pozici účetní-personalista
Pracovní náplní na této pozici je kompletní vedení účetnictví a výkaznictví projektu „Komunitní centrum Českého Švýcarska“ podpořeného
ze Strukturálních fondů EU v rámci Iniciativy Společenství EQUAL.
POŽADUJEME: min. SŠ vzdělání ekonomického směru, 2 roky praxe,
znalost účetnictví neziskové organizace a mzdové agendy,
uživatelskou jistotu v prostředí MS Of ce.

Hledáme organizačně
schopnou ženu či muže pro
vedení pobočky poradenského centra ve Varnsdorfu a
Rumburku. Infolinka 732
784 660.
Potřebujete půjčit? Hypotéky, úvěry, půjčky, kreditní
karty pro zaměstnance, důchodce, majitele nemovitostí,
podnikatele. Nutný jen OP,
ŽL. Bez prokazování příjmu.
Tel. 737 197 502.

NABÍZÍME: pestrou pracovní náplň v mladém, dynamickém
a úspěšném týmu, motivující n anční ohodnocení.

Prodám družstevní byt 3
+ 1 + L 83 m2 , 1. patro nebo
vyměním za 1 + 1 + doplatek.
Tel. 731 106 895.

Strukturovaný životopis zasílejte nejpozději do 10. 1. 2007
na adresu romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz.

P r on a jmu by t 3 + k k
v klidném prostředí. Tel.
728 798 854.

OČEKÁVÁME: spolehlivost, pečlivost, komunikativnost.

Bližší informace na www.ceskesvycarsko.cz
nebo na telefonu 412 383 000.

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

Přijmeme SERVÍRKU na plný úvazek
Vyžadujeme: • kvalifikaci a praxi v oboru - reference
• profesionální a příjemné vystupování
• znalost němčiny (angličtiny)
• spolehlivost a flexibilitu
• pracovní nasazení • komunikativnost

Nabízíme:

Práci v moderním prostředí a dobrém kolektivu.
Platové podmínky - dle kvalifikace a výkonu.

Nástup možný OKAMŽITĚ!
Kontakt: Hotel ATRIUM - pan Ziesemann, Tel.: 412 375 510
Tř. T. G. Masaryka 1678, 407 47 VARNSDORF

Přenechám oplocenou zahradu s chatou, elektr. v ul.
K. Světlé. Tel. 731 003 331.
Stavební spoření a vymáhání pohledávek. Tel.
412 370 385.
Možnost podnájmu - 3x
obý vací místnost, velká
předsíň, koupelna, kuchyň,
záchod a veranda se vstupem na zahradu.
Tel. 606 588 693 nebo
723 834 557.
Prodej rodinného domu
s dvěma bytovými jednotkami v České Kamenici. Nově
zrekonstruováno. 2 garáže.
Výměra: cca 1.600 m2 . Prodejní cena: 2. 990 000,- Kč.
Info Lužická R. K. Tel. 412
333 281, 602 108 404.
Prodej rodinného domu
ve Varnsdorfu. Velmi dobrý
stav. Prodejní cena: 2,6 mil.
Kč. Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 723 327 523.
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NAROZENÍ
Žaneta Ziesemannová
Daniel Ziesemann
Filip
Monika Müllerová
Jiří Müller
Jiří
Lenka Kotrmanová
Jaroslav Kotrman
Tomáš
Bohdana Křížová
Josef Kříž
Alžběta
Ludmila Jirsová
Vladislav Staněk
Vojtíšek
Děkujeme tímto 1. rumburské nemocnici - porodnickému oddělení za jejich
přístup, který našemu časopisu umožnil opět zavést oblíbenou rubriku.
redakce

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
8. ledna uplyne 6 let od úmrtí Antonína
Vydržala. Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
Syn Antonín a ostatní příbuzní.

v
2. ledna uplyne rok, kdy nás náhle
opustil manžel, tatínek, dědeček, Michal
Michauk.
Stále vzpomínají manželka Vlasta,
dcera Vlasta a syn Martin, vnoučata
Kateřina, Jaruška, Vlasta, Michal a
rodina Praizlerová.

v
Už ti, Janičko, nemůžeme nic dát jen
kytičku na hrob a tiše vzpomínat.
19. prosince by se dožila 40ti let naše
dcera.
S bolestí v srdci na ni stále myslí
a vzpomínají rodiče Blažena a Pavel
Ducháčkovi.

v
25. prosince oslaví krásné
80. narozeniny paní Marie
Kolářová. Tímto jí děkujeme za starostlivost, lásku a
přejeme jí do dalších let hodně zdraví, lásky a pohody.
Syn Václav a dcera Jana
s rod ina m i, v noučata a
pravnouče.

1. ledna uplyne 10 let od úmrtí našeho
syna Vladimíra Kosa. Stále vzpomínáme.
Maminka a všichni, kdo ho měli rádi.

v
22. prosince je tomu pět let, co nás
opustil Květoslav Rydval. Kdo jste ho
měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Květoslava a synové Pavel
a Květoslav s rodinou.

Sňatky v prosinci
Marian Bužík
Natália Kotlárová

PODĚKOVÁNÍ

Martin Sivák
Monika Nováková

Ve dnech 6. prosince 2006 se uskutečnila charitativní akce,
letos již potřetí, kterou na požádání CPK CHRPA z Rokyta
zorganizovala ZŠ Edisonova.
Veřejná sbírka probíhala prodejem samolepek koní za
20,- Kč. Výtěžek z prodeje je určen k financování této
organizace, která se zabývá výcvikem mladých koní pro
hiporehabilitaci.
Hiporehabilitace nebo též hipoterapie je moderní metoda,
při níž se využívá koně jako doplnku rehabilitace pacientů
s různými typy nemocí. Koně po tříletém výcviku poskytuje
CPK CHRPA zdarma ústavům sociální péče, dětským rehabilitačním centrům a dalším subjektům, které používají
metodu hiporehabilitace.
Žáci 9. A: Pospíšil O., Černá V., Kubíková Z. Zadina J.,
Mesjarová H., Šimák M., Samková D., Čapičík J., Sýkorová
S., Šťastný D., Weinhauerová M., Salvetr V., Křížová E.
vybrali 4000,- Kč. Všem, kteří přispěli patří díky.
Mgr. Irena Jirsáková, ředitelka školy

Jan Šírek
Iveta Charvátová

ODEŠLI NAVŽDY
Pavol Balcer
85 let
Irena Nechutová
71 let
František Ptáček
77 let
Václav Červenka
73 let
Jaromír Šída
79 let
Boguslawa Polášková 54 let
Květuše Bouzková
72 let
Marie Balažíková
95 let
Milan Kulha
62 let

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří
v letošním roce besedovali
a vystupovali v Communiu
v Kavárničce pro seniory.
Za všechny, kteří se zúčastnili těchto akcí a za pracovníky Communia přejeme
šťastné a spokojené vánoce
a všechno nejlepší v novém
roce 2007. Zároveň se těšíme
na další velmi příjemnou
spolupráci.
Communio

„Mami, to byla ale legrace, ten čert vůbec neuměl hrát na
trubku!“ Těmito slovy vítaly děti své rodiče po mikulášské
nadílce v Mateřské škole T. G. Masaryka.
Děkujeme Mgr. Y. Hanouskové a klukům ze Střední školy
technické ve Varnsdorfu - J. Hrubešovi, T. Bernkopfovi,
S. Šustovi a P. Hiresovi, kteří připravili dětem pěkné
zážitky. Kolektiv dětí a učitelek MŠ T. G. Masaryka
Firma JK-TAXI děkuje firmě FB Automobil a FB Benzín
za spolupráci a vstřícnost.
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Pokoj všem lidem dobré vůle
K nejkrásnějším obdobím v roce bezesporu patří vánoční
dny plné štědrosti a laskavosti lidských srdcí. Je krásné
pomyšlení, že někoho máme rádi, že ho můžeme obdarovat
dárkem radosti. Takový pocit zahřívá, i když pod nohama
křupe sníh a mrazík zalézá za nehty, když ještě na poslední
chvíli sháníme jmelí pro štěstí, případně do náruče už plné
balíčků přidáváme další pro toho, na kterého jsme ve spěchu
zapomněli, nebo když k domovu pospícháme s borovičkou
pod paží.
Na vánoční dny se těší jak děti, tak i dospělí, i když všichni,
především ženy, jsou uhoněné časem, uklízením, pečením, balením dárků aj. A proto o to víc všichni vychutnávají sváteční
spočinutí a usednutí u bohatě prostřeného štědrovečerního
stolu, u rozsvíceného stromečku. Jaké vztahy jsou v rodině,
nejlépe poznáváme v čase vánočním. Jaký je člověk sám,
taková je i jeho řeč (Cicero).
Ale nějak se nám ta vánoční pohostinnost s vánoční pobožností ze života vytrácí. Kampak se poděla ona radost ze
stavění betlémů nebo jesliček zdobených mechem s voňavým
chvojím?
V době svého dětství jsme doma měli betlém s krásně
vyřezávanými figurkami. Od něho zaváněla vůně pryskyřice
ze smrkových větviček a šířila se po celé světnici, celou chaloupkou. Také od kamen sálalo teplo s vůní bukového dřeva.
Voněla i prkenná podlaha maminkou vydrhnutá do červeně
suků. V chalupě všechno vonělo a dýchalo přírodou. Vůni
sadu vydávaly ovocné křížaly položené na misce vyřezávané
z lipového dřeva. Na stole s lněným ubrusem stála keramická
váza s větvičkami usušených trnek, šípků, jeřabin, makovic s klasy obilí. Byla to kytice přírody pro štěstí a radost.
U rozsvíceného stromečku ověnčeného cukrovím, jablíčky,
ořechy, perníčky, fíky se rozdávaly dárky a zpívaly koledy,
s radostným a vroucným „Narodil se Kristus Pán, veselme se!“
Tehdy život byl nějak jednodušší. Lidé k sobě měli blíž. Od
chalupy k chalupě, ze všech stran zaznívalo radostné vánoce!
Josef Poláček, grafik-výtvarník

VZPOMÍNKA
17. 12. uplynuly 4 roky kdy ve věku 81 let zemřel vynikající šachový hráč Zdeněk Bulva z Varnsdorfu, který svůj
život zasvětil i šachu a stal se několikrát přeborníkem
varnsdorfského šachového klubu, startoval v památných
utkáních, kdy Varnsdorf dvě sezóny v sedmdesátých letech
hrál druhou šachovou ligu, vynikal hlavně v bleskové hře,
kde porazil řadu renomovaných hráčů ve Varnsdorfu, památné byly jeho bleskové souboje o prvenství s kandidátem
mistra Jiřím Macurou. Kdo v srdci žije, neumírá.
Šachový oddíl Varnsdorf

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Řádky z cyklistiky
V celostátn í sout ěži cyk listů - amatér ů obsad il
varnsdorfský Herbert Michl v kategorii mužů nad 60 let
10. místo z 30 zúčastněných borců, když z dvaceti závodů
absolvoval sedm.
Cyklotriatlonista Jan Novota již nějaký měsíc dobývá se
svoji přítelkyní Kateřinou na kolech Nový Zéland. Po strastiplných stovkách kilometrů jízdy v nepříjemném počasí si
našli práci na vinicích a poznávají krásy, záludnosti a taje
země protinožců. Nejsou sami, z našeho města tam pobývají ještě Jan Urban a Pavlína Nováková. Více informací
včetně mnoha krásných fotografií najdete na pokračování
na www.mountainbike.cz ze zaslaných mailů cestovatelů
pod názvem Na kole po Zélandu v podání Kačky+Hanyho.
ZdS

Šachové střípky
V regionálním přeboru družstev šachistů, kde startuje
osm týmů, prohrál ŠK Varnsdorf v České Lípě 6-2, porazil
Žandov 6,5-1,5 a remizoval v Krásné Lípě s domácím C-týZdS
mem 4-4. V tabulce je zatím na třetím místě.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Střídavé úspěchy
stolních tenistů
Okresní přebor má odehráno osm kol a obě varnsdorfská
družstva A i B si svými výsledky zatím zajistila umístění
uprostřed tabulky. V A-týmu jsou oporami hráči Krejčí a
Somič, v béčku pak Žítek st. a Chlan ml. Také 34. ročník
Varnsdorfské ligy neregistrovaných má za sebou osm kol.
Dva favorité, Čendové I. (Peleška ml., Chlan ml.) a Bowling
Bar (Miško, Gerboc, Svratecký), vedou bez prohry bezpečně
tabulku. Bez výhry je družstvo Arbasu (Jetýlkové, Flegr)
a s jednou Ťuldové (Novotný, Kahoun, Unger). Jediným
překvapením byla výhra Velvety (Michálek, Exnar st.) nad
Dolním Podlužím 3:2. Oddílový turnaj mládeže přinesl toto
pořadí - dívky: 1. Š. Prchalová, 2. D. Krejčová, 3. P. Exnarová,
N. Krejčová atd. Chlapci: 1. M. Bürger, 2. J. Müller, 3. P.
Žítek.
Miroslav Exnar

FOTBALISTÉ ZIMNÍ SPÁNEK NEZNAJÍ
První utkání zimního
turnaje pořádaného FK
Jiskra Nový Bor (nikoliv
Mladou Boleslaví, jak bylo
prezentováno) sehrál Slovan
v Jablonci proti domácímu
béčku a vyhrál přesvědčivě
0:6 (0:2), když hráči do sítě
trefili vše, do čeho přesně
kopli. Góly Jordák a Mach
po 2, M. Svoboda z PK a
Sháněl. Ve středu se hrála
vítězná odveta na umělé
trávě v Kotlině s výsledkem
3:2 (1:1). Góly dali Jordák,
Sháněl a Zachariáš. Slovan
zkoušel šest nových hráčů
(3 ze Slovenska) a v lednu 2007 mohou příznivci
ty vybrané vidět prvně
doma v utkání s Libercem
B v sobotu 20. 1. od 11,00
hod. Zápasový program áčka
na období leden - březen a

TENISTÉ SCHŮZOVALI SÁLOVÁ
KOPANÁ

V půlce listopadu se
konala členská schůze
tenisového oddílu jakožto
jeho nejvyššího orgánu. Za
Komisi pro tělovýchovu a
sport při MěÚ a TJ Slovan
byli hosty Zbyněk Šimák a
Jaroslav Frolík. Hlavním
bodem byla volba nového
výboru z navržených devíti
kandidátů na pět postů. Po
hlasování přítomných členů
byl zvolen výbor ve složení
Ing. Hindrák, Ing. L. Poláček, Korecký, Pavlíček a
Dolejš - jména jsou seřazena podle počtu obdržených
hlasů. Odstupující předseda
Ing. Hindrák dále podal
zprávu o činnosti oddílu za
uplynulé tři roky a všem
členům poděkoval za jejich
aktivity v oddíle. Zpráva
sklidila potlesk přítomných.

Informace o hospodaření
přednesl Ing. L. Poláček.
Oddíl se dostal do plusových čísel, a tak můžeme
v klidu plánovat sportovní
a rekreační sezónu roku
2007. Dne 7. 12. pak proběhla první schůze nového
výboru. Hlavním bodem
byla volba nového předsedy
a zcela jednohlasně byl zvolen opět Ing. Hindrák, který tak jako jediný předseda
v porevoluční historii klubu
pokračuje i v dalším volebním období. Toto je výsledek
dobré práce jak členů, tak i
výboru TO. Tenisté závěrem přejí všem VESELÉ
VÁNOCE a ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK 2007 a těší se
na viděnou v nové sezoně
2007 na tenisových dvorcích.
M.H.

Výhra po třiceti letech
Pro další sezónu a elán povzbuzující výhru konečně zaznamenal nově se tvořící tým hokejistů, když dokázal uspět
v Liberci s VTJ 5:6. Doma pak vedl s vedoucím týmem HS
Roudnice už 3:0, ale nakonec prohrál 3:6. V úterý 26. 12.
od 9,00 proběhne na zimáku Vánoční turnaj mužů za účasti
ZdS
5 týmů a příznivci hokeje jsou zváni.

Po dvou turnajích DeCe
COMPUTERS EXTRA ligy
ÚK byli „sálovkáři“ J.K.
TRANS na osmém místě
z deseti týmů soutěže s bilancí 9 306 28:26 a ziskem
9 bodů (jejich zatím nejlepší
střelec byl Jaroslav Baránek
s 5 trefami). Ani ve třetím
turnaji v Libouchci se jim
nijak výrazně nevedlo. Porazili pouze Hezouny Děčín
9:1, ale prohráli s Bumikem
DC 2:6 a se Želenicemi
1:5. Čtvrté kolo se hraje na
stejném místě už 9. ledna
2007. Sportovní veřejnosti
poněkud utajený B-tým
J.K. TRANS hraje SMITKA
Děčín ligu a zde je na šestém místě (rovněž 10 účastníků) s bilancí 6 213 14:18
a 7 bodů (nejlepší střelec
týmu Michal Fritzsche
s 3 brankami). Sálovkářům
lze do nového roku přát
krom štěstí a zdraví též
lepší výsledky, na které
byli sami i jejich příznivci v minulosti zvyklí.
ZdS

stejně tak program utkání
3. ročníku domácího zimního
turnaje JOPA CUP lze najít
ve vývěsce na stadionu a
na budově sokolovny pod
náměstím.
Mezi posledními svátky
tohoto roku se ve středu
27. 12. od 10,00 v městské
hale ve Varnsdorfu mohou
sejít příznivci kopané a těšit

se z fotbalového umění starých gard Děčína, Jablonce
nad Nisou, Žitavy a Teplic.
Samozřejmě se zúčastní i
stará garda Varnsdorfu. Lákadlem jistě bude opět účast
dnes již téměř fotbalových
legend - Václava Němečka,
Honzy Bergera, Petara
Nováka a Vlasty Svobody.
ZdS

Jubilejní volejbalový turnaj
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu, pořádá 26. 12. 2006
ve sportovní hale volejbalový turnaj příchozích smíšených
družstev. Začátek prvního utkání v 9 hod.
Jelikož se již do 14. 12. 2006 přihlásilo 25 družstev (maximální možný počet), upozorňujeme, že družstva, která
do uvedeného termínu neprovedla rezervaci, budou muset
čekat, zda-li se některé družstvo nedostaví. Dále upozorňujeme družstva, která mají provedenou rezervaci, že mají
povinnost dostavit se k prezentaci do 8,30 hod., jinak budou
nahrazena jiným zájemcem.
Rezervaci mají tato družstva: Notor team, p. Pípa - Dolní
Podluží, Po-po team, Ježci, Alis, Slaboučký, Gumídci, Rychlá
rota, Mlčechvosty, Neudělášnic, Brandýs, Finlandia, Bíčaři,
Unterwassermani, Děti, Ortézy, Krásnolípáci, Stráž, Šlamastika, Sportklubáci, Nečas, Big-boys, Parisvolley, Máničky,
Petr Damnitz
Koblychi.

Basketbalisté doma poprvé prohráli
Muži v boji o první místo KP prohráli doma s týmem
MEBIKAN Ústí n. L. 84:86 (22:21, 23:15, 22:25, 17:25), když
se jim přestalo střelecky dařit ve druhé polovině zápasu a
v samém závěru prohráli dvěma proměněnými šestkami
zkušeného soupeře. V průběžné tabulce tak na ně prozatím
zbylo 4. místo. Body Slovanu Unger 29 (9x3!), Zázvorka 25
(4x3), Činka 19 (1x3), Šišulák 8 (1x3), Schilling 3 (1x3), body
Mebikanu Zajíc 39 (4x3), Mrázek 22 (4x3) atd. Trestné hody
20/12 (60%) - 17/13 (77%), trojky 16 - 9, fauly 18 - 15. Po pěti
duelech venku mohou příznivci basketu vidět nyní první tým
Slovanu doma až 17. února s Litoměřicemi.
Starší dorostenci snadno zvítězili nad družstvem
mladších dorostenců TJ Jiskra Nový Bor 86:62 (34:23),
nejvíce bodů Kotek 19, Bureš 18 a Eichler 17. Po výrazné
převaze zdolali i BK Roudnice nad Labem 120:38 (59:20) a
bodově se nejvíce prosadili Bureš 29, Relich 18 a Sucharda
16. Mladší žáci hráli dvakrát venku s TJ Klášterec n. O. a
nejslabší celek soutěže nebyl pro ně překážkou při výhrách
7:142 (Blažek 22, Ticháček 20, Ondrejčík 19, Němec 16) a 7:
149 (Lehroch 30, Holubář 16, Šiška 14, Pajma 12). Mladší
minižáci dvakrát prohráli na Slavoji Litoměřice. Nejprve
69:18 (33:8), body Sovák 6, Koktán a Ticháček po 4, Zamrzla
a Houngbendji po 2 a ve druhém střetnutí 56:13 (25:7), body
Zamrzla a Holubář po 5, Sovák 2, Koktán 1. Starší a zdatnější
domácí hráči měli v průběhu obou zápasů výraznou převahu.
Zd. Strolený, M. Novotný

Vánoční volejbal škol Silvestrovský běh a cyklistické kritérium
Zaměstnanci varnsdorfských škol si ho zahráli druhý
prosincový pátek. Organizaci, pohoštění a ceny zajišťovala
ZŠ náměstí E. Beneše a ZŠ Edisonova zajistila hrací plochy.
Turnaje se zúčastnilo 6 škol, jejichž týmy byly rozděleny do
dvou skupin, kde hrál každý s každým a po zápasech ve skupinách se hrálo o celkové pořadí. Nejvíce se dařilo Gymnáziu,
které režíroval nejlepší hráč turnaje Ing. Petr Dopita.
Další umístění: 2. VOŠ a SPŠ, 3. ZŠ náměstí E. Beneše,
4. ZŠ Bratislavská, 5. SŠS a CR, 6. ZŠ Edisonova. A že nešlo
jen o body, svědčí výborná atmosféra i následné posezení
v útulné kuchyňce ZŠ Edisonova. Organizátoři touto cestou
děkují všem zúčastněným hráčům i příchozím divákům a těší
se na další turnaje a soutěže.
ZŠ

Komise pro tělovýchovu a
sport a TJ Slovan Varnsdorf
zve na 42. ročník Silvestrovského běhu Varnsdorfem
2006 konaného v neděli
31. 12. od 9,30 hod na náměstí E. Beneše. Vloženými
závody budou hod válečkem
na nudle a vlastní muže a
dále též vrh kládou z lesa
českého.
V rámci Silvestrovského
běhu bude uspořádáno cyk-

listické kritérium horských
kol, jehož 11. ročník pro
příchozí v rámci celé akce
tradičně proběhne. Cyklisté
se chtějí důstojně rozloučit
s letošní sezónou a zvou
všechny své příznivce, pro
něž je připraveno celkem 9
kategorií. Nově bude rozdělena kategorie žáků - na starší
a mladší. Obdobně tomu tak
bude i u žen, které pojedou
v kategorii do 40 let a nad 40

let. Sponzoři TOS Varnsdorf,
Cyklosport Bartys, Město
Varnsdorf, AL NAMURA
s.r.o., Miroslav Vohnout a
Fast fashion pro všechny
závodníky připravili startovní balíčky a pro nejlepší
pak věcné ceny. Startovné
pro dospělé činí Kč 50,-, pro
juniory a žáky pak Kč 30,-.
Z hlediska bezpečnosti je
povinná cyklistický helma!
Z.Š., J.F., V.Z.
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