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Předvánoční spolupráce s Policií ČR
Na sklonku roku 2007 byla provedena plánovaná dopravně 

bezpečnostní akce s dopravním inspektorátem Policie ČR 
z Děčína. Na základě dohody se uskutečnilo měření rychlosti 
v katastru našeho města, při kterém v sítích policie uvízlo 
celkem 9 řidičů, kteří zřejmě pospíchali. Byli za své spáchané 
přestupky řádně ohodnoceni blokovými pokutami.

Oproti předešlým akcím byl zaznamenán pokles počtu 
přestupků v dopravě.

Hledání psychicky narušeného mladíka
Z nemocnice ve Varnsdorfu  odešel psychicky narušený 

mladík neznámo kam. Městská policie byla požádána o jeho 
nalezení, aby mohl být převezen do psychiatrické léčebny. 
Po dvaceti minutách pátrání  byl mladík hlídkou MP zjiš-
těn v dolní části ulice Karlova, byl zadržen a převezen do 
nemocnice ve Varnsdorfu.

Opilci a městská policie
V období posledního týdne roku 2007 asistovala hlídka MP 

v jedenácti případech u občanů našeho města, které zmohl 
alkohol takovým způsobem, že jim musela být přivolána 
rychlá záchranná služba. Drtivá většina těchto případů kon-
čila jejich hospitalizací v nemocnici, což v roce 2008 bude již 
zpoplatněno a tudíž se opilost zase poněkud prodraží.

Strážníci Městské policie Varnsdorf přejí všem občanům 
města mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2008.

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf            

HRANICE DEFINITIVNĚ ODSTRANĚNY

Odstraňování zábran.                    Foto Frank Schaaf

Czech POINT 
zahájil provoz

Koncem roku 2007 do-
šlo na Městském úřadu
Varnsdorf ke spuštění 
provozu pracoviště Czech 
POINT, odkud je možné od-
nést si tyto ověřené výstu-
py: výpis ze živnostenského 
rejstříku, výpis z obchodní-
ho rejstříku, výpis z katas-
tru nemovitostí a od ledna
i výpis z rejstříku trestů.

Do budoucna se počítá 
i s možností výpisu z karty 
řidiče, tedy o zjištění počtu 
bodů udělených za doprav-
ní přestupky. Za vydání 
ověřeného výstupu je od 
žadatele vybírán správní 
poplatek podle zákona 
o správních poplatcích, 
a to ve výši 50,- Kč za kaž-
dou i započatou stránku. 
O vydání ověřených výstupů 
je možné žádat  denně kromě 
čtvrtka. Tato služba by měla 
přinést občanům úsporu 
času a námahy spojené 
s obíháním úřadů. Věříme, 
že bude fungovat k vaší 
i naší spokojenosti. 

RK

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky
RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Městské 

divadlo Varnsdorf - projekt dostavby sociálního zaříze-
ní“ uchazeči - MORIX, s.r.o. Praha 8.

RM rozhodla schválit návrh ceníku Hlasu severu 
s účinností od 1. 1. 2008 a rozhodla zrušit výběrové 
řízení na akci „Úpravy prostranství v okolí „Věžičky“ 
ve Varnsdorfu“ s tím, že nové výběrové řízení bude 
vyhlášeno po konzultaci s městským architektem             
Ing. Arch. Kautem na zpracování urbanistické studie 
oprávněnou osobou.

RM rozhodla vzít na vědomí informaci o výběrových 
řízeních na prodej č.p. 3044 (kinokavárna) a na prodej 
areálu v ul. Čsl. letců s tím, že rozhodnutí o prodeji bude 
předloženo na lednovém zasedání ZM.

Na základě dlouhodobého záměru (z části vyvolaných 
i negativními reakcemi občanů města na vyhlašování po-
plachu pomocí městského rozhlasu) si hasiči v rámci svého 
rozpočtu vybrali a v prosinci zakoupili nový systém svolávání 
členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Vybraným sys-
témem, který byl nakonec zvolen v poměru cena/technické 
parametry/zkušenosti uživatelů v ČR, se stal PELIG v1.5ZH. 
Zařízení umí jednoduše a s nízkými náklady jak na pořízení, 
tak i na provoz svolávat všechny členy jednotky vlastnící 
mobilní telefon k zásahu a zároveň s nimi prostřednictvím 
SMS zprávy komunikovat i mimo vlastní poplach. Systém 
umí vyhlásit požární poplach automaticky oznámením z ope-
račního střediska, dálkově prozvoněním z telefonu velitele 
nebo stisknutím tlačítka na ústředně zbrojnice. V těchto 
případech systém spustí sirénu na objektu „hasičárny“, ro-
zešle všem členům jednotky SDH SMS a zároveň jim začne 
postupně prozvánět telefony (u většiny telefonů se dnes dá 
nastavit zvláštní – výrazné zvonění pro dané číslo). Dále 
umožňuje rozesílání hromadné SMS bez houkání a prozvá-
nění po aktivaci z telefonu velitele (používáno pro nouzovou 
komunikaci systémem VISO 2002 už třetím rokem) a v ne-
poslední řadě i funkci alarmu při narušení jednoho ze čtyř 
nezávislých vstupů, případné další naprogramované úkony. 
Přenos zpráv je standardní o maximálním počtu znaků 160 a 
zařízení obslouží až 45 účastníků. Zařízení je plně zálohované 
pro případ výpadku proudu, kdy zároveň o této situaci a jejím 
pominutí informuje pomocí SMS zprávy velitele, případně 
jeho zástupce.

Co to vše znamená pro občany? Po namontování a zprovoz-
nění systému v lednu tohoto roku bude probíhat asi jeden až 
dva měsíce zkušební provoz, při kterém bude dolaďován sys-
tém a případné technické problémy. Po tuto dobu, která je ne-
zbytná  pro případ spolehlivého vyhlášení poplachu v případě 
záchrany osob a majetku není možné riskovat, bude zároveň 
použit pro vyhlášení požárního poplachu městský rozhlas. 
Po přechodu do „ostrého“ provozu bude požární poplach vy-
hlašován pouze standardním zákonem určeným způsobem, 
tedy sirénami umístěnými na budově divadla, gymnázia 
a hasičské zbrojnice a výše uvedených zařízeních. Městský 
rozhlas bude poté využíván k pravidelným i nepravidelným 
relacím a v rámci krizového řízení pro vysílání signálů CO 
určených pro obyvatelstvo a daných zákonem a vyhláš-
kou - Zkouška sirén první středu v měsíci v čase 12 až 
12.15 hod., signálu Všeobecná výstraha doplněného hlášením 
o možných rizicích a chování během nich. Předpokládáme, že 
v případě ideální situace bychom již od 1. března nepoužívali 
pro svolávání hasičů městský rozhlas.

Na závěr přejeme všem obyvatelům našeho města a okolí 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a málo nepříjemných chvil, 
během kterých nás budou potřebovat. 

Jiří Sucharda, velitel JSDH Varnsdorf

Akutní péči 
uhradí kraj

 
Varnsdorf bude vedle Dě-

čína a Rumburku místem, 
kde mohou lidé využívat 
lékařskou pohotovost. No-
vinkou pro radnice je fakt, 
že poskytované služby by 
měl zcela hradit Ústecký 
kraj. Letos o tom rozhodl 
Ústavní soud. V příštím roce 
má Ústecký kraj na provoz 
pohotovosti v patnácti mís-
tech uvolnit skoro 14 milio-
nů korun, z toho bude 465 
tisíc korun pro Varnsdorf, 
600 tisíc pro Rumburk. 
V minulosti se kraj a měs-
ta dohadovala, kdo má ze 
zákona pohotovost platit. 
Nakonec na ni přispíval kraj 
i radnice. „Z rozpočtu měs-
ta jsme tuto službu dotovali 
roční částkou sto osmdesát 
tisíc korun. Lékařskou poho-
tovost  mimo běžné ordinač-
ní hodiny v naší nemocnici 
využívají i lidé z okolních 
obcí a měst. Radnice slíbily, 
že se na financování budou 
také podílet, ale přispívat 
se jim moc nechtělo. Později 
se situace zlepšila,“ uvedl 
starosta Josef Poláček. 

 Předpokládá, že dohady 
skončí s nastalou povinnos-
tí kraje hradit pohotovostní 
službu v celém rozsahu. 

 DD

Hasiči s novým systémem svolávání

Svozy tříděného pytlového odpadu 2008
Žluté pytle s vytříděným odpadem budou 

v příštím roce sváženy v těchto termínech:
Leden   10.   24.
Únor      7.   21.
Březen   6.   20.
Duben    3.   17.
Květen   1.   15.   29.
Červen 12.   26.

Červenec 10.   24.
Srpen        7.   21.
Září          4.   18.
Říjen         2.   16.   30.
Listopad  13.   27.
Prosinec  11.   29.

o spolupráci mezi hasiči po 
vzoru dohody Hrádek nad 
Nisou/Bogatynia/Zittau

- 14. 11. 1996 - uzavření 
dohody o vzájemné spolu-
práci mezi HZS Varnsdorf, 
SDH Varnsdorf a FFW 
Grossschönau (Mertl, Su-
charda, Neumann)

- 29. 3. 1997 - uzavření 
dohody o vzájemné pomoci 
při požárech a jiných mi-
mořádných situacích mezi 
oběma městy (Ing. Bartoň, 
H.G. Glathe) 

- 2003 - Ing. Poláček se 
stává místopředsedou Eu-
roregionu Nisa a obnovuje 
jednání o cyklostezce na 
Žitavské ulici

- 6. 10. 2005 - jednání 
pracovní skupiny ERN ve 
Varnsdorfu o hraničních 
přechodech za účasti před-
stavitelů všech tří měst

- 1. 5. 2004 - vstup ČR do 
Evropské unie

- 15. 2. 2006 - vstupuje 

v platnost Ujednání mezi 
vládou ČR a SRN o zřízení 
nových turistických stezek

- 24. 3. 2006 - fyzické 
odstranění části zábran 
a trvalé zprovoznění přes-
hraniční turistické stezky

-  30. 4. 2006 - v předvečer 
druhého výročí vstupu do 
EU byla slavnostně otevře-
na přeshraniční turistická 
stezka

- 1. 6. 2006 - obnoveny 
pravidelné zastávky němec-
kého vlaku Mandaubahn na 
nádraží ve Varnsdorfu

- XI./XII. 2007 - frézování 
vozovky a pokládání nového 
asfaltového povrchu na 
Žitavské, vytvoření osvět-
leného přechodu, dopravní 
značení

- 18. - 20. 12. 2007 - fyzic-
ké odstranění brány, závory, 
plotů a úprava komunikace

- 21. 12. 2007 - otevře-
ní hraničního přechodu 
do 7,5 t do Grossschönau

JS
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DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Ano, jako na bojišti zuři-
vého válečného konfliktu si 
musel připadat člověk pro-
cházející Varnsdorfem na 
Štědrý den večer. A možná  
i tehdy bylo více klidu, než 
o Vánocích právě minulých. 
Pamatuji hodně, ale asi ne 
dost, abych pochopil, co nutí 
některé lidi k tomu, aby stůj 
co stůj narušili posvátný 
klid svátků, jež mají přinést 
do domu pohodu, dobrou 
náladu, tichou vzpomínku 
a trochu rozjímání. Kdy 
jindy, než o Vánocích má 
nad celým krajem zavlád-
nout hluboký mír? Chtěje 
si vychutnat atmosféru 
svátečních dnů, projít se 
ulicemi, do kterých na po-
slední chvíli padlo trochu 
sněhu, sfoukl jsem svíčky 
na vánočním stole a vyšel 
ven. Hlavou se mi honily 
vzpomínky na to, jak jsme 
doma na horách vycházeli 
do mrazivé noci, abychom 
se nadýchali ledového 
vzduchu, abychom po očku 
nahlíželi okénky do chalup 
a obdivovali svítící vánoční 
stromečky sousedů. Nad 
vrcholky kopců se vznášel 
jen vzdálený hlas zvonů 
svolávající na půlnoční 

VÁNOCE NA FRONTĚ
mši. Ostatní zvuky, jakoby 
z obavy před nepatřičností, 
utlumily vysoké sněhové 
peřiny. Leckde jen kouřící 
komíny sněhem zavátých 
chalup prozrazovaly, že 
i v tomto domě jsou lidé, 
které navštívila velebnost 
posvátného večera. Mé roz-
jímání však utnula rána, 
za kterou by se nemusela 
stydět ani Tlustá Berta (pro 
ty, kteří to nevědí - tak se 
jmenoval jeden z největších 
kanonů, které kdy člověk se-
strojil). A za ní druhá rána, 
třetí a v rychlém sledu další 
a další. Chtělo se mi zařvat: 
„Proč?“ Zakotvila snad na 
Mandavě Aurora? Ale ani 
minulý režim nenašel do-
statek síly na to, aby zkusil 
potřít Vánoce takovýmto 
hrubým způsobem. Ano, 
pamatuji, že každou neděli 
v pravé poledne houkaly 

sirény, aby přehlušily kos-
telní zvony. Ale na Štědrý 
den? Co jiného než válečný 
konflikt by si trouflo spustit 
v tuto dobu tak ohlušující 
kanonádu. Šel jsem ulice-
mi a čekal, zpoza kterého 
rohu vyjde nebo vyjede 
policejní hlídka. Marně. Po 
pár desítkách metrů jsem 
zaslechl další neklamný 
projev války. Ohlušující 
dunění a hulákání. Že by 
bitva? Omyl, to se jen pár 
znuděnců bavilo tím, že se 
snažili stůj co stůj v restau-
raci Fénix „hudbou“ potlačit 
něco, co jim nedovolilo, aby 
prožívali sváteční večer tak, 
jako zbylé stovky či tisíce 
obyvatel Varnsdorfu. A že 
tím nadobro zkazili radost 
a náladu druhých? „No a co. 
My se chceme také bavit.“ 
Ale i ten bájný pták Fénix 
povstal z popela, aby v ještě 
větší kráse vzlétl nad kraji-
nou! A ne, aby znovu uká-
zal, jak i proti touze všech 
okolo po klidných večerech 
(v sousedství jindy hlučících 
továrních objektů) dokáže 
zničit i těch pár okamžiků 
pohody.

Je tohle novodobé pojetí 
svátků? Je tohle právě ten 
důvod, pro který stálo za to 
dočkat se otevřených hranic? 
Je tohle neklamná známka 
svobody projevu? Pak chraň 
nás ruka Páně před dalšími!

Pokoj lidem dobré vůle.
  -TTN-

Kdo absolvoval na Nový rok, tedy prvního ledna, novo-
roční procházku po našem městě, hlavně v jeho „obchodní 
části“ v Národní ulici, musel být zákonitě zděšen. V části 
ulice od bývalého hotelu Praha až po restauraci Beseda se 
doslova brodil obaly a krabicemi od vystřelené pyrotechniky, 
které se povalovaly přes vozovku od jednoho chodníku až 
na druhý. Naprosto stejná situace však byla i na Jiřetín-
ském náměstí a v řadě dalších měst. Proč jsem tedy volil 
zamyšlení a ne článek plný kritiky? Ano, můžu teď tady lát 
a spílat na město, na jeho technické služby, na městskou 
policii apod. Otázkou však je, zda bych si tím jen nevyřešil 
momentální pocit vzteku a bezmocnosti a nezchladil si pouze 
žáhu. Zkusme ale najít skutečného viníka. Zejména proto, 
že jsem přesvědčen, že bychom měli mít nastavená stejná 
pravidla pro všechny. Pokud město nebo jiný pořadatel koná 
ve městě nějakou akci, vždy je její bezprostřední součástí 
úklid během samotné akce a následně po ní. V tomto případě 
však jde o soukromé oslavy příchodu nového roku, slavené 
zejména zahraničními obyvateli této ulice, a proto je nor-
mální, že by si po sobě měli také uklidit. Tak jako jsem si já 
ráno posbíral a zametl zbytky vystřelené pyrotechniky před 
svým domem. Od známých jsem vyslechl, jak k tomu přijdou 
řádní obchodníci, když ráno budou muset uklízet před svým 
obchodem, když mohl jezdit a svážet Ekoservis popelnice na 
Štědrý den, mezi svátky a na Nový rok. Proč nemůžou na 
Nový rok uklízet i technické služby? Samozřejmě, že můžou, 
ale na rozdíl od popelnic, které si všichni platíme, si to tady 
prostřednictvím technických služeb zaplatíme z naší spo-
lečné pokladny, a to za dvojnásobek běžné taxy (práce ve 
svátek). Těžko asi hledat konkrétního viníka (představa že 
silvestrovskou nocí se plíží postava strážníka MP s foťákem 
v ruce dokazující odpálení pyrotechniky, je jaksi komická) 
a stejně tak i čekání na úklid do doby, než situaci vyřeší 
přestupková komise. Dejme si však pro příště předsevze-
tí - chovejme se k sobě ohleduplně, slušně a ke všem 
stejně. K tomu vyzveme do příštího roku všechny obyva-
tele této lokality, ať i novoroční procházka může být pro 
všechny hezkým zakončením oslav příchodu nového roku. 
S přáním hezkého a klidného roku 2008 plného zdraví 
(zejména kvůli poplatkům u lékaře).                     Váš JS

MALÉ NOVOROČNÍ 
ZAMYŠLENÍ

Události, které změnily město
Při příležitosti 140. výročí povýšení „největší vesnice Ra-

kouska-Uherska“ na město, na které v letošním roce vzpo-
mínáme, chceme čtenářům v kostce připomenout události, 
které se během těchto let výrazně zapsaly do rozvoje města. 
Neklademe si za cíl postihnout všechno, protože ani dostup-
né publikace o Varnsdorfu, ani kronika města a místní tisk 
nemohly zaznamenat veškeré události, jež ve své konečné 
podobě přispěly k tomu, že dnešní Varnsdorf je takový, 
jakým jej známe. V dnešním úvodním díle si připomeneme 
prvních deset let od povýšení Varnsdorfu na město.

Jak už bylo na úvod řečeno, byl 28. července 1868 
Varnsdorf povýšen na město. Vznikl sloučením šesti obcí, 
které však už předtím tvořily jediný celek, protože dohro-
mady byly obklopeny starovarnsdorfskými pozemky a domy, 
roztroušenými bez vzájemného uspořádání.

Starý Varnsdorf - první původní obec tvořily domy 
a pozemky po obou stranách Mandavy.

Nový Varnsdorf - ležel východně od Starého Varnsdorfu 
při hranicích s Grossschönau.

Floriansdorf - ležel severozápadně na hranicích se 
Seifhennesdorfem.

Karlsdorf - rozkládal se jižně od Starého Varnsdorfu 
kolem Pěnkavčího vrchu.

Starý Franzental - ležel jihozápadně od Starého Varnsdorfu.
Nový Franzental - rozkládal se severně směrem ke 

Špičáku.
Odhaduje se, že město mělo v té době dohromady něco 

přes tisíc domů a více než 13 tisíc obyvatel.

Významné události let 1868 – 1878

140 let od vzniku 
města Varnsdorf

                                          1868 
- na varnsdorfské nádraží přijela první lokomotiva, nákladní 
vagon a dva osobní vagony
                                          1871 
- odjel první vlak do Žitavy, bylo to 15. srpna
- došlo ke stěhování celního úřadu z domu č. 420 na hlavní 
nádraží
- bylo zakázáno pokračovat v pohřbívání na starém hřbitově 
u kostela
- vyšlo první číslo časopisu „Abwehr“, obhajoval staroka-
tolické hnutí
                                          1872 
- založen nový hřbitov na Předním vrchu
                                          1873 
- otevřena Odborná škola (průmyslovka), vyučovací před-
měty byly: teorie a praxe tkalcovství, kreslení, účetnictví, 
aritmetika, obchodní počty, němčina, barvířský kurz
- vyšlo první číslo časopisu „Nordböhmische Volksblatt“
                                          1875 
- byl postaven most u Damiána Schmidta, široký 6,7 mVítězové tu situaci dobře 

znají. Vyhrát a být nejlepší 
je těžké, ale daleko těžší 
je tento úspěch obhájit i 
podruhé. A představte si, 
nám se to podařilo.

Stejně jako loni napsali 
studenti varnsdorfského 
gymnázia zprávy o svých 
dobrých skutcích a zapojili 
se tak do charitativního pro-
jektu Dětský čin roku 2007 
vyhlášeného pro všechny 
školy v České republice.

Ve druhé ze šesti ka-
tegorií – Pomoc v rodině 
– získal největší počet hlasů 
příspěvek Slávka Laštůvky 
z tercie B.

Ještě jednou mu moc 
blahopřejeme. Pokud Vás 
zajímá, o čem vlastně Slá-
vek psal, můžete navštívit 
webové stránky projektu 
www.detskycinroku.cz.

Mgr. Jana Petrová, GV

Dětský čin 2007

                                          1876 
- otevřena městská spořitelna
- zahájen provoz na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf
- na zastávce Starý Varnsdorf otevřena expozitura celního 
úřadu
- došlo k obezdění hřbitova
                                          1877 
- začala stavba mostu Union

rd/zdroj Palmeho kronika
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Start cyklistů do zahřívacího kola.                          Foto ZdS

INZERCE

dokončení ze  str. 1

Závod se jel za těžkých podmínek (sníh, vlhkost), i přesto 
se na startu sešlo celkem 55 cyklistů. Nejpočetněji byly 
zastoupeny kategorie mužů a žen do 40 let. 

Závod na 2 kola – cca 5 km, žáci 1995-97: 1. Jakub 
Spurný – čas 12:23,6 min. Žáci 1992-94: 1. Matěj Volf 
– 10:35,5 (celkový vítěz), 2. Jiří Švorc – 11:55,6. Veteráni 
1947–56: 1. Miloš Javůrek – 10:37,8, 2. Andrea Prescher 
– 11:47,9, 3. Jan Pospíchal – 12:01,3. Veteráni I 1946 a 
starší: 1. Herbert Michel – 10:54,4, 2. Zdeněk Barborík – 
14:12,5. Ženy do 40 let: 1. Ivana Loubková – 10:38,1, 2. Ka-
teřina Loubková – 11:15,3, 3. Veronika Koktová – 12:02,3. 
Ženy nad 40 let: 1. Julianne Prescher – 12:35,7, 2. Olga 
Koktová – 13:03,4, 3. Barbora Michalinová – 13:35,3. 

Závod na 5 kol – cca 12,5 km, junioři 1989-1991: 
1. Jan Strož – 23:48,0 min. (celkový vítěz), 2. Jan Doležal 
– 24:22,9, 3. Jiří Kalivoda – 26:33,3. Muži 1977-1988: 
1. Pavel Jindra – 24:22,0, 2. Jan Novota – 24:22,2, 
3. Herbert Schwarz – 24:22,3. Muži I 1967-1976: 1. David 
Nejedlý – 24:22,1, 2. Jiří Švorc – 24:22,5, 3. Jakub Svoboda – 
24:22,6. Muži II 1957-1966: 1. Jan Mádl – 25:30,1, 
2. Václav Zemler – 25:30,8, 3. Martin Marczi – 26:02,1.    

                    V.Z., ZdS 

Silvestrovská klání roku 2007

Výsledky 12. ročníku závodu 
horských kol – Silvestr 2007

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

POMÁHÁTE RECYKLOVAT? 
Chráníte životní prostředí a suroviny!

Co se dál děje s vyřazeným spotřebičem
Průměrná česká domácnost používá šestnáct různých 

druhů elektrospotřebičů – od nejvíce rozšířených praček, 
ledniček a televizí až po zatím méně obvyklé myčky na 
nádobí. Co dělat, když některý z nich doslouží nebo se jej 
rozhodnete vyměnit za novější, výkonnější a úspornější?

Podle provedených průzkumů se ukazuje, že 14 % občanů, 
kteří vyřadili nějaký elektrospotřebič, ho odvezlo do sběrného 
dvora, 6 % jej odevzdalo u prodejce při koupi nového přístroje, 
zhruba 15 % občanů ale hází vysloužilá elektrozařízení do 
popelnice a 12 % je skladuje doma. Někdo také prodá vyslou-
žilý spotřebič do bazaru či prostřednictvím inzerátu, další jej 
odveze na chatu nebo chalupu a tam používá dál. 

Z výsledků výzkumu je dále patrné, že obyvatelé považují 
své znalosti jak s vysloužilými elektrospotřebiči nakládat 
za nedostatečné; přibližně čtyři z pěti obyvatel vědí o mož-
nostech nakládání s elektropřístroji jen málo, popř. mají 
pouze povšechné informace. 16 % jich připustilo, že o tom 
neví vůbec nic. Společnost Elektrowin zapojila za dobu své 
činnosti do svého systému již více než 3 000 obcí a zpětně 
odebrala přes 19 000 tun elektrozařízení. Vrámci našeho 
města  byl od začátku roku zajištěn sběr celkem 1 266 ks 
elektrozařízení, z toho 399 kusů chladniček. V součtu to 
znamená úsporu 80 000 Kč. 

Na sběrný dvůr mohou občané odevzdávat velké i malé 
vysloužilé elektrospotřebiče. Zde jsou pak vyškolenými pra-
covníky tříděny a připraveny na cestu ke zpracovatelům.

Odbor životního prostředí

Centrum regenerace 
hledá spolupracovníka se 
zájmem o obor kondice a 
péče o vzhled. HPČ i VPČ. 
Rekvalif ikace zajištěna. 
Volejte 775 375 065.

Hledáme společnice do 
nočního klubu v Německu. 
Cesty hrazeny, ubytování 
zdarma. Tel. 605 888 158.

SKZ Nord nabízí pra-
covní příležitost na cca 1/4 
prac. úvazku - administra-
tivní činnost. Podmínky: 
bydliště Varnsdorf, flexibi-
lita, základy na PC, zkuše-
nost v kancelářské činnosti 
vítána. Tel. 604 267 602, 
412 372 521.

Zastupitelstvo města 
se koná 24. ledna 2008 

ve Studentském 
centru Střelnice 

v 15 hodin.
Vrh kládou.                                                        Foto rm

kole a zúčastnila se cyklis-
tického závodu. A aby si po-
řadatelé zachovali její přízeň 
do let následujících, dočkala 
se ocenění a vychutnání si 
slastné chvilky na stupních 

vítězů stejně jako ostatní 
soutěžící. Občerstvení bylo 
dostatek, dobré nálady rov-
něž. Nezbývá než se těšit na 
další ročník silvestrovských 
klání a přátelských setká-
ní. Pořadatelem akce byla 

Komise pro tělovýchovu 
a sport MěÚ Varnsdorf 
a Atletický oddíl TJ Slo-
van, hlavním rozhodčím 
Rudolf Synek, ředitelem 
závodů Stanislav Skalický. 
Ceny nejlepším předávali 

místostarostové František 
Dlask a Karel Dubský 
a zástupce Regie, a.s. Zbyněk 
Šimák. Více jak čtyřhodino-
vý program řídil a slovem 
provázel Martin Louka.                                     

red
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Dům dětí a mládeže mládeže Varnsdorf v předvánočním 
čase bilancoval. K  uspořádání Vánočního pohlazení, které 
bylo výčtem vystoupení dětí ze zájmových kroužků, si vy-
bral Sloupový sál, jehož prostory zaplnili rodiče, prarodiče 
a příbuzní s velkým očekáváním. A stálo to za to.                

Text a foto rm

Přehlídka nejrůznějších dětských, ale nejen dětských, 
vystoupení - tak se dá popsat zdařilá předvánoční akce, 
kterou pořádal o Stříbrné neděli sportovní klub Paintball 
Varnsdorf. Zaplněná varnsdorfská sportovní hala byla dů-
kazem její obrovské popularity nejen v publiku, ale i v počtu 
vystupujících. Jedno krásnější než druhé.    

Text a foto rm

Monika Lampová přijala nabídku
Monika Lampová, která přijala nabídku na kandidaturu 

do Senátu ČR za Stranu zelených se věnuje především soci-
ální oblasti. Pomoc zdravotně či sociálně handicapovaným 
lidem – to by mělo být rovněž hlavní téma, jak její volební 
kampaně, tak i práce v Senátu. Mnoho lidí si Moniku spojuje 
i s jejími kulturními a sportovními aktivitami (loutkové diva-
dlo v Dolní Poustevně, turistický pochod Severní stopou). 

Kandidatura Moniky je ještě podmíněna úspěšným absol-
vováním primárních voleb v základních organizacích Strany 
zelených na Děčínsku.                                                    -r-

VÁNOČNÍ POHLAZENÍ

VÁNOČNÍ KOMETA
Střední škola služeb 

a cestovního ruchu již řadu 
let vychovává odborníky 
pro oblast cestovního ru-
chu. Má v našem regionu 
dosud netušené možnosti. 
Vedení školy si je vědomo 
nedostatku vysokoškolsky 

Vysoká škola obchodní ve Varnsdorfu
vzdělaných odborníků, 
a proto zahájilo v minulém 
roce jednání se zástupci 
Vysoké školy obchodní 
v Praze. Díky vstřícnému 
přístupu pana rektora Prof. 
Ing. Václava Kubišty, CSc. 
a pana prorektora Ing. Jana 

Lajky bude v akademickém 
roce 2008/09 otevřena po-
bočka VŠO ve Varnsdorfu 
v prostorách vzdělávacího 
střediska SŠS a CR.

Ve Varnsdorfu bude mož-
no studovat v bakalářském 
studijním programu Mezi-
národní teritoriální studia 
studijní obor Cestovní ruch 
a pro absolventy vyšších 
odborných škol bude nabí-
zena zkrácená forma tohoto 
studijního oboru.

První studenti budou 
moci studovat v kombino-
vané formě studia. Bližší 
informace je možno získat 
na webových stránkách 
VŠO (www.vso-praha.cz) 
a na Dni otevřených dveří, 
který se koná 18. 1. 2008 v 
prostorách SŠS a CR v Bra-
tislavské ulici, kde budou 
přítomni zástupci VŠO.

Ing. Petr Kotulič, 
zástupce ředitele

Chystáte se 
na masopust?

Masopust se pomalu blíží, 
je čas na přípravu masek. 
Vyrobte si vlastní originální 
masku a můžete se předvést 
na masopustním reji již 
v sobotu 2. února.



Chcete si přivydělat? 
Máte alespoň 4 hodiny 
týdně čas? Podnikání 
v oblasti parfémů pro kaž-
dého! Nabízím výdělek + 
nejvýhodnější mobilní ta-
rify a dva mobily za 1 Kč. 
Info 723 882 808.

Svatební a společnská 
móda pro dámy a pány. Půj-
čovna - prodej - zakázkové 
krejčovství - ruční výroba 
doplňků - opravy a úpravy 
oděvů. Út - Pá 14.00 - 18.00, 
mimo otv. dobu dle domluvy. 
Kontakt: Varnsdorf, Elišky 
Krásnohorské 1549, tel. 
728 764 809, j.zarnack@e-
mail.cz, www.svatebni-mo-
da.cz. Připravili jsme pro 
Vás novou kolekci svateb-
ních šatů na rok 2008. Rádi 
pokračujeme v naší tradici 
a pro každou nevěstu máme 
připraven dárek!

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

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

PŮJČKY - ÚVĚRY
Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!

Schválení do 10 minut - BEZ POPLATKU!!!

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

Salon pro psy - kou-
pání, stříhání, trimování, 
drápky, čištění uší. Možnost 
úpravy také u vás doma. H. 
Matoušková, Jiříkovská 99, 
Rumburk. Tel. 412 333 365, 
604 854 748.

 

VELVETA, a.s. Varnsdorf přijme 
elektrikáře, řidiče nákladního auta s přívě-
sem s oprávněním sk. C a E, 5 let praxe, 
referenta prodeje se znalostí německého 
a anglického jazyka – absolvent ekonomické 
školy nebo OA, vyučené švadleny a krejčí do 
konfekční dílny. Nástup možný v lednu 2008. 

Kontakt: 412 854 236



VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

VARNSDORFSKÝM 
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§

15. ledna se dožívá 70. let naše manželka, maminka, 
babička a tchyně Maruška Pondělíčková.

Vše nejlepší do dalších let a hodně zdraví ti přeje celá 
tvoje rodina.

8. ledna oslavil krásné 80. narozeniny 
náš milý manžel, tatínek, dědeček a pra-
dědeček František Hévr.

Vše nejlepší, hodně zdravíčka a pohody 
do dalších let přeje manželka s rodinou.

6. ledna uplynulo 8 roků, co nás opustil 
náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pra-
dědeček Ing. František Jílek. 

S láskou stále vzpomíná manželka a 
dcery Daniela a Jarmila s rodinami.

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o varnsdorfské star-
tující. 50 m, dívky nar. 2003 a později (4 startující): 
1. Cipriánová Barunka 03 - 22,6 sek., 2. Michalinová Barbora 
04 - 22,7, 3. Přerovská Eliška 04 - 22,8, 4. Kolouchová Jitka 
03 - 22,9. 100 m, dívky nar. 2000-02 (9): 1. Babíková Vik-
torka 02 - 24,5, 2. Kubíčková Tereza 00 (Česká Lípa) 25,3, 
3. Ježková Štěpánka 01 - 26,7. 300 m, dívky nar. 1998-99 
(3): 1. Poláčková Alena 99 - 01:06,9 min., 2. Venclová Vero-
nika 99 - 01:10,3, 3. Venclová Natálie 99 - 01:11,4. 600 m, 
dívky nar. 1996-97 (5): 1. Špičková Kateřina 97 - 02:06,5, 
2. Škvorová Barbora 97 - 02:12,9, 3. Papíková Ladislava 96 
(Česká Lípa) 02:16,2. 600 m, mladší žákyně 1994-95 (2): 
1. Smrčková Monika 94 - 02:02,6, 2. Čiháčková Jana 94 - 
02:22,4. 800 m, starší žákyně 1992-93 (4): 1. Nováková 
Jana 93 - 02:42,3, 2. Bínová Radka 93 - 02:45,8 (obě Česká 
Lípa), 3. Dědková Petra 92 (Ml. Boleslav) 02:53,3. 1650 m, 
ženy mílařky OPEN (8): 1. Loubková Ivana 80 - 05:49,3, 
2. Loubková Kateřina 81 -05:51,3 (obě Cyklorenova Cvi-
kov), 3. Hanzlová Veronika 81 (OK N. Bor) - 06:27,2. 1650 
m, ženy veteránky (2): 1. Rozborová Jitka 68 - 08:10,5, 
2. Jínová Vladimíra 66 - 08:15,5. 50 m, chlapci nar. 2003 
a později (14 startujících): 1. Svoboda Václav 03 - 19,3 sek., 
2. Svačinka Oliver 04 - 19,3, 3. Damašek Filip 03 - 19,5. 100 
m, chlapci nar. 2000-02 (10): 1. Křivohlavý Jan 00 - 26,2, 
2. Nagy Roman 01 - 26,8, 3. Neubauer Jakub 00 - 27,3. 300 
m, chlapci nar. 1998-99 (10): 1. Kolár Kryštof 98 - 53,7, 
2. Kramer Ondřej 99 - 56,3, 3. Dužár David 98 - 59,6. 600 
m, chlapci nar. 1996-97 (10): 1. Švorc Michal 97 - 01:56,6 
min., 2. Doležal Ondřej 97 - 02:03,7, 3. Janč Jakub 96 - 
02:04,9. 800 m, mladší žáci 1994-95 (9): 1. Škorňa Jindřich 
94 - 02:32,1, 2. Lánský Radek 95 - 02:39,8, 3. Spurný Jakub 
95 - 02:41,5. 1650 m, starší žáci 1992-93 (7): 1. Smrčka 
Martin 92 - 05:33,1, 2. Papík Roman 92 (Č. Lípa) - 05:42,4, 
3. Soukup Martin 92 (Praha) - 06:22,3. 1650 m, muži mílaři 
OPEN(3): 1. Kozler Tomáš 90 (Rumburk) - 5:41,1, 2. Hrdina 
Jakub 90 (Č. Lípa) - 5:48,0, 3. Kalivoda Jiří 91 - 5:51,3. 5500 
m, muži do 39  let,  hlavní závod (19): 1. Jindra Pavel 78 
(Cyklorenova Cvikov) - 18:46,7, 2. Daňko Miroslav 77 (Labe 
triclub) - 19:16,5, 3. Vagenknecht Roman 75 (Úpice) 19:25,8, 
4. Podrazil Tomáš 85 - 19:43,6. 5500 m, muži do 49 let (3): 
1. Šrachta Vladimír 60 (Cvikov) - 21:15,2, 2. Kašparec Petr 
62 (Č.Lípa) - 21:41,3, 3. Fúsek Tomáš 66 (TOM Mikulášovice) 
- 24:08,2. 5500 m, muži do 59 let (5): 1. Bufka Zdeněk 57 
(Č. Lípa) - 20:23,4, 2. Krupka Milan 56 (Rumburk) - 21:15,2, 
3. Kuthan Vojtěch 50 (Kr. Lípa) - 22:04,5. 5500 m, muži 60 
let a starší (2): 1. Sládek Karel 45 (FK Arma Ústí) - 26:11,0, 
2. Krupa Vratislav 42 (Rumburk) - 29:56,7.

VLOŽENÉ ZÁVODY   
Ženy - hod válečkem (17): 1. Kolouchová Iva (Děčín) 

- 16,84 m, 2. Bodláková Linda (Rumburk) - 16,19, 3. Burší-
ková Martina (Dolní Podluží) - 15,86, 4. Skalická Vladimíra 
- 15,36, 5. Kučerová Nikola - 15,09. Muži - vrh kládou (10): 
1. Ineman Jiří (Rumburk) - 7,21 m, 2. Dostál Jaroslav - 6,87, 
3. Hanousek Jiří - 6,16, 4. Macháček Pavel - 6,10.

Výsledky Silvestrovského běhu

Děkuji společnosti SčVK, a.s. za perfektní servis při ha-
várii potrubí v předvánočním čase.                  

Olga Koberová

Děkuji sestřičkám a lékařům MUDr. Plhoňovi, 
MUDr. Járovi, MUDr. Richterovi a MUDr. Ulverovi za 
dlouholetou a obětavou péči o mého manžela Jaroslava 
Englera. Poděkování patří i MUDr. Janákovi za lidský 
a citlivý přístup.

Všem přátelům a známým, kteří se přišli 28. prosince 2007 
rozloučit s p. Jaroslavem Englerem, děkuji za projevenou 
soustrast a květinové dary. Poděkování patří i p. Fundovi 
a pohřebnímu ústavu Kamélie za vstřícnost a ochotu. 

Za pozůstalé manželka Jaroslava

PODĚKOVÁNÍ
Kalendář – poděkování sponzorům

Trochu s obavami a otazníkem nad sebou samými si 
studentky Gymnázia Varnsdorf s humanitním zaměřením 
vybraly návštěvu Speciální školy Varnsdorf a Ústavů soci-
ální péče Brtníky, Lobendava a Krásná Lípa. Nedivím se. 
Společnost, ve které žijeme, kontakt s handicapovanými 
lidmi moc nevyhledává. Tolik spontánní radosti, vlídnosti 
a ochoty spolupracovat je skryto za těmito zdmi! Z návštěv si 
studentky, kromě dobrých pocitů, přinesly obrázky a vznikl 
1. kalendář studentů gymnázia a postižených lidí (můžete 
vidět na stránkách www.bgv.cz).

Poděkování patří i firmám EKO servis Varnsdorf, Vitana 
Varnsdorf a SAMAT Varnsdorf, které nám pomohly finančně 
zabezpečit dárky pro postižené a přivedly nás na myšlenku 
tradičního kalendáře.                         Darina Bočková, GV

Děkujeme kolektivu učitelek i dětem z mateřské školy 
Stonožka vedené  ředitelkou Libuší Hrabalovou za dobrou 
spolupráci při vystoupení dětí na módní přehlídce. 

Malí účinkující Tomášek, Bára a Nikolka se podíleli na 
příjemném zpestření celého módního vystoupení u příleži-
tosti Dne otevřených dveří  SŠS a CR. 

Helena Hovorková

Existují přátelství, která 
časem nezanikají. K tako-
vým řadím kolegiální přá-
telství s pražským malířem 
a grafikem Slávou Jílkem, 
který měl chalupu s výtvar-
ným ateliérem ve Studánce 
u Varnsdorfu.

Vzájemně jsme se nav-
štěvovali u něho a na mé 
chalupě v Lesné. Vzpomínali 
jsme na novinářskou činnost 
a spolupráci s pražskými 
redakcemi časopisů, ale i 
na pořádání výstav obrazů 
„Novináři po uzávěrce“.

Také jsme spolu připra-
vovali „Napoleonův den“, 
uskutečněný před dvaceti 
lety, v polovině srpna roku 
1987 ve Studánce, jako při-
pomínku na přítomnost fran-
couzských vojsk v severních 
Čechách. Sláva zpracoval 
grafický list „Lužické hory“ 
o událostech a přítomnosti 
Napoleona Bonaparte v se-
verních Čechách.

V nastávajícím roce 2008 
by Slávovi Jílkovi bylo 80 
let. Připomínám si ho slovy 
spisovatele Karla Čapka 
z roku 1938: „Ano, mnoho 
se změnilo, ale lidé zůstali 
stejní; jenom teď víme líp, 
kdo je kdo. Kdo je slušný, 
byl vždycky slušný, kdo byl 
věrný, je věrný i teď. Kdo 
se točí s větrem, točil se 
s větrem i dřív. Kdo myslí, 
že teď přišla jeho chvíle, 
myslel vždy jen na sebe. Ni-
kdo se nestává přeběhlíkem, 
kdo jím nebyl vždycky, kdo 
mění víru, neměl žádnou; 
člověka nepředěláš, jenom 
se ti vybarví …“ Sláva byl 
člověk s rovnou páteří!

Josef Poláček, výtvarník

Vzpomínka 
na malíře 

Slávu Jílka

16. ledna uplyne 1 rok, co nás navždy opustila Aloisie 
Urbanová. 

Stále vzpomíná manžel a syn s rodinou.

22. prosince jsme vzpomněli 4. výročí 
úmrtí  Václava Petruse a 29. prosince 
uplynul smutný rok, co nás navždy opus-
tila Marie Petrusová. Kdo jste je znali, 
vzpomeňte s námi. 

Dcera Ivana s rodinou.

§

9. ledna oslavila naše spolupracovnice Světlana Adámko-
vá své narozeniny, ke kterým jí tímto přejeme hodně zdraví, 
štěstí, pohody v rodině i v našem pracovním kolektivu.

Za kolektiv MŠ Zahrádka Drahuška a Danuška.

Jménem základních škol a 
DDM ve Varnsdorfu si dovo-
lujeme poděkovat firmě TOS 
VARNSDORF, a.s., jmenovi-
tě Ing. Miloslavu Bičišťovi a 
Ing. Janu Rýdlovi za zakou-
pení pro tyto jmenované 
subjekty po  deseti kusech 
basketbalových balonů Mol-
tenů. Balony budou využity 
ve školách a v Domě dětí 
a mládeže právě k rozvoji 
pohybových aktivit.

 Zbyněk Šimák, předseda 
Komise pro tělovýchovu a 
sport Rady města Varnsdorf  
a Jan Bártl - člen komise

PODĚKOVÁNÍ
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Halový 
fotbalový 

tahák
Turnajové setkání fotba-

lových přátel organizované 
varnsdorfskými odchovanci 
Petrem a Jindrou Nováko-
vými proběhlo v příjemné 
a pohodové atmosféře. Ve 
sportovní hale hrál každý 
tým s každým a konečné 
pořadí bylo následující: 
1. Děčín (m.j. s Voříškem, 
Hanzáliusem, M. Vašákem, 
Mikelem), 2. Varnsdorf, 
3. Teplice (např. Holakovský, 
Leden, Fasner), 4. Žitava, 
5. Jablonec (s Kluckým, Heř-
manem, Majstorovičem). Za 
domácí tým nastoupili Kro-
páč, J. Berger, P. Horváth, 
I. Čabala, J. Rezek, J. Novák, 
K. Knitl, J. Němec a P. Novák 
jun.                              ZdS

Muži HC Varnsdorf hos-
tili v Libereckém krajském 
přeboru celky Turnova a 
Frýdlantu. S prvým uvede-
ným týmem prohráli 4:10 
(nejlepší hráč domácích Aleš 
Nový) a druhého zdolali 6:2 
(nejlepším hráčem byl uve-
den Roman Quaiser). Dostali 
se tak o bod před poraženého 
a ze čtvrtého místa postoupili 
do 2. části KP, v níž se utkají 
o postup do baráže o II. ligu. 
První zápas je čeká v neděli 
13. ledna od 17.00 hodin, kdy 
hostí hokejisty Lomnice nad 
Popelkou.

 Turnaje mladých ta-
lentů v minihokeji žáků 
3. tříd (ročník narození 1998, 
1999) jako Vánočního turnaje 
o pohár města Varnsdorfu se 
zúčastnila družstva Děčína, 

HOKEJOVÉ ÚSPĚCHY
Frýdlantu/Johnsdorfu, Tur-
nova a domácích Panterů. 
Ti v prvním zápase porazili 
s přehledem Turnov a ani 
dále si nevedli špatně. Až 
v závěrečném zápase tur-
naje podlehli v dramatické 
bitvě Děčínu 7:8, čímž 
obsadili druhé místo. Ko-
nečné pořadí: 1. Děčín, 
2. Varnsdorf, 3. Frýdlant/
Johnsdorf, 4. Turnov.

Hokejový turnaj sta-
rých gard doznal toto po-
řadí: 1. Slavie Praha, 2. HC 
Varnsdorf, 3.  Liberec, 4. Vý-
běr Saska. Ve finále prohráli 
domácí se Slavii 3:4 brankou 
v posledních vteřinách hry. 
Nejlepším střelcem a hráčem 
turnaje byl vyhlášen Tomáš 
Lukeš (36 let) za 10 vstře-
lených branek a 5 asistencí.                                                                                        

ZdS

Jedna z branek Varnsdorfu (v červeném) v zápase proti 
Turnovu.                                                         Foto xxx

Ještě před vánočními 
svátky se uskutečnil odvetný 
zápas varnsdorfského áčka a 
béčka v okresním přeboru. 
Připomeňme, že úvodní duel 
sezóny B-tým vyhrál jasně 
13:5. Béčko bylo mírným fa-

Derby stolních tenistů pro áčko

Dole zleva Exnar, Charouzek, Žítek ml., Chlán, Žítek st. 
(B-tým), nahoře zleva Suchý, zraněný Somič, Miško, Krejčí 
a Fuchsig (A-tým).                                          Foto ZdS

Šachové střípky
Na 14. ročníku Liberec open 2007, šachovém turnaji v ra-

pidu 2x15 na 9 kol, si mezi 42 hráči varnsdorfský Václav 
Vladyka nevedl až tak špatně. Se 6 body se nakonec dělil 
s několika dalšími hráči o nepopulární bramborovou medaili 
za 4. místo. Trochu překvapivě se 7,5 body zvítězil Marek 
Braun, velká šachová naděje Libereckého kraje. 

V předvánočním čase proběhly dva bleskové turnaje 
s mezinárodní účastí. Ve Varnsdorfu vyhrál mezi jede-
nácti startujícími J. Blažej před K. Sládkem a J. Liebem 
(Spitzkunnersdorf). U německým sousedů si poté nejlépe vedl 
domácí M. Guth, o druhé a třetí místo se podělili J. Blažej 
a M. Zapletal. Hrálo čtrnáct šachistů.                V.V., V.H.

PLAVCI SE ROZJELI 
NA VŠECHNY STRANY
Závěr roku byl opravdu nabitý nejen účastí na oblastních 

přeborech, kde se navíc bojovalo i o postup na MČR. Tam se 
podařilo postoupit K. Špičkové, M. Špičkovi, N. Procházkové, 
D. Chvojanové, L. Bendové, K. Buřičové, B. Ptáčkové, Z. Ku-
bíkové a M. Švorcovi, tedy 9ti členům oddílu. Velký úspěch 
zaznamenala opět Karolína Špičková, která na Kladně zvítězila 
na 100 PZ, dále byla 3x druhá, a to na 50 VZ, 100 VZ a 200 PZ. 
Skvělou sezónu podtrhla ještě třetím místem na 200 VZ. Cenný 
úspěch si ze Sokolova přivezl Míša Švorc, který skončil 2. na 
50 VZ. Další závodníci, ti starší, jeli do Zlína. Martin Špička je 
konečně druhým závodníkem oddílu, který pokořil na 100 VZ 
hranici jedné minuty v čase 0:59,57. Blahopřejeme. Můžeme 
se však u něho dočkat ještě výraznějších výsledků na 100 Z a 
200 Z, kde na MČR skončil na 7. resp. 6. místě. Poděkování 
za sponzorství patří firmě GEZ pana Gerháta, Klempířství 
Jaroslava Nováka a Elektrocentru Josefa Hambálka. Všem, 
kteří nám fandí, přejeme hodně pevného zdravíčka v nasta-
lém roce 2008.                                               Zbyněk Šimák 

Junioři (kategorie U 18) hráli na palu-
bovce VSK Slavia Liberec B a zvítězili 40:79 (18:40). Zápas 
zvládli naši hráči rekreačně a ne zcela koncentrovaně. 
Zbytečné fauly a nízká úspěšnost střelby je připravily o 
výraznější úspěch. Body  Sucharda 21, Špiroch a Eichler 
po 12, Smrčka 9, Dubec 9 (1x3), Fejfar, Golla a Vorel po 4, 
Šimák a Janoušek po 2.

Na VSK Slavia TU Liberec A  už to bylo horší a Slovan 
podlehl 117:53 (55:18). Rozdíl mezi družstvy áčka Liberce, 
České Lípy a těmi ostatními v soutěži je markantní, takže 
soupeři bývají již po první čtvrtině smířeni s jasnými prohra-
mi. Junioři Slovanu dokázali držet krok do 5. minuty a stavu 
8:6, než se domácí rozstříleli a třemi trojkami šli do vedení. 
Opět se vyfaulovali dlouzí a výrazně nepřesvědčil ani jeden 
z rozehrávačů. Body Dubec 12 (1x3), Vorel 12, Janoušek 8, 
Eichler 5, Smrčka, Golla a Horáček po 4, Šimák a Fejfar po 2.           

                                            M. Novotný

Basketbal juniorů

voritem a ve středu tabulky 
mělo na soupeře tříbodový 
náskok. Jak se rodil konečný 
výsledek, můžete posoudit 
z výsledků jednotlivých sou-
bojů (první vždy hráči béčka): 
1. Žítek st., Chlán - Fuchsig, 

Suchý 0:3, 2. Charouzek, 
Exnar - Krejčí, Miško 0:3, 
3. Chlán - Fuchsig 2:3, 4. Ex-
nar - Suchý 1:3, 5. Žítek st. 
- Krejčí 0:3 (stav už 0:5 pro 
áčko!), 6. Charouzek - Miš-
ko 3:2, 7. Exnar - Fuchsig 
0:3, 8. Žítek st. - Suchý 3:0, 
9. Charouzek - Krejčí 3:1, 
10. Chlán - Miško 3:0 
(4:6 pro áčko!), 11. Žítek st. 
- Fuchsig 2:3, 12. Charou-
zek - Suchý 2:3, 13. Chlán - 
Krejčí 3:1, 14. Exnar - Miško 
1:3, 15. Charouzek - Fuchsig 
3:1 (stav 6:9, béčko mohlo 
ještě pomýšlet na remízu), 
16. Chlán - Suchý 3:1 (stav 
7:9), 17. Exnar - Krejčí 2:3 
(rozhodující bod pro výhru 
áčka), 18. Žítek st. - Miš-
ko 3:0. Konečný výsledek 
8:10 pro A-tým Varnsdorfu.                                                                                 

ZdS

Domácí na Štěpánském 
turnaji neuspěli

 
Oddíl volejbalu TJ Slovan pořádal mezi svátky 

11. ročník Štěpánského turnaje za účasti 19 družstev nejen 
z Varnsdorfu, ale i z  Nového Boru, Liberce, Jablonce n. 
Nisou, Stráže p. Ralskem a z Litoměřic. Ve 4 divizích nazva-
ných po bývalých varnsdorfských volejbalistech  (Vinklár-
kova, Nedvědova, Dudkova, Labunkova) se družstva utkala 
systémem každé s každým a vítězové následně bojovali 
o 1. - 4. místo, druzí o 5. - 8. a třetí nastoupili v duelech 
o 9. - 12. místo. Úroveň turnaje se zvýšila hlavně díky druž-
stvům z Libereckého kraje. Svědčí o tom i konečné pořadí. 
Z Varnsdorfu se nejlépe umístilo družstvo PARISVOLLEY 
(J. Vinklárek, M. Vinklárek, J. Hendrych, D. Škvorová, 
Y. Červinková) hlavně díky velmi dobrému úvodnímu losu. 
Naopak silná divize připadla družstvu JEŽCI (J. Holubář, 
M. Ježek ml., M. Ježek st., P. Husár, Vakulenko, B. Dam-
nitzová, M. Damnitzová), které narazilo na silné protivní-
ky. Konečné pořadí prvních týmů: 1. NOVÁCI (Liberec), 
2. AQUA TEAM  (Nový Bor), 3. MYZKONCESVĚTA, 4. 
KÁMASÚTRA atd. Turnaj významnou měrou podpořilo 
Město Varnsdorf, dále Jiří Holubář-Gambrinus, Elite, a.s.,  
Vitana Varnsdorf  a  GE-Money bank, pobočka Varnsdorf.                                                                                      

Petr Damnitz


