Číslo

1

LEDEN 2009
ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY
Nezastavujeme, ale
(ne)máme
zpoždění!

CENA 6 Kč

ZEMŘEL ROBERT DAUSCH, ZÁSTUPCE
ŠÉFREDAKTORKY HLASU SEVERU
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉHO STRÁŽNÍKA
VÝŠE MÍSTNÍCH POPLATKŮ SE NEZMĚNILA

(str. 2)

Mrazivá silvestrovská sportovní klání
běžců a běžkyň. Pokud jich
před rokem bylo 129 (92
a 37), tak nyní 155 (91 a 64)!
A zásluhu na tom má, světe
div se, především něžné pohlaví. Divácká kulisa závodů nezůstala pozadu, oproti
předcházejícím létům přišlo
zhruba 300 přihlížejících.
Jedna z nejvyšších účastí
dosavadních ročníků okořenila i závody horských kol.
V obou rozjížďkách byly
k vidění kvalitní výkony.
V první rozjížďce startova-

Kompletní
výsledky
Silvestrovského běhu
Varnsdorfem
(str. 8)

Prvním dítětem roku 2009 je
Veronika Matiková z Varnsdorfu

Pokračování na str. 3

Komise pro tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorf a TJ Slovan Varnsdorf
oddíl atletiky pořádaly poslední den uplynulého roku
již 44. ročník Silvestrovského běhu závod horských kol,
který měl své 13. pokračování v řadě. Po silvestrovských
sportováních za vydatné
sněhové nadílky v letech
2001, 2002, vlezlém nečase
2003 a jarním počasí o rok
později se opětovně závodilo
na sněhu poslední den roku
2005. Po téměř deštivém
Silvestru 2006 doprovázel
silvestrovská klání 2007
skromný sněhový poprašek, ale vždy v uplynulých
třech letech chyběl nějaký
ten štiplavý mrazík. Ten se

Přesně minutu po půlnoci 1. 1. 2009 se v Lužické nemocnici
v Rumburku narodilo první dítě České republiky Veronika
Matiková z Varnsdorfu.
Miminko vážilo 3,46 kg, měřilo 52 cm a holčička je podle
MUDr. Svobody naprosto zdravá a v pořádku. „Porod byl
spontánní, bez komplikací a obešel se bez účasti lékaře
pouze za asistence porodní asistentky,“ doplnil informaci
porodník.
Jedním z prvních gratulantů šťastné maminky Lenky Sykáčkové byl senátor a rumburský starosta Jaroslav Sykáček
(shoda jmen není náhodná, novopečená maminka je senátorovou vzdálenou příbuznou), který je navštívil v nemocnici
krátce po poledni. Pogratuloval nejen spokojené mamince
ke krásné holčičce, ale i tatínkovi Robertovi, který se netajil
Pokračování na str. 3, foto DENÍK

dostavil nyní, bylo nějakých
pět stupínků pod nulou,
a tak teplé občerstvení šlo
na dračku. Mráz přesto
neodradil rekordní zájem
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Hledáme nové
obchodní zástupce

JEŽÍŠKOVA POŠTOVNA VARNSDORF
Vánoční trhy proběhly
v loňském roce o Zlaté adventní neděli 21. prosince
na parkovišti u restaurace
Praha na Národní ulici už
od půl deváté ráno. Celé
prostranství se naplnilo prodejci i nakupujícími, ale také
lidmi, kteří si chtěli společně
vychutnat předvánoční atmosféru s příjemnou hudbou, s vůní teplých klobás
a okouzlujícím závanem
medoviny a svařáčku. Jako
obvykle byl obrovský zájem také o štědrovečerního
kapra.
O program se postarala
i Apoštolská církev se svým
vystoupením. Novinkou byl
stánek Černých rytířů z České Kamenice s praktickými
ukázkami vánočních zvyků.
Úplnou novinkou a malým
překvapením byla nově
zavedená místní pobočka

Ježíškovy poštovny přímo
u nazdobeného stromečku.
Všichni si tak mohli ještě
na poslední chvilku napsat
svá přáníčka pod stromeček.
Jak nám ve svém úředním
oběžníku vzápětí sdělil poštovní adjunkt Józa Balík,
bylo Ježíškovi do vlastních

rukou na naší pobočce označeno a rychlým poslem řádně
vypraveno celkem 99 vánočních přáníček. Zda Ježíšek
ještě stačil všechna přání
vyplnit, už musí posoudit
žadatelé. Mnoho štěstí v novém roce všem!
JS/rm, foto M. Šafus
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NEZASTAVUJEME, ALE (NE)MÁME ZPOZDĚNÍ!
Regionální německý svaz
železničních zákazníků
Horní Lužice zaslal varnsdorfské radnici i Drážnímu
úřadu ČR zajímavou, leč
nepotěšitelnou a naprosto
nepochopitelnou informaci.
Podle nových německých
jízdních řádů mají vlaky
SBE na trase Seifhennersdorf – Zittau – Liberec ve
Varnsdorfu zastavit jenom
na znamení nebo požádání.
Již od 21. prosince je
zastávka prakticky na
znamení nebo požádání,
neboť od rušení hraničních
kontrol dávají výpravčí pro
vlaky SBE průjezd v případě, že nejsou cestující na
nástupišti, a to bez ohledu
na čas.
V případě, že cestující
stojí na nástupišti, mohou
se spolehnout na zastavení
vlaku, jen když vstoupí do
kolejiště. To je ale zakázáno!
To je ale Kocourkov!
Snad právě proto se

Přeji nám všem, abychom prožili klidný a úspěšný rok
jak po pracovní stránce, tak i v osobním životě.
Ing. Lubomír Samuhel

ZÁPIS DĚTÍ DO
1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL
němečtí železničáři snaží
o dohodu s českým drážním
úřadem. Společné stanovení
přesných pravidel by mohlo
vyřešit kocourkovskou situaci.

VÝŠE
MÍSTNÍCH
POPLATKŮ SE
NEZMĚNILA
Dovolujeme si připomenout blížící se termíny
splatnosti u místního poplatku za komunální odpad
a u místního poplatku ze
psů. Místní poplatek za
komunální odpad je možné
zaplatit ve dvou shodných
splátkách nebo jednorázově.
1. splátka ve výši poloviny
poplatku nebo jednorázová
platba poplatku na celý rok
jsou splatné do 15. 2. 2009.
Místní poplatek ze psů je
splatný do 31. 3. 2009.
Ekonomický odbor

A nebo si, milí cestující,
budeme muset zvyknout na
nový způsob nastupování.
Jen na povel: Nezastavujeme, ale nemáme zpozdění!
rm, foto JS

Město Varnsdorf
VEŘEJNÁ VÝZVA

pro obsazení pracovního místa

strážníka městské policie
ve Varnsdorfu
Předpoklady pro výkon funkce strážníka dle
§ 4 zák. č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
- státní občan ČR
- starší 21 let
- bezúhonný a spolehlivý dle § 4a a§ 4b zákona
- tělesně a duševně způsobilý dle § 4c
- vzdělání SŠ (maturitní zk.), § 4 odst. 1f
Požadavky města Varnsdorfu:
- zbrojní průkaz (výhodou)
- trvalé bydliště ve Varnsdorfu, Studánce, Dolním
a Horním Podluží, Jiřetíně, Rybništi a Rumburku
- znalost práce na PC (uživatelská)
- řidičské oprávnění sk. „B“
Lhůta pro podání přihlášky:

31. 1. 2009

Dotazník na sekretariátu MěÚ Varnsdorf
(Hana Veselá)
Kontakt pro případné dotazy:
Martin Špička
tel. 412 842 074
e-mail: mepolicie@varnsdorf.cz

Termíny uzávěrek Hlasu severu - 1. pololetí 2009
Příspěvky přijímá Romana Macová (dveře č. 12), tel. 412 372 241, linka 143,
mobil 724 316 423, e-mailová adresa hs@varnsdorf.cz
Číslo HS
2
3
4
5
6
7
8

Datum uzávěrky
pondělí
(do 12. hod.)
19. 1.
2. 2.
16. 2.
2. 3.
16. 3.
30. 3.
úterý 14. 4.

Vážení spoluobčané,
rád bych Vám popřál jménem
svým i jménem všech
zaměstnanců MěÚ Varnsdorf
do právě začínajícího roku 2009
hodně zdraví a spokojenosti.

Vyjde
(pátek)
30. 1.
13. 2.
27. 2.
13. 3.
27. 3.
10. 4.
24. 4.

Číslo HS
9
10
11
12
13
14
15

Datum uzávěrky
pondělí
(do 12. hod.)
27. 4.
11. 5.
25. 5.
8. 6.
22. 6.
úterý 7. 7.
17. 8.

Vyjde
(pátek)
7. 5.
22. 5.
5. 6.
19. 6.
3. 7.
17. 7.
28. 8.

čtvrtek

letos proběhne ve všech základních školách
ve Varnsdorfu

ve středu dne 4. února 2009
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 žáka
rozhodne ředitel školy.
• V případě, že se do některé školy dostaví více dětí, než
je kapacita otevíraných 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
IZŠ Karlova
• Děti narozené od 1. září do 31. prosince 2003 budou
zapsány na žádost rodičů předběžně. O jejich přijetí bude
rozhodnuto dodatečně.
• I ve školním roce 2009/2010 se počítá s přijímáním dětí
do speciální třídy s upraveným vzdělávacím programem
v ZŠ Bratislavská.
Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu

Czech POINT umožnil
od ledna řidičům zjistit
stav bodového konta
Sněmovna schválila novelu o provozu na pozemních komunikacích, která od 1. ledna 2009 opět umožňuje strážníkům
měřit rychlost v obcích, zjednodušuje řidičům přístup k informacím o stavu jejich bodového konta a odstraňuje věcný
nedostatek týkající se vyšetřování trestných činů příslušníků
Policie České republiky.
Novelou zákona se opět zavádí oprávnění pro obecní policii, která bude měřit rychlost pouze na místech, která určí
Policie České republiky. Při tomto měření bude postupovat
v součinnosti s Policií České republiky. Místa, kde rychlost
bude měřena, budou označena novou dopravní značkou. Dále
Sněmovna opět svěřila vyšetřování trestných činů příslušníků Policie České republiky státním zástupcům.
Změna zákona o silničním provozu, týkající se možnosti výpisu z registru řidičů v rámci Czech POINTů, vytvoří řidičům
možnost seznámit se na určených místech Czech POINT se
záznamem svého bodového ohodnocení.
-r-
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DOČKAJÍ SE SENIOŘI ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB?
Plněním komunitního
plánu sociálních služeb pro
Šluknovský výběžek za období 2004 – 2008, především
však jeho plněním v našem
městě, se mj. zabývalo zastupitelstvo města na svém
říjnovém zasedání.
Z předloženého hodno-

dem k věku, zdravotnímu
stavu, nevyhovujícímu dosavadnímu bydlení či potřeby pečovatelských služeb.
Pozornost je věnována i
zvyšování odborné kvalifikace pečovatelek.
Některé plánované záměry se splnit nepodařilo. Na-

cení pro oblast SENIOŘI
vyplynulo, že řada plánovaných opatření byla splněna
nebo se plní. Jde například
o zřízení bezbariérových
přístupů v Domě s pečovatelskou službou (DPS)
v Nemocniční ulici a v klubu
Pohádka. Zlepšilo se využívání kapacity DPS, kde jsou
umisťováni senioři, kteří to
opravdu potřebují – vzhle-

příklad nebyl dosud zřízen
denní stacionář pro seniory - diskutabilní zde může
být zájem o tuto službu. Soudobým moderním trendem
je, aby senioři, pokud jsou
alespoň částečně soběstační
a s přispěním pečovatelských
služeb, co nejdéle setrvávali
ve svých domácnostech
a v prostředí, na které jsou
zvyklí.

INZERCE

Všeobecným problémem
je, že pečovatelské služby
jsou poskytovány jen v dopoledních hodinách a odpoledne do 15.30 hod. Klienti
by však měli zájem o služby
i ve večerních hodinách,
o víkendech a o svátcích.
V tuto dobu zatím poskytovány nejsou. Jako důvod
byla uvedena nedostatečná
kapacita pracovníků pečovatelské služby.
Konstatování „nesplněno“
se týká i plánovaného úkolu
zajistit rozvoz teplých jídel
o víkendech a o svátcích,
možnosti výběru jídla ze
širší nabídky i nabídky
dietní stravy. Možnost vyřešení tohoto požadavku je
na obzoru po rekonstrukci
kuchyně v nemocnici. Do té
doby mají být senioři trpěliví
a jen čekat?
Určité možnosti rozšíření
pečovatelské služby vyplynuly z diskuze při jednání
sociální komise doplňkové
péče. Především je potřeba
zajistit informování potenciálních zájemců z řad seniorů
o možnostech, rozsahu a cenách služeb (včetně rozvozu
jídel) v odpolední době,
o víkendech a o svátcích.
Obšírně (také trpělivě) jim
vysvětlit za jakých podmínek
mohou být zajištěny. Dalším
krokem by mělo být zjistit
skutečné zájemce o tyto
služby jak obyvatel z DPS,
tak zájemců v rámci města.
Na základě průzkumu pak
případně pečovatelskou
službu rozšířit.
Iniciátorem a garantem
v této záležitosti by měl
být Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ spolu s
vedením DPS. Odvolávání se
na kapacitu či finance nelze
natrvalo akceptovat.
Hlavní zájem by měl
směřovat k tomu, aby požadavky seniorů byly uspokojeny. Za svou celoživotní
poctivou práci si to zaslouží.
Dr. M. Hoch, foto HC
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Prvním dítětem roku 2009 je
Veronika Matiková z Varnsdorfu
pokračování ze strany 1

dojetím nad svým prvním potomkem. „Byl jsem přitom, když
se má dcera narodila a jsem šťastný, že jsem mohl být oběma
svým holkám nablízku v jejich těžké chvíli a být jim oporou,“
svěřil se stále ještě s pohnutím novopečený tatínek.
Senátor Sykáček předal mladé rodině kytici růží: „Vždy,
když se narodí nový človíček, je to zázrak a je to šťastná
chvíle,“ dodal.
„Chceme pokračovat v tradici a i letos dát prvnímu občánkovi narozenému v novém roce v Ústeckém kraji finanční
dárek,“ uvedla hejtmanka Jana Vaňhová v reakci na tuto
šťastnou zprávu.
Vzhledem k tomu, že novoroční Verunka je z Varnsdorfu,
ani varnsdorfská radnice neopomenula přivítat svého občánka s osobní gratulací starosty Josefa Poláčka a malým
překvapením.
V loňském roce byl prvním dítětem v kraji chlapeček
z Chomutova, který od kraje tehdy dostal 20.000 korun.
Jak velký dárek dostane do kolébky Veronika, o tom v lednu
rozhodne Rada Ústeckého kraje.
gdo

Prvního varnsdorfského občánka byl uvítat i starosta Josef
Poláček s kyticí pro maminku a se zlatým šperkem pro dcerku. Podpis do kroniky zpečetil mimořádnou událost pro naše
město.
Foto rm

Mrazivá silvestrovská
sportovní klání
pokračování ze strany 1

lo šest kategorií a nejrychlejší byl Julius Řezníček ve
velmi kvalitním čase. Tandemy byly vyhlášeny mimo
soutěž. V druhé rozjížďce
se do cíle přiřítilo početné
pole, ve kterém byl nejrychlejší „jiřetínský dynamit“
David Nejedlý a mohl mu
tak být předán pohár TOSu

INZERCE
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VARNSDORF pro nejlepšího
závodníka. Sponzory cyklistické části silvestrovského
sportovního pořadu byly
TOS VARNSDORF, Město
Varnsdorf, AL NAMURA,
s.r.o., Cyklosport Bartys
a Řeznictví Vohnout. Závodům řediteloval Stanislav
Skalický, roli hlavního
rozhodčího obstaral Rudolf
Synek, cyklistickou část měl
pod palcem Václav Zemler
a ceny nejlepším předával
místostarosta Karel Dubský
spolu se Zbyňkem Šimákem
ze sportovní komise. Celou
akci od mikrofonu slovem
provázel Martin Louka. Nechyběl ani tradiční gulášek
a teplý čajík pro všechny
účastníky závodů. Výsledky
závodů najdou čtenáři ve
sportovní části Hlasu severu.
ZdS, foto M. Šafus
a P. Ducháček

SENÁTORSKÉ DNY
VE VARNSDORFU
U Nádraží 1562/8
(růžová vila)
19. ledna 2009
15 - 17 hodin
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VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Jako houby po dešti - 6. část

Velký obrat v životě všech
obyvatel varnsdorfských vesnic nastal okamžikem, kdy
teprve 25letý kníže Anton
Florian Liechtenstein kupuje
r. 1681 od Františka Eusebia
Pettinga panství Rumburk.
V té době na tomto panství
vládly nepokoje. V důsledku
teprve nedávno ukončené
třicetileté války zde byl hlad
a bída. Velké množství opuštěných pozemků zůstávalo

ladem, neboť nebylo, kdo by
je obdělával. Vrchnost řešila
nedostatek odváděných plodin a daní zvyšováním dávek.
To však vedlo k otevřené rebelii sedláků. O pomoc při
řešení problému byli pak
požádáni Liechtensteinové.
Je pravdou, že sám Anton
Florian v držení Varnsdorfu
dlouho nesetrval. On však to
byl, komu se podařilo situaci
na panství uklidnit. Dokonce
si poddané naklonil na svou
stranu tím, že za potlačenou
vzpouru potrestal pouze čtyři
sedláky vězením a ostatním
účastníkům vyměřil jen mírné pokuty. Roku 1717 pak vydal směrnice o hospodaření
na rumburském panství.
O rok později nastupuje
v držení panství jeho synovec
Josef Wenzel Liechtenstein,
za jehož panování dochází
k první parcelaci panské
půdy. Tím vlastně započalo
období přeměny varnsdorfských vesnic z ryze zemědělských na zemědělsko-řemeslné vsi. V počínání Josefa
Wenzela pak pokračuje syn
jeho bratra Emanuela
Franz Josef Liechtenstein
a dále pak Franzův syn
Alois Josef I. Liechtenstein.
Za jeho panování již na území
dnešního Varnsdorfu vznikaly i první manufaktury a továrny. Není záměrem tohoto
pojednání vyjmenovávat,
který z knížat Liechtensteinů rozparceloval který dvůr
a založil kterou vesnici.
O tom koneckonců byla řeč
v dříve zveřejněném seriálu
„Varnsdorfské dvory“. Pro
nás je nyní důležité zjištění,
že právě parcelací panské
půdy byla dána možnost i řemeslníkům postavit zde své
skromné příbytky a postupně

rozvíjet řemeslnou výrobu.
První tkalcovské domy, ze
kterých záhy povětšinou vyrostly manufaktury, vznikly
na rozparcelované půdě
Dolního (Knoblova) dvora v dnešním 8. okresu.
Také většina později
známých továrnických rodů
začínala svou činnost právě
zde v Neuwarnsdorfu. První tkalcovská stavení byla
téměř shodně prostorově ře-

šena (světnice, síň, komora,
přičemž z komory povětšinou
vznikaly první tkalcovské
dílny). Ale ani v této době
nemizely tkalcovské stavy
i ze zemědělských usedlostí.
Mezníkem pro rozvoj varnsdorfského textilního průmyslu byl rok 1755, kdy byla
výroba plátna prohlášena
svobodným řemeslem (např.
pletařství až od r. 1773). V té
době se ovšem stále jednalo
o plátno lněné. Opravdovým
akcelerátorem výroby textilu v celém Rakousku pak
byl patent císaře Josefa II.
z r. 1786, kterým povoluje dovoz anglické bavlněné příze.
Většina varnsdorfských výrobců textilu ihned započala
s experimentováním s bavlnou a nutno říci, že ve značné míře s úspěchem. Zprvu
se sice jednalo o důsledné
kopírování technologie, ale

i vzorů anglických. Čím dál
více se však vypracovávali
v některých specializacích
díky vlastním postupům na
evropskou úroveň. Nutno
dodat, že druhým velkým
kladem a přínosem místních
podnikatelů bylo to, že svými
výrobky i sami obchodovali.
Zásobovali tak různými druhy bavlněných látek zejména trhy v Brně, Plzni, Vídni
a také Štýrském Hradci.
Nebývalým jevem té doby
byla také vzácná vzájemná
pomoc a soudržnost mezi
místními fabrikanty. Ta vyústila 22. 9. 1819 podepsáním
Dohody o vzájemné podpoře
a jednotné personální politice. Dnešními slovy bychom
mohli říci, že šlo o jakousi
první kartelovou dohodu na
půdě Varnsdorfu.
Objevil se však jiný omezující prvek v rozvoji varnsdorfského textilního průmyslu.
Nespočíval ani v tehdejší
legislativě, ani v případných
nedostatcích v zásobování
potřebným materiálem, ale
v nedostatku vody v Mandavě. Není se ovšem čemu divit,
uvědomíme-li si, že první
parní stroj byl ve Varnsdorfu instalován až r. 1835, tedy
v době, kdy bylo provozováno
již několik set tkalcovských
stavů v továrnách a další
stovky domácími tkalci. Tovární stroje byly do té doby
hnány silou vodního kola!
Veškeré vyrobené látky
pak musely projít nutnými
úpravárenskými procesy
(bělení, barvení, mandlování,
apretace atp.), vesměs náročnými jak na spotřebu vody,
tak ale i páry. Proto dalším
průvodním jevem vznikání
nových a nových textilek byl
i zahušťující se les továrních
komínů.
M. Kopecký

DALŠÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI
Společný fond malých projektů je samostatnou oblastí
podpory Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční
spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
Dotačními prostředky mají být podpořeny malé projekty, které zintenzivní přeshraniční informaci, komunikaci
a spolupráci mezi občany, občanskými sdruženími a úřady
ve společné dotační oblasti a posílí identifikaci obyvatelstva
s regionem, ve kterém žijí. Projekty musí být realizovány
v přeshraničním partnerství. Žadatelé a projektoví partneři
mají mít sídlo ve společné dotační oblasti ERN, místo realizace se musí nacházet v dotační oblasti, kde vznikají také
výsledky jejich působení. K dotační oblasti Euroregionu patří
na německé straně okresy Bautzen a Görlitz; na české straně
oblast Libereckého kraje a obce a města Euroregionu Nisa
ležící ve Šluknovském výběžku. Minimální výše celkových
způsobilých výdajů na projekt činí 1.500,00 EUR (maximální
do 22.500,00 EUR). Kontaktní místo je Euroregion Neisse-Nisa-Nysa.
Vyhlášení programu k podání žádostí by mělo být tento měsíc. Více informací lze čerpat na stránkách: http:
//www.neisse-nisa-nysa.org/index.php?id=39&L=1.
PeV
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ØÁDKOVÁ INZERCE
Prodej RD 6+2 s garáží a zahradou ve Varnsdorfu na
klidném místě. ÚT plynový kotel, vodovod, septik, kanalizace. Stav dobrý, běžná údržba. Cena 1,89 mil. Kč. SKZ NORD,
s.r.o. Varnsdorf, tel. 604 267 602, skznord@skz.cz.
Prodej dr. byt 3+1+L v centru města Varnsdorf,
5. NP, plastová okna, nová koupelna (dlažba, obklady). Nutno vidět. SKZ NORD, s.r.o. Varnsdorf, tel. 604 267 602,
skznord@skz.cz.
Koupím byt 3+1 v os. vl. ve Varnsdorfu, stav nerozhoduje. Tel. kdykoliv na 721 022 321.
Salon pro úpravu srsti psů Empada, Národní 1749
Varnsdorf (nad Komerční bankou). Objednávky na telefon
737 104 222. Po dohodě možné stříhání i u vás doma.
Barkas s plachtou odvoz, dovoz, stěhování ve městě
Varnsdorf 200 Kč. Tel. 721 945 146.

Úprava hmotnosti - individuální přístup, trvalé
výsledky. Volejte centrum regenerace, 777 249 411, pomůžeme vám.
Centrum regenerace hledá spolupracovníky se
zájmem o obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ. Rekvalifikace zajištěna. Volejte 775 375 065.
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.
Kadeřnictví U Kapustičky stále otevřené za původní
ceny. Na vaši návštěvu se těší kadeřnice Jana. Telefon
728 510 962.
Hledám motocykly Jawa 175, 250, 350. BRD. Telefon
035771/60472, 015112992080.
Pronájem bytu 3+1 cca 100 m 2 , balkon, stání pro
auto, nájemné 6.000 Kč + služby. Tel. 728 580 333,
602 526 227.
Pronájem nebytových prostor, 40 m 2 , vhodné na
kanceláře i jiné. Tel. 728 580 333, 602 526 227.
INZERCE
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
Prodám byt 2+1, upravený na 3+1, 65 m2. Telefon
725 755 388.
Pronajmu 16 m2 nebytových prostor nejlépe pro
manikúru a pedikúru. Tel.
606 904 899.
Hledám maséra, masérku. Tel. 606 904 899.
Pronajmu byt 1+1 první
kategorie, nově zrekonstruovaný, Varnsdorf. Telefon
602 803 420.
Prodám garáž u zimního
stadionu. Cena 65.000 Kč.
Tel. 724 730 174.

1/2009

VZPOMÍNKA
Dne 19. ledna uplyne 15 let od úmrtí mého
manžela Jaroslava Denigra.
Stále vzpomínají manželka Alena a děti
Lenka a Jaroslav s rodinami.

§
Dne 2. ledna jsme vzpomněli třetího výročí, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček Michal Michauk.
Stále vzpomínají manželka Vlasta, dcera Vlasta, syn Martin, vnoučata Kateřina,
Jaruška, Michal, Vlastička a pravnučka
Gabriela.

§
V neznámý svět odešla jsi spát, zaplakal
každý, kdo měl tě rád.
Dne 26. prosince uplynul rok, kdy nás navždy opustila manželka, maminka, babička,
sestra, švagrová a teta Nataša Frolíková,
roz. Šidélková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Za všechny příbuzné manžel František,
syn Marek s rodinou, dcera Helenka s přítelem, Mareček.

§
Dne 22. prosince 2008 uplynulo pět smutných let, kdy nás navždy opustil náš drahý
tatínek Václav Petrus.
Dne 29. prosince 2008 jsme vzpomněli
druhého výročí, kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka Marie Petrusová.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Ivana
s rodinou.

§
Dne 8. ledna uplynulo dlouhých pět
let, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav
Turek.
S láskou vzpomíná manželka Jarmila
a synové Ivo a Stanislav s rodinami.

§
Dne 16. ledna 2007 zemřela moje milovaná manželka Aloisie Urbanová.
Kdo jste ji znali, vzpomínejte na ni
v dobrém.
Manžel Otakar s rodinou.

§
Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, pokojný spánek Ti
přát, utichly kroky i Tvůj hlas, Tvůj obraz zůstává v nás.
Dne 31. prosince 2008 by se dožila 69 let naše maminka,
babička a manželka Hana Juricová.
Vzpomíná manžel Milan a děti Petr, Milan, Hana a Káťa
s rodinami.

NENÍ ŠKOLA JAKO ŠKOLA
Základní škola v Bratislavské ulici vychovala již řadu
generací. Vždy také bylo a je na této škole dobré vedení
a zodpovědný pedagogický sbor. Proto se škola může stále
chlubit vynikajícími výsledky, kterých dosahuje i svým
vzdělávacím programem. Jistě mnoho rodičů ocení zavedenou individuální péči s upraveným vzdělávacím programem
pro děti se specifickými poruchami chování a učení.
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní ředitelce
a pedagogickému sboru za obětavou a nesnadnou práci se
svěřenými dětmi.
Marta Maryšková,
předsedkyně Školské rady ZŠ Bratislavská

NAROZENÍ
Markéta Batovcová
Martin Šesták
(Laura)
Jitka Sobotová
(Karolína)
Ivana Krausová
Tomáš Kraus
(Valerie)
Renata Milerová
Stanislav Oláh
(Jakub)
Michaela Hakenová
Miroslav Mejsnar
(Laura)
Lenka Mádlová
Lukáš Mádle
(Lukáš)
Martina Pianková
Daniel Pianka
(Daniel)
Ilona Braunová
Luboš Záděra
(David)
Vladimíra Bulejková
Karel Bulejko
(Kristián)

Sňatky
Miroslava Vavřínová
Jaroslav Kinčl

ODEŠLI NAVŽDY
Prosinec 2008
Karol Dlouhý
61 let
Žofie Hubálková
94 let
Vlasta Hamáčková 88 let
Blažena Svobodová 86 let
Jiřina Kaiserová
64 let
Alžběta Košumberská
88 let
Jiřina Burešová
77 let
Hana Hanzlová
50 let
MUDr. Helena Kynterová
87 let
František Novák
55 let

PŘIJĎTE NÁS
POTĚŠIT!
Předvánoční čas byl i u
nás v nemocnici plný překvapení a zahřál u srdíčka
pacienty. Zavítali pejsci na
canisterapii, kteří se nechali hladit a tulili se k lidem.
I pacienti, kteří skoro na nic
nereagují, přikládali ruce
na klubíčka teplých psích
tělíček. I čert se dostavil
a rozdával vlastnoručně
vyrobené perníčky.
Je krásné dívat se do rozzářených očí seniorů, byť jen
na krátkou chvíli.
Do nového roku bych
chtěla všem našim pacientům popřát, aby alespoň
jeden den mohli pobýt mezi
svými. Chci také pozvat
všechny, kteří něco umí
a chtějí se o to s námi podělit. Přijďte nás potěšit!
Hana Cupalová
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme studentům VOŠ a SPŠ Mariánská 1100
Varnsdorf za zpříjemnění mikulášské besídky pěkným kulturním vystoupením.
Za mateřskou školu Jeřabinka děti a zaměstnankyně.
Chci moc a moc poděkovat MUDr. Janu Běličovi
a kolektivu Lužické nemocnice za záchranu života mé dcery
Vlaďky Bulejkové - maminky tří dětí.
Vladimíra Příhodová
Vedení Nemocnice Varnsdorf děkuje zahradnictví
pana Františka Marschnera za celoroční spolupráci
v roce 2008 a sponzorské dary formou květinové sadby
na zahradu v nemocnici. Díky jeho pravidelným sponzorským darům se již léta podílí na pěkném prostředí areálu
nemocnice, které tak zpříjemňuje pobyt dlouhodobě nemocným pacientům a dalším návštěvníkům varnsdorfské
nemocnice.
MUDr. Václav Jára, ředitel
Chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkovaní
profesionálním hasičům, konkrétně směně C pod vedením
pana Josefa Kroupy, kteří se podíleli na zachráně mé dcery,
která díky nezodpovědnému řidiči utrpěla vážnou dopravní
nehodu v Rybništi dne 16. 12. 2008.
Monika Cimplová
Výbor tenisového oddílu ve Varnsdorfu děkuje všem
závodním a rekreačním hráčům, sponzorům a příznivcům
tenisu za velmi vydařenou sportovní a společenskou sezonu
2008.
Šťastný nový rok 2009, mnoho lásky a zdraví přeje
Ing. Milan Hindrák, předseda TO.

SENIOŘI DĚKUJÍ DĚTEM
Předvánoční setkání seniorů v klubu Pohádka tentokrát
vybočilo z obvyklého programového schématu. Zasloužily
se o to především děti, které umocnily předvánoční náladu
tancem, zpěvem a dokonce i několika kouzly. Děti z mateřské školy Zahrádka pod vedením ředitelky Hany Frolové
a učiteky Jany Čihákové zazpívaly několik vánočně laděných písní. Svým vystoupením zaujala a pobavila i trojice
mladých kouzelníků z 5. třídy ze ZŠ Edisonova - O. Doležal,
Š. Ježek a T. Plešinger, která se označuje MAGIC PUPIL‘S.
V průběhu svého představení nechali kouzelníci mizet několik věcí, hádali karty, předvedli i další magická čísla.
K vrcholu programu patřilo vystoupení malých mažoretek
z DDM Varnsdorf a vystoupení tanečního kroužku s hořícími svíčkami žáků 1. a 2. třídy ZŠ Edisonova vedených Renatou Dospělovou. Jednotlivá vystoupení oceňovali senioři
potleskem. Svoji spokojenost vyjádřili na závěr také tím, že
pro účinkující byly připraveny drobné sladkosti.
Dr. Miloslav Hoch

Strom splněných přání
ve Varnsdorfu v Hypernově
Před vánočními svátky proběhla ve varnsdorfské Hypernově charitativní akce „Strom splněných přání pro Dětský
domov Lipová u Šluknova“. Milým překvapením bylo to, že
i přestože Varnsdorf nepatří mezi velkoměsta, podařilo se
díky lidem dobré vůle charitativní akci více než uspokojivě
naplnit.
Za všechny naše děti děkujeme především štědrým
návštěvníkům varnsdorfské Hypernovy, kteří si v předvánočním a ekonomicky náročném shonu vzpomněli krásnými dárečky na opuštěné děti. Děkujeme i organizátorům
„Stromu splněných přání 2008“ Regie Radiu Music Liberec,
Hypernově ve Varnsdorfu a studentům VOŠ Varnsdorf.
Bližší info.: www.ddlip.cz
Mgr. Leoš Moravec,
ředitel Dětského domova v Lipové
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VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
BASKETBALOVÉ
VÁNOCE
První svátek vánoční připravil organizátorům a příznivcům basketbalu bohatou nadílku v podobě hojné účasti na
tradičním „Vánočním turnaji příchozích“. Ten za podpory
města Varnsdorf každoročně pořádá basketbalový oddíl při
TJ Slovan. Ještě několik let zpátky byla tato akce záležitostí spíše aktivních a bývalých hráčů Slovanu doplňovaných
místními příchozími amatéry či mladými nadějemi oddílu.
Tentokráte se ale počet zúčastněných poprvé přehoupl přes
číslo 60 a složení družstev reprezentovalo především aktivní
část basketbalové populace. Krom kamarádů ze sousedního
Rumburku jsme přivítali i dvě družstva z Ústí nad Labem.
Do turnaje se přihlásilo celkem 9 družstev, která byla rozdělena do třech skupin. Po zápasech v nich hrála dále podle
výsledků o 7. - 9., 4. - 6. a 1. - 3. místo. Před finálovými
zápasy ještě proběhly soutěže ve střelbě trestných hodů
a trojek. Soutěž v trestných hodech (10 soutěžících) se stala
kořistí Michala Zavorala z Ústí n.L., druhý byl Jan Novotný
a třetí Jan Šimák. Ve střelbě trojek (také 10 účastníků) dominoval Tomáš Horáček před Adamem Žampachem z Ústí
n. L. a o třetí místo se podělili Daniel Drahota z Rumburku s Miloslavem Ungerem. Celý turnaj družstev nakonec
vyhrál tým z Varnsdorfu v sestavě Jan Novotný, Dohnal,
Rozborová, Toth, Novotná, Eichler a Petrák. Poděkování
organizátorů patří v první řadě opět Béďovi a Bóžovi za
vynikající gulášek, Jindře ze Sport Baru za vzornou obsluhu
a všem zúčastněným baskeťákům za velice příjemné setkání.
Ing. Strolený

Fotbalový podzim nejmenších fotbalistů SK Slovan
V posledním
čísle Hlasu severu uplynulého
roku bylo ve fotbalovém
bloku uvedeno krátké
hodnocení podzimní části
sezony družstva žen a žákovských týmů. V tomto
čísle pokračujeme ohlédnutím za účinkováním starších
a mladších přípravek.
Obě starší přípravky
SK Slovan hrály Liberecký
krajský přebor. Áčko se mezi
24 týmy soutěže neztratilo
a patří ke špičce mezi nadějemi klubů jako Jablonec,
Liberec či Turnov. Béčko
nastupuje s hráči, kteří ještě nemají patřičnou výkonnost, a tak jeho postavení
je u konce tabulky. Nejvíce
branek áčka dali Josef Eliáš
35, Kryštof Kolár 34, Marek
Dvořák 33, Jindřich Novák
22, Ondřej Kramer 18
a Jakub Benda 15. U béčka
se střelecky dvakrát prosadili Jan Beran, Lukáš Lisý
a Josef Kolka. Trenéři Jiří
Minařík a Zdeňkové Just
a Zvěřina zahajovali podzim
v přeboru s dostatkem více
jak 30 hráčů, ale postupně jich z různých důvodů
ubývalo a soutěž dohrávali
prakticky bez náhradníků.

NAPÍNAVÝ PRŮBĚH HALOVÉHO TURNAJE

Za spolupráce některých
bývalých varnsdorfských
fotbalistů, jejich hostů a ZŠ
náměstí Varnsdorf se konal další ročník tradičního
halového fotbalového turnaje. Internacionálové jako
J. Berger nebo P. Horváth
sice nedorazili, neboť se ve
stejném termínu konala
řada podobných akcí, ale
zpestřením byla jistě účast
reprezentanta Martina Fenina z Eintrachtu Frankfurt.
V jednom z víkendových
dnů mezi vánočními svátky
a posledním dnem uplynulého roku se tedy do sportovní
haly sjely výběry hráčů ze
stejných bašt fotbalu jako
v minulosti, tedy z Teplic
(nechyběli zmiňovaný Fenin nebo Benát), z Děčína

(s Voříškem, Hanzáliusem,
Dornbachem, M. Vašákem
a fotbalistkou Kožárovou)
a z Jablonce (m. j. Majstorovič, Huber, Král). Přijela
opět tentokráte silná německá Žitava a o vítězství
samozřejmě bojoval i domácí
mančaft. Za něj nastoupili
(foto) Kudláček z Liberce,
Čabala, MUDr. P. Novák, J.
Novák, Knitl, Liebl, Šmalcl,
P. Novák ml., J. Němec
a Pavlíček. Po zajímavém
a napínavém průběhu deseti utkání, kdy hrál každý
s každým na 2x 8 minut,
nebylo o vítězi rozhodnuto do posledního zápasu.
Výhru nakonec neobhájil
Děčín, překvapila Žitava
a na minulém turnaji třetí
Teplice tentokráte zvítě-
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zily. Konečné pořadí: 1.
Teplice 9 bodů, 2. Žitava 7,
3. Varnsdorf 6, 4. Děčín 4,
5. Jablonec 3 body. Nejlepším střelcem turnaje byl
Fenin s 8 góly před Králem,
ten zaznamenal 6 branek.
Všechny zápasy rozhodoval
Z. Maščuch, organizátorsky
turnaj zvládali H. Michel,
K. Soldán a J. Maščuch.
Akci navštívil v jejím průběhu slušný počet diváků
a ti se měli rozhodně na co dívat. Závěrečné vyhodnocení
a posezení hráčů zúčastněných týmů při občerstvení proběhlo v restauraci
Siesta.
ZdS, foto Kamil Soldán

V hodnocení trenérů nejlépe obstáli Kolár, Novák,
Eliáš, Adámek, Benda,
Stárek, Kramer, Marko
a u béčka Burda, Knitl, Lisý,
Beran, Syrovátka, Stavinoha
a Zadina.
Mladší přípravka, skupina Varnsdorf, hrála rovněž
Liberecký krajský přebor
pod názvem Fotbalová akademie Šluknovského výběžku A. Trenéři Mirek Machan
a Zdeněk Kramer měli
k dispozici kádr patnácti
hráčů a jeho oporami byli
Daniel Vejrostek a Marek
Rybář. Ten dal nejvíce branek - celkem 32, dále Jakub
Kolínský 7, Daniel Vejrostek
5 a David Linhart s Milošem
Štefanem po 4 gólech. Tre-

néři mohli být spokojeni
s tréninkovou docházkou
hráčů a děkují za výpomoc
při trénincích i zápasech
Lídě Sorádové a Ivaně
Lisé. Bilance v soutěži je
6 výher, 2 remízy a 7 proher,
což stačilo na 12. místo mezi
19 týmy přeboru.
Mladší přípravka, skupina Rumburk, nastupovala
ve stejné soutěži pod názvem
FAŠV B a v průběhu podzimních zápasů nasbírala
dvacet pět bodů, o pět více
než áčko, čímž obsadila
9. místo. Nejlepším střelcem
byl bezkonkurenčně Radek
Svačina, který zajistil většinu ze 36 vstřelených branek
družstva.
ZdS

POZVÁNKA
A je zde ještě jedna aktuální fotbalová pozvánka.
Tuto sobotu 17. ledna se uskuteční od 20.00 hodin
v restauraci Lidová zahrada FOTBALOVÝ PLES.
K tanci i poslechu bude hrát Frank Caldera Band. Zájemci o vstupenky si je mohou ještě zajistit na sekretariátu
SK Slovan Varnsdorf, telefon 412 372 495.

ZŠ Edisonova vládne
basketbalu škol
Druhý ročník Vánočního turnaje základních škol pro
smíšená družstva chlapců i dívek 4. a 5. tříd se pořádal
pod patronací domu dětí a mládeže ve spolupráci s oddílem
basketbalu TJ Slovan a za podpory grantového programu
města Varnsdorf. Turnaje se zúčastnilo 5 varnsdorfských
škol, hrálo se systémem každý s každým a s hrací dobou
na 2x 5 minut čistého času. Nejlépe se dařilo ZŠ Edisonova,
která v turnaji s přehledem zvítězila s těmito výsledky: ZŠ
Edisonova - Východní 25:6, - Karlova 44:6, - náměstí 44:2,
- Bratislavská 50:4. Na 2. místě skončila ZŠ Východní po
výsledcích: ZŠ Východní - Karlova 11:10, - náměstí 20:5,
- Bratislavská 30:0. Na 3. příčku pak dosáhla ZŠ Karlova,
která porazila Bratislavskou 30:4 a náměstí 14:12 košem
v poslední vteřině zápasu. Čtvrté místo vybojovala ZŠ náměstí výhrou 20:9 nad ZŠ Bratislavská, která tak obsadila
5. místo. Na závěr turnaje předal poháry, diplomy a ceny zúčastněným školám starosta města Ing. J. Poláček, místostarosta města K. Dubský a ředitelka DDM ve Varnsdorfu paní
I. Jägrová. Poděkování patří ředitelům ZŠ za uvolnění dětí
z pátečního vyučování, rozhodčím Ing. M. Novotnému,
J. Bartlovi a TJ Slovan za zapůjčení tělocvičny.
ZdS

ŠTĚPÁNSKÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ NOVĚ
Dvanáctého ročníku se
zúčastnilo 17 družstev
z Libereckého, Ústeckého
a Středočeského kraje včetně
Prahy. Ta byla rozlosována
do čtyřech divizí, kde se
utkala každé s každým na
dva sety hrané maximálně
do 20 dosažených bodů.
Oproti minulým ročníkům
postupovala z každé divize první dvě družstva, ta
na třetích místech divizí
se utkala o 9. - 12. místo
a družstva ze čtvrtých pozic
hrála o 13. - 16. příčku. Postup dvou družstev z každé

divize přispěl k vyšší úrovni finálové skupiny a bylo
k vidění spousta zajímavých utkání. Z Vinklárkovy
divize postoupil Aqua team
a Toušeň. Z Nedvědovy Ježci bez ztráty setu a s nimi
Kamasútra. Dudkovu divizi
vyhrálo družstvo Parisvolley
před Stráží, z Labuňkovy
šli dál Unterwassermani
a Besico. Ostatní družstva
po vzájemných soubojích
obsadila následující pořadí:
9. Dadánci, 10. Notor Team,
11. Finlandia, 12. Gumídci,
13. Máničky, 14. Mlčechvos-

ty, 15. Rychlá rota, 16. Vichr
z hor, 17. Koblychi.
Finálová skupina pak vyzněla po zajímavých utkáních v následující pořadí:
1. Aqua team skóre 12:2,
2. Toušeň 10:4, 3. Parisvolley 8:6, 4. Unterwassermani
7:7 (rozdíl získaných míčů
27), 5. Ježci 7:7 (13), 6. Stráž
7:7 (-1), 7. Besico 3:11, 8. Kamasútra 2:12. Turnaj sponzorovaly město Varnsdorf,
firmy Vitana, Elite a varnsdorfské pobočky organizací
GE money bank, LCD (OBY)
a BIB, a.s.
P.D.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Silák z Varnsdorfu bronzový

Ještě před vánočními svátky se v Teplicích uskutečnil
15. ročník závodu silných mužů v podzvedu. Zúčastnili se jej
i dva varnsdorfští borci Luboš Šos a Ladislav Žítek. Luboš
obsadil 3. místo výkonem 320 kg a Láďa skončil na 10. pozici.
Nejbližší závody se konají v březnu v Trutnově, jedná se
o mistrovství ČR v benchpresu federace GPC a L. Šos tam
bude obhajovat mistrovský titul.
L.Š.

Šachové střípky
Družstvo ŠK Varnsdorf přivezlo důležitou výhru, když
porazilo Desko Liberec C na jeho šachovnicích poměrem
3:5. Své partie dovedli k výhře M. Zapletal, P. Kavalski,
K. Sládek, půl bodu za remízy na konto družstva pak připsali
K. Wokurka, J. Blažej, J. Pavlík a V. Halba. Po pěti kolech
soutěže tak varnsdorfští šachisté poskočili na 6. místo se
7 body a 15 vyhranými partiemi. Dvě družstva v závěsu mají
stejný počet bodů, ale méně vyhraných partií. Odstup zbylých
čtyř jsou tři, respektive čtyři body.
ZdS

VÝSLEDKY SILVESTROVSKÝCH BĚHŮ
Pokud nen í uvedeno
jinak, jedná se o varnsdorfské soutěžící. 50 m - dívky
nar. 2004 a později (6):
1. Přerovská Eliška 10,6,
2. Michalinová Barbora
10,6, 3. Tillnerová Marie
10,7, 4. Dubovecká Anna
11,0, 5. Seib Anna, Anglie
11,2. 100 m - dívky nar.
2001–03 (7): 1. Babíková
Viktoria 17,9, 2. Svačinková Valerie 18,6, 3. Ježková
Štěpánka 19,4. 300 m - dívky nar. 1999–2000 (11):
1. Marcziová Simona 54,6,
2. Košínová Tereza 1:02,
3. Venclová Veronika 1:06,
4. Venclová Natalie 1:07,
5. Havlová Kateřina, Jiříkov
1:09. 600 m - nejmladší
žá ky ně 19 97– 9 8 (6) :
1. Špičková Kateřina 2:01,
2. Veselá Karolina 2:15,
3. Günterová Sabina 2:16,
4. Günterová Aneta 2:17,
5. Dužárová Denisa 2:28.
6 0 0 m - m ladší žá kyně na r. 19 95 – 9 6 (3) :
1. Váňová Markéta 1:57,
2. Řeháková Petra 1:58.
800 m - starší žákyně
nar. 1993–94 (4): 1. Nováková Jana, AC Č. Lípa 2:39,
2. Bínová Radka, AC Č.
Lípa 2:49, 3. Křížová Eliška
2 : 56, 4. Süssnerová Veronika AC Č. Lípa 3:00.
1650 m - mílařky OPEN (9):
1. Loubková Kateřina, Cykl.
Cvikov 5:35, 2. Drahotová Anežka, TJ Rumburk
6:08, 3. Drahotová Eliška,
TJ Rumburk 6:09.
50 m - chlapci nar. 2004

SILVESTROVSKÉ ZÁVODY HORSKÝCH KOL
Výsledky závodu na 3
kola (7,5 km) - mladší žáci
nar. 1996-1998: 1. Michal
Švorc 21:49,0 min., 2. David
Dužár, 3. Vojta Hofman (ročník 2001). Starší žáci nar.
1993-1995: 1. Jiří Švorc (Big
Shock) 17:17,0 min., 2. David
Kubík, 3. Jakub Spurný (CC
Varnsdorf). Ženy nar. 1968
a mladší: 1. Kateřina Loubková (Cyklorenova Cvikov)
17:25,0 min., 2. Diana Prescher, 3. Veronika Koktová.
Ženy nar. 1967 a starší: 1.
Julianne Prescher 19:19,0
min., 2. Olga Koktová. Veteráni (nar. 1959-1948): 1.
Julius Řezníček (Kur Sport)
17:08,0 min. – CELKOVÝ
VÍTĚZ TÉTO ROZJÍŽĎKY,
2. Pavel Retych, 3. Pavel Novák. Veteráni I (nar. 1947
a starší): 1. Jiří Podlešák
17:30,0 min., 2. Zdeněk
Barborík, 3. Pavel Tichý.
Výsledky závodu na 6
kol (15 km) - junioři (nar.
1990-1992): 1. Jiří Kalivoda
(KC Kooperativa SG) –
28:22,6 min., 2. Jiří Švorc
(Big Shock). Muži (nar.
1978-1989): 1. Jan Novota

a později (12): 1. Pešek
Adam (Krásná Lípa) 10,2,
2. Fojtíček Eduard 10,3,
3. Kamenický Přemysl 10,3,
4. Den ig r Matyáš 10, 5,
5. Ža mpach Ji ř í 10, 8.
10 0 m – ch lapci na r.
2001–03 (13): 1. Nagy Roman 17,1, 2. Veselý Miroslav
18,9, 3. Haufert Adam 19,8,
4. Dušek Petr 20, 5,
5. Svatoň Matěj 21,3. 300 m
– chlapci nar. 1999–2000
(7): 1. Kramer Ondřej 55,3,
2. Janků Martin 57,7, 3. Krčál Tomáš 1:01, 4. Křivohlavý Jan 1:04, 5. Šnajdr Lu-

ději (15): 1. Podrazil Jiří,
Stará Paka 17:27, 2. Daňko Miroslav, Labe Triclub
17:38, 3. Jindra Pavel, Hrádek n. N. 17:52, 4. Pazderka
Radan, Děčín 17:59, 5. Kozelka Antonín, AC Sn Liberec
19:07. 5000 m - muži do 49
let (nar. 1959-68): 1. Šrachta Vladimír, Cykl. Cvikov
19:26, 2. Kašparec Petr,
AC Č. Lípa 19:45, 3. Rein
Jan, Sl. Stará Bol. 22:04,
4. Eppert Roman, Jablonec
23:43. 5000 m - muži do 59
let (nar. 1949-58): 1. Bufka
Zdeněk, AC Č. Lípa 19:23,

káš 1:14. 600 m - nejmladší
žáci 1997–98 (11): 1. Švorc
Michal 1:55, 2. Doležal Ondřej 1:58, 3. Schiller Martin 2:05, 4. Kolár Kryštof
2:08, 5. Dužár David 2:18.
800 m - mladší žáci 1995–
96 (8): 1. Spurný Jakub
2:33, 2. Skalický Jakub 2:34,
3. Brabn ík Mat ěj 2 :41,
4. Plocar Zbyněk, Dolní Podluží 2:42, 5. Kučera Miloslav
2:47. 1650 m - starší žáci
1993 – 94 (7): 1. Čermák
Dominik, Jablonné 5:35,
2. Kubík Dav id 5:47,
3. Škorňa Jindřich 6:17,
4. Motl Ondřej, Rumburk
6:18, 5. Husár Ivan 6:21.
1650 m - mílaři OPEN
(7): 1. Papík Roman, AC Č.
Lípa 5:11, 2. Hrdina Jakub,
AC Č. Lípa 5:21, 3. Smrčka
Martin 5:22, 4. Hochmut
Jaroslav, Svahil Beer 5:34,
5. Zadina Jakub 6:00. 5000 m
- muži nar. 1969 a poz-

2. Slaměný Oldřich, AC Č.
Lípa 19:29, 3. Kalvoda Břetislav, Cykl. Cvikov 20:55,
4. Štěbra Miroslav, Varnsdorf 24:53. 5000 m - muži
60 let a starší: 1. Sládek
K a rel, SČA Ústí n. L .
25:04, 2. Krupa Vratislav,
Rumburk 27:12. 2500 m invalidní vozík: 1. Adamišín Jan (53 let) 33:13.
Hod válečkem – vložený závod (18): 1. Buršíková
Martina 16,33, 2. Bodláková Linda, Rumburk 16,31,
3. Adá m ková Světluše
15,44, 4. Kolouchová Iva,
Děčín 15,41, 5. Kučerová
Nikola 15,28. Hod kládou vložený závod (12): 1. Inneman Jiří, Rumburk 7,64,
2. Procházka Miloš 6,73,
3. Dostál Jaroslav 6,52,
4. Řičica Hynek, Praha 6,43,
5. Hubálek Mirek 6,30.
Stanislav Skalický

Hokejoví Panteři třetí
(Big Shock) 28:22,3 min., 2.
Jiří Podrazil (TJ Sokol Stará Paka), 3. Marek Fatka,
4. Tomáš Marek (MS Auto),
5. Tomáš Podrazil (TJ Sokol
Stará Paka). Muži I (nar.
1968-1977): 1. David Nejedlý (TOS Varnsdorf) 28:22,0
min. – CELKOVÝ VÍTĚZ
ROZJÍŽĎKY A DRŽITEL
POH Á RU TOS VA R NS DORF, 2. Jakub Svoboda
(Kolokrám), 3. Radek
Raiter (Big Shock), 4. Jiří

Švorc (Big Shock), 5. Václav
Šafránek (Big Shock). Muži
II (nar. 1958-1967): 1. Jan
Mádl (Big Shock) 28:23,0
min., 2. Václav Zemler (Kivi
Varnsdorf), 3. Jiří Dužár
(Big Shock), 4. Martin Marczi (Big Shock), 5. Miroslav
Král (CC Varnsdorf).
Tandemy: 1. Andreas
Prescher, Volker Schäffer
16:08,0 min., 2. Tomáš Čiháček, Jan Sneider.
Václav Zemler

Poslední neděli před vánočními svátky proběhl na zimním stadionu ve Varnsdorfu hokejový turnaj O pohár města
Varnsdorfu pro kategorii 4. tříd (ročníky nar. 1999, 1998).
K vidění byl napínavý hokej a velmi vyrovnané výsledky
všech střetnutí. Čas zbyl i na mezi hráči velmi oblíbené
dovednostní soutěže. Vítězem turnaje se stali hokejisté
z Klášterce nad Ohří před Teplicemi a domácími Pantery.
Z varnsdorfských hráčů získali individuální ocenění Dominika Forejtová (vyhrála rychlostní soutěž v bruslení), Jan
Matějka (získal cennou trofej pro nejlepšího střelce turnaje
za 4 góly) a Lukáš Zábranský (nejlepší obránce turnaje). Další ocenění si odvezli hosté – trofej nejlepšího brankáře putuje
do Klášterce, do Teplic pak cena pro nejlepšího útočníka
a za rychlostní soutěž ve slalomu s pukem.
SČ
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