Čtrnáctideník pro varnsdorfské občany
www.varnsdorf.cz

12. ledna 2017 • číslo

1

Prvenství v anketě obhájili fotbalisti a Malík
Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku 2016, kterou pořádá
Komise pro vzdělávání, tělovýchovu
a sport, se již po páté konalo
7. prosince v důstojném prostředí
Městského divadla ve Varnsdorfu. Ve
vstupních prostorách divadla tvořila
kulisu akrobatickými představeními
mládež Stars Varnsdorf. Večerem
vkusně provázel sám velký sportovec
Milan Roudnický alias DJ Roura.
Přestávky mezi vyhlášením pořadí
pěti kategorií hladce vyplnila
pěvecká vystoupení ZUŠ Varnsdorf a
opět také taneční soubory.
Prvenství v nejsledovanějších kategoriích obhájili druholigoví fotbalisté FK Varnsdorf a cyklokrosař Michal
Malík. Určit pořadí u jednotlivců
asi oříšek nebyl. Náročnější to měla
komise u kolektivů, neboť až na
OST Varnsdorf v uplynulém roce
žádný velký úspěch či umístění
nezaznamenaly. Fotbalisté na jaře zachraňovali druhou ligu, basketbalisté ji nakonec neudrželi.
Na vítěze jednotlivých kategorií
čekalo finanční ohodnocení, které
v pohodové atmosféře večera
předával starosta města Varnsdorf
Stanislav Horáček. „Těší mě, že
máme ve městě tolik úspěšných
sportovců,“ kvitoval starosta. A
co vy? Trénujete, abyste příští rok
vyhráli? Pokud ne, je čas začít.

Výsledky ankety
Mládežnický kolektiv
1. Stars Varnsdorf - cheerleading
2. CK Šluknovsko – cyklistika, triatlon
3. TJ Slovan Varnsdorf – atletika

Dospělý kolektiv
1. FK Varnsdorf - fotbal
2. OST Varnsdorf – silový trojboj
3. TJ Slovan Varnsdorf – basketbal

Tomáš Secký

Mládežnický jednotlivec
1. Michal Švorc – triatlon
2. Ondřej Koštejn – plavání
3. Jakub Zajíček – atletika

Dospělý jednotlivec
1. Michal Malík – MTB, cyklokros
2. Daniel Pianka – silový trojboj
3. Josef Šusta ml. – Rally Cross

Trenér
1. Jaroslava Skalická – atletika
2. Roman Veselý – fotbal
3. Zbyněk Šimák - plavání

Michal Malík obhájil loňský titul (druhý zprava); foto Ivo Šafus

Silvestrovský běh trochu jinak
Pokaždé, když v prvním čísle Hlasu
severu nového roku najdeme informace
o Silvestrovském běhu, tak se jedná o
výsledky běhů, jízdy a hodu kládou,
doplněné o poděkování organizátorům
a sponzorům. Já jsem se letos zaměřil
na to, kolik lidí se vlastně podílí na
organizačním zajištění. A byl jsem
velmi překvapený, že na to, abychom
si mohli jít poslední den starého roku
zaběhat, je zapotřebí téměř padesátky
nadšenců, kteří většinou několik let po
sobě ochotně přiloží ruce k dílu a místo
toho, aby měli volno a připravovali se
na večerní oslavy, tak stráví celé
dopoledne aktivní prací. Berme tedy
tento můj příspěvek jako poděkování
těm, kteří přispěli k tomu, že ten
loňský, 52. ročník silvestrovského
běhu mohl být tak úspěšným, jakým
rozhodně byl.

V první řadě je to téměř dvacítka
členů tělovýchovné jednoty Slovan
Varnsdorf, jejíž činovníci a sportovci
zapisují přihlášené, připravují startovní listiny, dělají startery, časomíry,
vypisují diplomy, ale také vydávají stravu. Hned za nimi to jsou členové sportovní komise rady města, kteří nejen
zajišťují a připravují závod, nakupují a
balí ceny, nechávají tisknout diplomy,
ale také vyhlašují a oceňují oceněné,
ozvučují a moderují a zajištují propagaci závodu. Samotný závod by se
neobešel bez pracovníků technických
služeb, kteří už několik dní dopředu
rozvážejí a po akci svážejí dopravní
značení a usměrňovací zábrany a
v den závodu zajišťují plužení a posyp.
Nešlo by to ani bez bezpečnostních
složek, kdy náměstí zajišťují zdravotní
zajištění 2 členové Českého červeného
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Sice znavení, ale s úsměvem. Počasí na Silvestrovském běhu přálo; foto Ivo
Šafus

kříže a na konci běhů a jízd jede
dvoučlenná posádka sanitky městské
nemocnice. Křižovatky a doprovod
závodu zajišťuje 8 strážníků městské
policie a 11 dobrovolných hasičů
celkem se sedmi vozidly. Za zdárný
průběh závodu je zapotřebí také
poděkovat školní jídelně za prostory
registrace a občerstvení, varnsdorfským uzeninám za vynikající guláš,
panu Bělovi a Kourovým za to, že jsou
ochotni přijet a zajistit občerstvení,
TOSu za letošní technický „výstřelek“
v podobě elektronické časomíry a
Sportovním pomůckám Varnsdorf za
sponzorský příspěvek v podobě medailí. Snad jsem na nic, ani na nikoho
nezapomněl, protože sami vidíte,
že zajistit takový závod není žádná
legrace a že to zaslouží velký dík!
Když už jsem u toho děkování, rád
bych také poděkoval všem rodičům,
kteří přivedli svá dítka na start a
chodí s nimi byť jen jediný den v roce
běhat. Je to úžasná podívaná, na ty
desítky dětiček, které se v rámci své
„chvilky“ snaží předvést, co dokážou.
Některým z nich se totiž tento sport
dostane „pod kůži“ a uvidíme se
s nimi i na dalších závodech, kde
budou za naše město bojovat a
reprezentovat jej. Těch příkladů
amatérských běžců a jezdců je dnes
kolem nás hodně a zaplať pán bůh
za každého jednoho z nich! Výsledky
Silvestrovského běhu se dočtete
ve sportovní části HS.
JS
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Cena vody pro letošní rok Povinné kontroly technického
stavu a provozu kotlů
nepatrně vzroste
Severočeská vodárenská společnost
a.s. (SVS) vyhlašuje cenu vody na rok
2017 v regionu působnosti společnosti
pro letošní rok ve výši 85,48 Kč/m3,
z toho vodné 43,46 Kč/m3 a stočné
42,02 Kč/m3 (uváděno bez 15 % DPH).
Cena vody je stanovena v souladu
s mantinely sociální únosnosti pro
vodné a stočné definované novým
Podnikatelským záměrem SVS na
roky 2016 - 2020, který byl schválen v
loňském roce akcionáři (představiteli
měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje).
Po zohlednění všech požadavků,
připomínek a reálných možností se
vedení společnosti podařilo stanovit
cenu vody tak, že meziroční navýšení
představuje pouze 0,3 %, do čehož
se promítla inflace, potřeba obnovy
vodohospodářského majetku, nárůst
ceny povrchové vody stanovené

Povodím Ohře a zohlednění vývoje
spotřeby vody.
Rozdíl v ceně vody pro rok 2017 ve
výši 98,30 Kč tak představuje pouhých
0,30 Kč za 1 000 litrů pitné vody a
jejího následného odkanalizování a
vyčištění.
Ing. Bronislav Špičák, generální
ředitel SVS, dodává: „Musím zdůraznit, že z pohledu ´vnitřních´ vlivů,
tj. nákladů na provoz a na obnovu
majetku, se SVS podařilo dosáhnout
stabilního vývoje, kdy meziroční
změny v ceně vodného a stočného
jsou minimální, bez výrazných skoků a
víceméně kopírují míru inflace. Další
tlak na růst ceny vody je však mimo
naši působnost. Připravuje jej stát,
a to v podobě zvyšování poplatků a
nastavení přísnějších limitů.“
Jiří Hladík,
tiskový mluvčí SVS

Rocková tradice na Lidovce
se opět vydařila
V prostorách Lidové zahrady se
v neděli 25. prosince tradičně konal
rockový nářez kapely Kabát Revival
Varnsdorf. Účast byla veliká. Oblíbené písně si přišlo poslechnout více než
čtyři sta návštěvníků.
Koncert odstartoval ve 21 hodin.
V průběhu večera zazněly oblíbené
hity od skupiny Kabát (např. Dole
v dole, Pohoda nebo Malá dáma) a

kytaristu, který hrál velmi dobře,“
prozradila návštěvnice koncertu.
Boží hod je sice svátečním časem návštěv rodiny a známých, každoroční
rockovou tradici si ale nenechává
ujít více a více hostů. Letošní účast
je tomu jasným důkazem. „Jsme velmi rádi, že se tradice v našem městě
drží a těšíme se zase za rok,“ doplnil
Syrovátka.
Hana Bučková

Nezapomněli jste na povinnou
kontrolu? Provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva
o tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly
technického stavu a provozu zdroje
odborně způsobilou osobou, přičemž
první kontrola musela být provedena
nejpozději do 31. prosince loňského
roku (podle § 17 odst. 1 písm. h a §
41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do
konce minulého roku si musejí například domácnosti nechat zkontrolovat

Pozvánka na letošní první zasedání
V letošním roce se poprvé zastupitelé sejdou na dvacátémprvním zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 19. ledna tradičně ve
Studentském centru Střelnice od 15 hodin. Na programu jednání budou
jako vždy převody majetku města, zprávy výborů, finanční záležitosti,
návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel a členů zastupitelstva.
Nejdůležitějším bodem však bude schvalování městského rozpočtu pro
letošní rok. Ti, kteří se nebudou moci dostavit na zasedání osobně, mají
možnost využít online audio přenosu, který pro vás připravujeme každé
zasedání zastupitelstva. K nalezení bude na webových stránkách města
či přímo na oficiálním YouTube kanálu Město Varnsdorf. Po skončení zasedání bude navíc ihned zveřejněn záznam jednání. Plán zasedání Rady
a Zastupitelstva města Varnsdorf pro rok 2017 naleznete na webových
stránkách města.
Tomáš Secký

Czech POINT šetří čas a peníze
Řadu let je občanům města k dispozici kontaktní místo Czech POINT
na obou budovách městského úřadu,
tj. nám. E. Beneše 470 a ul. T. G.
Masaryka 1838, odkud je možné si
odnést ověřené výstupy - např. výpis
z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, veřejného rejstříku, podat žádost
o zřízení datové schránky atd. Hlavním cílem je zkvalitnit vztah občana
s veřejnou správou prostřednictvím
tohoto kontaktního místa tak, aby na
jednom místě bylo možno vyřídit více
agend, učinit více podání a tím ušetřit
občanům čas a peníze.

další písně od rockových kapel, jako
jsou Horkýže Slýže či Harlej.
„Večer proběhl bez obtíží. My jsme
byli spokojeni a hosté snad také,“
pochvaloval si vydařený večer organizátor akce Daniel Syrovátka. Po
celý večer praskal taneční parket ve
švech. Návštěvníci tak měli možnost
vytancovat naplněná břicha řízky,
bramborovým salátem a cukrovím.
„Muzika byla jako vždy super.
Každý tu nadšeně obdivoval nového
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technický stav kotle, s nímž vytápějí
svůj rodinný dům. Napřesrok po nich
mohou totiž obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku.Pokud ho
majitel nepředloží, může mu hrozit
pokuta 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která
má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci provozu a údržbě.
Seznam odborně způsobilých osob
pro zajištění kontroly technického
stavu a provozu kotle lze nalézt
na webové stránce www. aptt.cz/
opravneni-ozo.php. Nestihli jste to?
Napravte to! Odbor životního prostředí

Kontaktní místa
Městský úřad Varnsdorf, Obecní živnostenský úřad, nám. E. Beneše 470,
kancelář č. 39
Městský úřad Varnsdorf, Odbor
správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1848, kancelář č. 31
Úřední hodiny
Pondělí 8:00-17:00
Úterý 8:00-15:30
Středa 8:00-17:00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00-14:30

ČOI poradna beze změn
Zajištění poradenské a informační služby České obchodní inspekce ve
Varnsdorfu se v roce 2017 nemění. Stejně jako v minulém roce, i letos
bude na městském úřadu Česká obchodní inspekce, inspektorát Ústecký a
Liberecký, poskytovat bezplatně rady a informace občanům. Zejména o
právech spotřebitelů, uplatňování reklamací apod. A to vždy první středu
v měsíci od 10 do 14 hodin. Nejbližší termín je 1. března. V případě dotazů mimo uvedené termíny se může veřejnost obrátit na tel.: 475 209 493,
nebo na místní živnostenský úřad.
Tomáš Secký

Jedno z kontaktních míst na MěÚ
Varnsdorf, dveře č. 39
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Cesta Tomáše Kalného
v soutěži Živnostník roku 2016
Kvalitní a poctivá práce. I tak by
se dal popsat Tomáš Kalný, řemeslník
z Varnsdorfu věnující se přestavbě
umakartových jader, koupelen a interiérů na klíč, který se během osmnácti let vypracoval mezi ty nejlepší
v oboru. Jednoho dne se rozhodl a
založil vlastní živnostenský list. Dobře udělal, i přesto, že se několikrát
musel odrážet od úplného dna. Cenná
zkušenost, která ho posouvala dál
v cestě za vytouženým snem. „Na prvním místě poctivost. Dělám, jako bych
dělal u nás doma,“ vysvětluje.
Na podzim loňského roku zkusil
štěstí a přihlásil se do celostátní
soutěže Živnostník roku, kterou pravidelně pořádají Hospodářské noviny.
Úspěch v celorepublikovém finále
však vede přes vítězství v krajském
kole. Soutěž je jedinečná právě díky
tomu, že se nejlepší podnikatelé
hledají ve všech čtrnácti regionech
České republiky. Krajský vítěz pak
v celostátním kole reprezentuje nejen
sám sebe, ale celý region a své město.
V konkurenci téměř šesti tisícovek
přihlášených se v Ústeckém kraji stal
Živnostníkem roku právě Tomáš Kalný

Řemeslník Tomáš Kalný z Varnsdorfu na vyhlášení Živnostník roku 2016;
foto České podnikání

z Varnsdorfu, o jehož úspěchu jsme
psali v patnáctém vydání minulého
roku. To ale nebyl konec téhle pohádky, naopak začátek.
K dalšímu úspěchu jste pomohli
právě vy, čtenáři a obyvatelé našeho
města. V průběhu dvou listopadových
týdnů jste pomocí SMS hlasování
rozhodli o tom, že se ze čtrnácti
účastníků do finálové sedmičky zařadil i poctivý řemeslník z Varnsdorfu.
Tomáš Kalný v listopadu loňského roku
předstoupil před finálovou porotu,
kde obhajoval svou práci a postoupil
tak do superfinále.
„Ještě jednou bych rád poděkoval
všem, kteří mě podporovali v SMS
hlasování a dostali mě do superfinále
v soutěži Živnostník roku 2016. Je to
pro mě velký úspěch a zároveň výzva
nezklamat vaši důvěru. Chci se i nadále posouvat ve své práci. Budu velmi
rád, pokud mi zachováte svou přízeň.
Budu se těšit na další spolupráci“,
dodává Tomáš Kalný.
Jména těch nejlepších zazněla
v rámci slavnostního vyhlášení na
pražském Žofíně ve středu 7. prosince
uplynulého roku. Speciální vysílání
věnované českému podnikání a předávaní cen jste mohli sledovat na obrazovkách ČT 24. Úspěšný podnikatel
z Varnsdorfu skončil těsně před branami na čtvrtém místě, za což zaslouží
velký obdiv a poděkování. Neprezentoval totiž pouze svou osobu, ale také
naše město.
„Řemeslník musí být poctivý, pilný
a hlavně lidský,“ razí Tomáš Kalný.
Jste stejného názoru? Hledá totiž
řemeslníka, který je poctivý a chce se
rozvíjet. Do budoucna pan Kalný uvažuje o spolupráci s místním učilištěm.
Rád by své řemeslo učil mladší a ukázal jim, že když se chce, všechno jde.
Tomáš Secký

Napjatá atmosféra při vyhlašování vítězů. Tomáš Kalný třetí zprava; foto
České podnikání

V parku řádili vandalové!
Uřízli zdravý strom
Většině redaktorů je příjemné psát
pozitivní a optimistické zprávy, ale
někdy je nutné i v období svátků napsat o věcech, které bychom si nepřáli nejen psát, ale ani zažít. Událost,
o které píši dnes, se odehrála během
čtvrtého adventu. Těsně před Vánoci,
kdy se většina lidí připravovala na
Vánoce, dokupovala dárky a dolaďovala poslední detaily nadcházejících
svátků. Abychom měli prostředí ještě příjemnější, nechalo město v té
době nazdobit stromek na kruhovém
objezdu mezi dvěma obchodními
řetězci. Následující informace přišla
nad ránem druhého dne jako blesk
z čistého nebe. V městském parku,
v místech, kde děti pár týdnů před
tím zdobily stromečky. V místech,
kde jsme rozsvěceli vánoční strom
a pod ním si přáli to nejlepší, někdo
v poslední adventní večer uřízl jeden
z krásných, vzrostlých smrčků!
Možná bych, jako člověk, kterému
není vzhled města lhostejný, dokázal
pochopit i se smířit s tím, že stromek
někdo zlomil či poškodil v opileckém
stavu, nebo že se stal obětí nějaké
utajené dopravní nehody. Ale jak ukázal kamerový záznam, dotyčný neměl

žádnou takovou polehčující okolnost,
naopak. Naprosto cíleně si stromek
vyhlédl, několikrát si okolí prošel,
aby se ujistil, kde jsou umístěné policejní kamery a kam vidí. Poté s autem
a komplicem najel do prostoru za
Billou. Kolem osmé, když zde panuje
ještě čilý ruch, stromek v cca metrové
výšce uřízl, odnesl přes ulici k autu
a na místě zanechal nechutný pahýl.
Jediné, co kamery zachytily, je možné
vozidlo pachatelů, kterým je světlý
kombík, pravděpodobně tuzemské
provenience.
Když teď přemýšlím co s tím, napadá mě kromě lítosti a vzteku jen
jediná věc. Musíme, stejně jako naši
němečtí sousedé, přestat být neteční
a musíme se začít bránit. Nevěřím,
že si pachatele nikdo kolem osmé
večerní nevšiml, nevěřím, že těch
deset minut, co strom řezal, nikdo
nic neviděl a neslyšel. Nevěřím, že
jej nikdo neviděl táhnout za sebou
z parku strom, prostě nevěřím. Žádná
kamera, ani dva strážníci ve službě na
noc nemohou město ochránit, musíme
si ho ochránit sami a čím dříve, tím
lépe. Já už začal, teď je řada na vás.
JS

Hotel ATRIUM mění majitele
Chce zachovat původní záměr
V roce 1999 zakoupili dosavadní
majitelé hotelu zcela zdevastovanou
budovu v centru našeho města, která
mnoho let sloužila jako internát tehdejšího „pošťáckého“ učiliště. Po velmi nákladné rekonstrukci zde zahájilo
2. března 2002 provoz nové Centrum
služeb pro ženy - ATRIUM. V roce 2006
přikročili majitelé k další přestavbě
objektu a v roce 2007 ve Varnsdorfu
otevřeli, v té době velmi moderní a
nadčasový, tříhvězdičkový hotel se
zaměřením hlavně na obchodní cestující přijíždějící do našeho města a do
místních firem téměř z celého světa.
Za celou dobu své existence se
v hotelu ATRIUM ubytovalo více jak
22 000 hostů ze 14 zemí světa. Dosavadní majitelé hotelu, pan Helmut
Sillekens – majitel firmy KS TRADE
CZ, s.r.o. provozující hotel a jednatel
jmenované firmy a současně i manager hotelu ATRIUM pan Helmut Ziesemann, touto cestou děkují všem svým
zákazníkům a obchodním partnerům,
především místním firmám i všem obchodním partnerům, za jejich přízeň,
důvěru a velmi dobrou spolupráci.
Z důvodu odchodu majitelů do zaslouženého důchodu byl hotel ATRIUM
koncem roku 2016, zásluhou místní
realitní kanceláře EU Grand reality
jednatelem panem Jakoubkem a
makléřkou paní Reiberovou prodán

novému, českému majiteli, který
s provozováním hotelů má již letité
zkušenosti. Na doporučení se rozhodl
nový majitel pan Pavel Mysliveček
zakoupit hotel a rozšířit své působiště
v oboru hotelnictví i v našem městě.
Jeho záměr s touto nemovitostí je
zcela stejný, jako byl náš. Zachovat
ubytování v té samé vysoké kvalitě
jako dodnes a to jak pro veškeré
stávající hosty místních firem, občanů
města Varnsdorf, tak i ke spokojenosti všech hostů z celého světa. Jeho
záměrem je pronajmout restauraci,
která je nedílnou součástí tohoto
hotelu. Tímto bych chtěl nabídnout
restauraci k pronájmu přes společnost
EU-Grand reality a byl bych velmi rád,
kdyby si restauraci pronajal některý
z občanů Varnsdorfu a nabídl hostům
vynikající českou kuchyni, nebo nějakou místní specialitu. Záměrem pana
Myslivečka je i v budoucnu provozovat
hotel s nepřetržitou recepcí a tímto
by byla zřízena dvě nová pracovní
místa pro recepční, které i tímto poptává. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem zaměstnancům, kteří náš hotel
pomáhali vést k jeho vynikajícím referencím, všem hostům, kteří tento
hotel a nabízené služby využívali.
Helmutem Ziesemannem,
Helmut Sillekens,
Mysliveček Pavel
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Novoroční výstup na Špičák Přešli od nábytku ke kávě
Jak je vidět z mnoha fotografií na
facebookových profilech, Nový rok
láká občany k procházkám a výletům
do přírody. Do obležení se tak dostaly
téměř všechny vrcholy v našem okolí,
ať už to byla Luž, Klíč, Jedlová, Hrádek
či právě Špičák. Na vrchol se vydaly samostatně, rodinně, nebo organizovaně
desítky, možná i stovky obyvatel města.
Všichni měli jedno společné. Nejen se
po Silvestru trošku vyvětrat a vyhládnout, ale také se potkat se známými či

doposud neznámými přáteli. Cestou se
zdravili, vinšovali si novoroční přání a
také se na sebe usmívali. Kéž by nám
všem tahle atmosféra a optimismus
vydržel po celý rok.
Při této příležitosti mě také napadlo, jak by to bylo hezké, kdyby
nahoře už stála rozhledna a kdyby si
tam někdo, třeba jen na ten Nový rok
otevřel malé občerstvení. Snad se už za
pár let dočkáme.
JS

Kavárna v prodejně s nábytkem?
Celkem nezvyklou kombinaci se rozhodl vyzkoušet Jan Šimek ve svém
obchodě na Národní ulici. A od té
doby vzkvétá. Na nápad ho přivedl syn
studující v Kolíně, kde mají kavárnu
v obchodě se starožitným nábytkem.
Téměř před rokem se v rozrůstající
kavárně usídlilo také piáno dokonce
místní výroby z roku 1943. „Byl to
takový můj sen. Piáno se ke kavárně
ve starém duchu hodí. Jako ve starých
filmech z 20. let, kde atmosféru vytvářel pianista, co hrál lidem,“ popisuje Jan Šimek.
Nejen z piána během adventních

víkendů hosté vyslechli romantické
melodie v podání různých interpretů.
Po dva večery doprovázel na piáno
návštěvníky kavárny Ladislav Saifert
z Jiříkova. Jiný večer se zas na piáno
a violoncello doprovázelo dívčí duo
z Kolína.
„Rád bych se dopracoval k sedmidennímu provozu, kdy tu bude
přes den fungovat kavárna a jednou
týdně až za dva týdny hudební večer,
případně debatní kroužek. Chceme
tady mít také knihovnu, nějaký regál
s knihami, aby tu mohl strávit příjemný čas i člověk sám,“ přeje si majitel
do budoucna.
Jana Ducháčková

Na Špičáku se už více jak 15 let schází k novoročnímu šampaňskému s jahodami
úžasná country parta z Marušky (restaurace), která nám ráda pro náš časopis
zapózovala; foto JS

Adventní zpívání ZUŠ Varnsdorf
Ve čtvrtek 8. prosince loňského roku
se zaplněná aula Gymnázia Varnsdorf
těšila na již tradiční adventní koncert
pěveckých sborů ZUŠ Varnsdorf. Koncert zahájily nejmenší předškolní děti
sboru Čtyřlístek. Poté nastoupily děti
již školou povinné se sborem Bambule.
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Závěr koncertu patřil nejpočetnějšímu
a věkově nejstaršímu sboru Sametky,
který zazpíval i písně v několika cizích
jazycích. Celý koncert provázela mluveným slovem Mgr. Alena Smetanová.
Celou aulu ovládla příjemná vánoční
atmosféra.
Martina Resová

K dobré kávě zahrál Ladislav Saifert z Jiříkova; foto Jana Ducháčková
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Podpora sportu ve městě
Varnsdorf na rok 2017
Koncepce podpory sportu ve městě
Varnsdorf shrnuje formy a způsoby
podpory sportu včetně podmínek, za
jakých je možné přidělovat účelovou
neinvestiční dotaci v jednotlivých
oblastech sportu a na sportovní
aktivity.

Vánoční turnaj gard
v ledním hokeji
Dne 26. prosince se odehrál již tradiční turnaj gard na zimním stadionu
ve Varnsdorfu za účasti mužstev HC
Děčín, HC Varnsdorf, Hadi Rumburk a
Horní Podluží. Všechna mužstva hrála mezi sebou, takže nebyla nouze
o zajímavé zápasy. V rozhodujícím
utkání HC Varnsdorf prohrál s HC
Děčín poměrem 7:5 tím se určilo
pořadí turnaje. 1. HC Děčín, 2. HC
Varnsdorf, 3. Hadi Rumburk a 4. Horní Podluží. Chceme také poděkovat
partnerům Řeznictví ve staré spíži p.
Prkno, Tepelné izolace p. Swadosch,
Eso drink p. Suchoman, Řeznictví
Varnsdorfské uzeniny p. Vohnout.
Michal Hovanycz

Dokument „Koncepce podpory
sportu ve městě Varnsdorf“ včetně
žádostí je k dispozici na webových
stránkách města www.varnsdorf.cz
v sekci „Nepřehlédněte“.
Žadatelé o neinvestiční dotaci na
sportovní činnost pro rok 2017 mohou podat své žádosti včetně všech
povinných příloh do 15. února 2017
osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf
na náměstí E. Beneše nebo poštou.
S případnými dotazy se žadatelé mohou
obracet na oddělení školství, kultury a
tělovýchovy.
OŠKT

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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VZPOMÍNKA
Dne 14. ledna
vzpomeneme 20 let
od úmrtí pana Norberta Heidlera.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Stále
vzpomínají
manželka Eva, syn Norbert a dcera
Věra s rodinami.
Dne 8. ledna to
byly dva roky, co
zůstává jen ve vzpomínkách náš milovaný Honzík Kříž.
Stále
vzpomíná
rodina.
Za tvou lásku k nám
nemůžeme ti dnes
nic už dát, jen v našich srdcích vzpomínku na tebe maminku zachovat.
Dne
3.
ledna
uplynuly 3 roky od úmrtí naší milované maminky a babičky, paní Marie
Zemanové.
S láskou stále vzpomínají rodina
Sikorova, Zemanova a Blahova.
Před 17 lety 6. ledna od nás odešel na
cestu, ze které není
návratu, milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Ing. Franti-

šek Jílek.
Tiše jsi odešel, muselo to být, ale
v našich srdcích a vzpomínkách budeš
stále žít.
S láskou vzpomíná manželka, dcery
Daniela a Jarmila s rodinami.
Dne 3. ledna uplynuly 3 roky, co nás
opustil manžel, tatínek a dědeček pan
Zdeněk Jirásek.
Stále vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.

ZUBNÍ POHOTOVOST
7.– 8.1. 2017
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX
Tel. 412 544 539
14.– 15.1. 2017
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
Tel. 412 539 298
21.– 22. 1. 2017
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
412 151 056
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.
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Dnes nám vaří šéfkuchař
V polovině prosince navštívil školní
jídelnu v Základní škole Edisonova ve
Varnsdorfu pan Jiří Pšenčík, kuchař
ze společnosti Podravka, která se
věnuje výrobě, zpracování a distribuci potravinářských výrobků, aby
pro žáky připravil zdravé obědové
menu a ještě je něco naučil. Ukázka
jeho kuchařského umění probíhala
celé dopoledne.
Žáci chodili průběžně po skupinkách do jídelny a po krátké

ÚMRTÍ
Úmrtí v prosinci
Vlasta Fárková
70 let
Marie Hanischová
88 let
Hedvika Davídková
93 let
Drahomír Hačunda
84 let
Rozália Hollá
70 let
Drahomíra Vyskočilová 54 let
František Dvořáček
96 let
Věra Jelínková
77 let
Jaroslav Šuma
70 let

NAROZENÍ
Listopad
* Alexandr
Lucie Barešová
Roman Bareš
* Jan Rýdl
Tereza Schillingová
Martin Rýdl

přednášce o použitých surovinách
se přesunuli do kuchyně, kde se
jim naskytl pohled na profesionála
v akci, který zrovna dokončoval hlavní
chod. „A jaké je vaše nejoblíbenější
jídlo,“ ptá se jedna z žákyň. „No,
přiznám se. Je to svíčková,“ dodává
Pšenčík. „Ta se dnes ale podávat
nebude,“ zdůrazňuje. Jako první
chod se podávala mrkvová polévka
s krupicí a vejci. Poté přišel na řadu
hlavní chod. Bulgurový pilaf s krůtím
masem. Sladkou tečku za obědem
udělal šlehaný tvaroh s chia semínky
a ovocem.
Kuchařského dopoledne v jídelně
se také zúčastnil tajemník městského
úřadu pan Radek Kříž, který si zdravou výživu ve školách pochvaluje.
„Je potřeba dětem ukázat, že
i zdravé věci jsou chutné,“ dodává.
Pokud nevíte co k dnešnímu obědu či
večeři, dali jsme vám menší tip.
Tomáš Secký

Půlnoční mše
Štědrý večer nastal a v podání
starokatolického
faráře
Rolanda
Sollocha se ve starokatolickém
kostele konala tradiční půlnoční
mše. I přesto, že se nechal slyšet, že
půlnoční mše nebude, nakonec byla a
potěšil tím tak místní obyvatele, kteří
na mši chodí pravidelně.
Bohoslužba
byla
nádhernou
událostí. Po celou dobu panovala
duchovní atmosféra. Mše byla také
spojena i se zpíváním vánočních
koled, následovaná kázáním faráře.
Poté návštěvníci přijali hostii a po
závěrečné modlitbě se odebrali zpět
do svých domovů.
Půlnoční mše neboli vigilie, je
bohoslužba v předvečer náboženského
svátku. Slovo pochází z latiny a znamená bdění. Označuje přípravu svátku následujícího dne. Nejznámějšími
vigiliemi
jsou
slavnostní
mše
v předvečer svátku Narození Páně
(Božího hodu vánočního) a Velikonoční
vigilie, bohoslužba v noci na neděli
Zmrtvýchvstání.
redakce

Prosincové setkání jubilantů
Ani poslední měsíc loňského
roku nebyl výjimkou, v prosinci se
tentokrát uskutečnily rovnou dvě
slavnostní setkání jubilantů. Listopadoví oslavenci se sešli první týden
v prosinci v obřadní síni městského
úřadu a sešlost jubilantů narozených
v měsíci prosinci proběhla tamtéž
o dva týdny později. Při prvním setkání poctil oslavence svou návštěvou
jak starosta města Stanislav Horáček,

tak i místostarosta Roland Solloch.
Úvodního slova se na druhém setkání
chopil už pouze pan Solloch. V obou
případech proběhlo posezení u kávy
se vzpomínkami na staré časy, ale
i diskuze nad problémy dnešní doby.
Závěrem byly jubilantům z rukou
vedení města předány dary s přáním
pevného zdraví. Poděkování za
organizaci setkání patří odboru správn
íchagend.
Tomáš Secký

* Josef
Barbora Doležalová
Josef Cicvárek
* Maxim Zachariáš
Nela Zachariášová Vítová
Martin Zachariáš

Prosinec
* Kira Nekysová
Marcela Ariela Nekysová
* Maruška Patóčová
Martina Koktová
Josef Patóč
* Petra Lukačovičová
Linda Kocůrková
Petr Lukačovič
*Marie Hovorková
Vladimíra Hovorková Valentová
Jiří Hovorka

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 12. a 26. ledna
od 9.00 hod.

Parta listopadových jubilantů; foto Tomáš Secký

Máte doma ještě vánoční stromeček?
Vánoční svátky, to není pouze
Štědrý den a ideálně následné pracovní volno až do 1. ledna nového
roku. V křesťanském světě končí
Vánoce dnem, když se tři králové
přišli poklonit narozenému Ježíškovi.
Svátek Tří králů připadá na 6. ledna a
přináší s sebou řadu historických zvyků
a českých tradic. Jedním ze zvyků
v tento den je odstrojování vánočního
stromečku, sklizení betlému a další
vánoční výzdoby.

Pokud se tímto zvykem neřídíte
a vánoční stromeček jste si nechali
déle, máte poslední možnost odložit
ho k odpadovým kontejnerům na
sídlištích nebo na trase pytlového
svozu tříděného odpadu v pondělí
16. ledna včetně Studánky. Mapu
sběrové trasy najdete na webových
stránkách města v záložce „Vše
o odpadech“.
Tomáš Secký

Varnsdorfské finále se nekonalo
Memoriál Míly Kotraby a Honzy
Bálka se hraje již pár desetiletí ve
Vilémově a pravidelně se jej zúčastní
např. tým Bílá vdova Varnsdorf. Na
Štěpána byla mezi 10 týmy tentokráte
dvě varnsdorfská mužstva. A mohlo
být i varnsdorfské finále, ale los oba

celky svedl k souboji v semifinále. Do
něho postoupili vítězové ze dvou skupin - Bílá vdova Varnsdorf (horní foto)
a Repre Šluknov, druzí a třetí ze skupin hráli čtvrtfinále o další postup.
Výsledky PLAY OFF - čtvrtfinále:
Jackovi kluci Varnsdorf (dolní foto) –
Syčáci Šluknov 2:2 (5:4 na PK), Komáři
Filipov – Kádě 5000 Velký Šenov 1:0.
Semifinále: Bílá Vdova Varnsdorf –
Jackovi Kluci Varnsdorf 1:0, Repre
Šluknov – Komáři Filipov 1:1 (3:2
na PK). O 3. místo: Komáři Filipov –
Jackovi kluci Varnsdorf 1:0. Finále:
Repre Šluknov – Bílá Vdova Varnsdorf
5:3.
Nejlepší hráč - M Hubený, Komáři
Filipov. Nejlepší brankář - M. Zoul,
Repre Šluknov. Nejlepší střelec - M.
Kučera s 5 góly, Jackovi kluci Varnsdorf. Nejlepší rozhodčí - P. Klimt,
Kamenický Šenov. Cenu Fair play
obdržel FK Velké Březno.
ZdS, foto Tomáš Fúsek

Silvestrovský závod kol
Počasí, čipová časomíra, náklonnost
diváků (ve velkém množství se nebáli
povzbudit a zatleskat) – to vše hrálo
do karet Silvestrovskému závodu
2016 na varnsdorfském náměstí. Jeho
součástí byl již pojedenadvacáté
závod horských kol. A letos se bylo
na co dívat. Na startovním roštu se
nakonec sešlo 44 bikerů, mezi nimi

2. Andreas Prescher 12:32, 3. Pavel
Novák 12:34 min.
Výsledky - 5 okruhů, cca 12,5 km:
Junioři: 1. Filip Dirigl 23:13 min.,
2. Matouš Dubovecký 23:14 min.,
3. Filip Srbecký 24:08 min.; Muži
(do 39 let): 1. Libor Bartůněk
23:11 min., 2. Jan Novota 23:12
min., 3. Jiří Stránský 23:14 min.;

v zajímavých kostýmech manželé
Lánští, či Holubice na smrku (Mirka
Smrčková a Radka Holubářová). Nešlo
tedy jen o sportovní výsledek, ale
i o zábavu. Všichni závodníci byli v
letošním roce puštěni do závodu díky
čipům najednou. Na dívky, ženy, žáky, či
veterány I čekala kola dvě. Na ostatní –
juniory, muže a „čtyřicátníky“ – čekalo
kol pět. Nejpočetněji byla obsazena
kategorie
„čtyřicátníků“
(ročník

Veteráni (40-59 let): 1. Jiří Švorc
23:14 min. 2. David Nejedlý 23:14
min., 3. Jens Neumann 23:15 min.
Kompletní výsledky najdete na:
www.sportovniservis.cz.
I v letošním roce čekal startující po
závodě gulášek, při prezenci startovní
taška, medaile a hodnotné ceny pro
vítěze, které předával starosta města
Ing. Stanislav Horáček. Nechyběla
bohatá tombola (losování startovních

narození 1976 – 1957), kde se letos
sešlo 17 zájemců o pocty stanout na
stupních vítězů.
Výsledky – 2 okruhy, cca 5 km:
Starší žáci: 1. Martin Hamada 12:01
min.; Dívky a ženy (do 40 let): 1.
Ivana Loubková 9:21 min., 2. Nikola
Boczanová 11:21, 3. Holubice na smrku
14:03 min.; Ženy (nad 40 let): 1. Dana
Lánská 15:03 min.; Veteráni I (60 let a
více): 1. Herbert Michel – 11:29 min.,

čísel) a poprvé prize money pro
nejlepší tři v absolutním pořadí. Ty
si vybojovali Libor Bartůněk, Honza
Novota a Filip Dirigl. Je na místě
poděkovat organizátorům (Komise
pro vzdělávání, tělovýchovu a sport
při Městě Varnsdorf, AO Slovan
Varnsdorf) a sponzorům akce: Město
Varnsdorf, BigShock-Al Namura,
Varnsdorfské uzeniny, Cyklosport
Bartys.
V. Z., foto Ivo Šafus

Vánoční turnaj basketbalu
V závěru roku 2016 připravil oddíl
basketbalu TJ Slovan Varnsdorf za
podpory města Varnsdorf pro své členy a basketbalové příznivce tradiční
turnaj příchozích. Pro ty, kteří v turnaji hledali pohodu či zábavu nebo se
chtěli proběhnout se svými rodinnými
příslušníky, byla vypsána kategorie
Hobby a rodina. Zájemci, především
z řad současných či dříve aktivních
basketbalistů, toužící ve sváteční den
přeci jen vážně sportovat, byla určena
kategorie Profi. Vypsány byly také doprovodné soutěže - střelba trestných
hodů, trojek a nově o nejlepší vánoční
cukroví.
Do turnaje se přihlásilo celkem 13
týmů, které byly nakonec rozděleny
jen do dvou kategorií s ohledem na
malý počet přihlášených v dětské kategorii. Kategorii Hobby a rodina (6
týmů) vyhrála Minuta ticha, druhé byly
Saműce a třetí Šimkáči. O celkovém vítězi rozhodlo až skóre ze vzájemných
zápasů. Kategorie Profi (7 družstev)
se stala kořistí Opičáků, druzí skončili

Komáři + Ježci a třetí VPP. Družstvo
Opičáků tentokráte odložilo své tradiční „kostýmy“ a turnajem prošlo bez
zaváhání.
Ve střelbě z čáry trestného hodu
zvítězila Zuzana Prchalová s 26 úspěšnými střelami a jen o jednu méně zaznamenal Šimon Ježek. Startovalo zde
12 účastníků, stejně jako ve střelbě
trojek. V ní po prvním kole proměnili
v minutovém intervalu nejvíce pokusů
(9) Tomáš Doležal a Simona Prchalová.
V rozstřelu pak zvítězila Simona Prchalová s 11 úspěšnými pokusy a obhájila
tím vítězství z loňského ročníku.
Doprovodná soutěž o nejlepší vánoční cukroví byla velmi vyrovnaná.
Odborná porota nakonec vyhodnotila, že nejlepší cukroví připravila
paní Kalivodová, maminka jednoho
z mladých basketbalistů. Do soutěže se zapojilo sedm soutěžících.
Poděkování za pomoc při organizování turnaje patří sponzorům, a to
především Regii a.s. a Řeznictví Ve
Staré spíži.

Rumburská hokejová liga
V průběhu listopadu a prosince
odehrálo sedm týmů ligy mezi sebou
více jak 40 utkání, tedy každý celek
11 nebo 12 duelů. Od začátku byl suverénní Varnsdorf, v deseti střetnutích
neztratil ani bod. V předvánočním
čase však musel své vedení opustit.
Nejdříve jej porazil Šenov 15:6 a o den
později Cvikov 7:1 a ten se díky lepšímu skóre dostal na špici tabulky. Další
výsledky ze závěru roku: Hadi – Boston
1:16, Šluknov – Boston 0:17, Podluží
- Šluknov 7:3, Boston - Podluží 8:8.
Průběžné pořadí bylo následující: 1.
Cvikov 11 911 126:57 19, 2. Varnsdorf

12 912 114:79 19, 3. Šenov 11 713 120:
73 15, 4. Boston 12 435 113:88 11, 5.
Podluží 12 318 75:128 7, 6. Šluknov
11 218 69:114 5, 7. Hadi 11 209 56:
134 4 body.
Další porce více jak 40 utkání čeká
týmy do poloviny února. Zápasy ligy
se hrají krom pátku každý den ve
večerních hodinách (zpravidla od
17.00 nebo 19.00 hod.) na zimácích
ve Varnsdorfu (domácí prostředí pro
Varnsdorf, Podluží, Kamenický Šenov)
a v Rumburku (jako domácí celky zde
hrají Boston, Hadi, Šluknov a Cvikov).
ZdS
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Po skvělém účinkování v seriálu
TOI TOI CUP 2016, ve kterém se
v jeho sedmi závodech držel a nakonec
zajistil celkovou třetí pozici, si Michal
vyjel další skvělé umístění. Na MČR
v Hlinsku, které se kvůli zimě a mrazu
také nemuselo konat, vybojoval páté

místo, což je jeho dosud nejlepší výsledek na republikovém vyvrcholení
sezony. „Mistrovský závod v Hlinsku
se mi povedl nad očekávání. Před závodem jsem si věřil na sedmé, možná
osmé místo a vše co by bylo navíc, by
pro mě bylo skvělé. Velmi dobře se
povedl start, když jsem vyrážel do
terénu mezi prvními jezdci. Prakticky celý závod jsem pak jezdil sám
na pátém místě a dojel tak i do cíle.
S výsledkem jsem nadmíru spokojený
a současně mi o kus víc pootevřel dveře ke startu na MS. O něm definitivně
rozhodne mé počínání na závodech SP
v Římě a Hoogerhiede,“ uvedl Michal
Malík den po závodě. Nezbývá, než
mu popřát co nejlepší umístění.
ZdS, foto Jaroslav Svoboda

Basketbalové zpravodajství
Zápasový kalendář družstev TJ
Slovan přisoudil v novém roce první
utkání A-týmu mužů, a to v prostředí
jednoho z lídrů Severočeské ligy BA
Lynx Liberec. I vlivem zranění odcestoval Slovan k utkání s hodně omlazeným
týmem, takže domácí favorit zvítězil
110:50.
Junioři sehráli ještě v prosinci a téměř po měsíční herní pauze utkání nadregionální soutěže U19 v Kunraticích
u Prahy a na Mělníku. Ukazuje se, že
absence hráčů na trénincích z důvodů
mimo varnsdorfských studijních povinností se odráží v nesehranosti celého
týmu (Kodytek - škola v Praze, Novák,
Ježek, Polák - škola v Děčíně). Výhra
u soupeře se počítá, ale výkon neodpovídal standardům juniorského družstva
Slovanu. BK Kunratice - TJ Slovan
Varnsdorf 45:103 (6:26, 9:25, 22:27,
8:25). Body: Lukeš 24, Vašut a Ježek
po 17, Pasovský 13, Strnad a Hajdu
po 8, Kodytek 6, Lehroch a Novák po
4, Polák 2. Duel na Mělníku, který na
podzim nevyhrál a v posledním svém
střetnutí v Teplicích prohrál pouze nízkým skórem 35:30, měl být teoreticky
snadnou záležitostí. Přes upozornění,
aby nedošlo k podcenění soupeře
s jeho pouze sedmi hráči do hry, se
odvíjelo nečekané. Po třech čtvrtinách
šlo jen o těsné vedení domácích 53:52,
ale poslední část utkání už vyšla jako
katastrofa - 24:15 a prohra o deset
bodů! Asi předčasný dárek klukům
z Mělníka od Varnsdorfu. Lze prohrát,
ale ne tímto způsobem! Nutno při-

pomenout, že hráči svým přístupem
k utkání a výsledkem odmítli průběžné druhé místo s případným mankem
jednoho bodu na vedoucí ŠSK Slaný.
BK Mělník - TJ Slovan Varnsdorf 77:67
(20:12,14:18,19:22,24:15). Body: Pasovský 22, Ježek 16, Vašut 10, Lukeš 7,
Strnad 4, Kodytek a Novák po 3, Hajdu 2.
Mladší mini U12 se střetli v závěru
minulého roku s BK Slavoj Litoměřice.
Od první minuty zápasu se ujali vedení, které si nenechali v průběhu celého
zápasu vzít a zvítězili 36:64. Body: Kozák 14, Steško a Ježek po 10, Jelínek
9, Záleský 8, Zdražil 6, Vonderka 4,
Jeřábek 2, Jindra 1. Dalším soupeřem
týmu byla favorizovaná ústecká Sluneta a ani na třetí pokus se ji nepodařilo
porazit. Fyzicky i technicky lépe vybavení hráči Ústí činili klukům problémy
v obraně i v útoku, především v první
polovině zápasu. Všech 10 hráčů si
však přes prohru a při absenci několika dalších za své herní výkony zaslouží
pochvalu. TJ Slovan Varnsdorf - BK
Sluneta Ústí n. L. 35:108. Body: Kozák
9, Jelínek 5, Zdražil, Steško, Vonderka
a Ježek po 4, Záleský 3, Sádovský 2.
V prvním víkendu ledna mělo družstvo
v litoměřické Kalich aréně za soupeře BK Chomutov a domácí Slovan.
Proti Chomutovu nezačal tým dobře
(14:10), ale v dalším dějství duel zvrátil k výhře 29:59 (16:31). S výborně
hrajícími dívkami Slovanu pak minižáci neuspěli po výsledku 25:69 (13:34).
V tabulce jim zatím patří 4. místo.
TJ Slovan – basket

Podzimní hry zakončil florbal
Poslední akce her se uskutečnila
těsně před svátky. POŘADÍ KLUCI:
1. Gymnázium VDF 6, 2. ZŠ Edisonova
5, 3. ZŠ Seifertova 4, 4. Gymnázium
RBK 3, 5. ZŠ Náměstí 2 body. POŘADÍ
DÍVKY: 1. Gymnázium RBK 6, 2. Gymnázium VDF 4, 3. ZŠ Náměstí 2, 4. ZŠ

Edisonova 0 bodů. CELKOVÉ POŘADÍ
(součet umístění družstev kluků i dívek
z atletiky, fotbalu - jen kluci, košíkové, bruslení a florbalu): 1. Gymnázium
VDF 14, 2. ZŠ Edisonova 24, 3. Gymnázium RBK 24, 4. ZŠ Náměstí 25, 5. ZŠ
Seifertova 33.
ZŠ Náměstí

Silvestrovský běh 2016 - výsledky

50 m kluci (17 startujících):
1. M. Maco, 2. F. Chod, 3. P. Kohút,
4. P. Špička, 5. M. Salvetr, 6. V. Starec
(AC Rumburk). 50 m dívky (20):
1. M. Šindelářová (Dolní Podluží),
2. K. Poláčková, 3. V. Jindřichová,
4. H. Zemlerová, 5. K. Beranová,
6. T. Nováčková.
100 m kluci (9): 1. O. Zajíček,
2. V. Štěpán, 3. L. Slavík, 4. Š. Malý.
100 m dívky (15): 1. A. Kroupová,
2. A. Marková, 3. E. Poláčková,
4. K. Beránková, 5. G. Čepeláková,
6. K. Dvořáková.
300 m kluci (9): 1. T. Vápeník,
V. Šelmeci, 3. M. Košín, 4. Š.
Haufert, 5. M. Neumann, 6. J. Sorád.
300 m dívky (10): 1. S. Stránská,
2. J. Venclová, 3. A. Jandová, 4. N. No-

(TJ Rumburk) 19:29, 4. T. Třešňák (AC
Česká Lípa) 19:32, 5. P. Vodička 20:59,
6. H. Schwarz 21:54 min.
M49 (10): 1. K. Valenta 20:18,
2. J. Hofman (AC Rumburk) 21:08,
3. P. Suchý (Krásná Lípa) 22:36),
4. R. Mlynář 23:34, 5. T. Polák
24:069 min.
M59 (11): 1. Z. Bufka (AC Česká
Lípa) 21:58, 2. V. Šrachta (Cvikov)
22:11, 3. J. Rein (AC Rumburk)
22:21, 4. K. Bezchleba (Jiřetín) 22:
30, 5. L. Šíp (SCMT Liberec) 22:42,
6. L. Hemmer (Krásná Lípa) 23:29
min. M99 (6): 1. O. Slaměný (AC
Česká Lípa) 23:52, 2. L. Dvořák 27:52,
3. M. Štěbra 28: 31, 4. B. Kalvoda
(Cvikov) 29:41, 5. K. Sládek (Krásná
Lípa) 31:46, 6. F. Ratuský 32:25 min.

váčková, 5. K. Švejcarová, 6. A. Fürstová (AC Rumburk).
600 m kluci (11): 1. M. Janda,
2. J. Beránek, 3. T. Müller, 4. J. Slavík,
5. A. Cihlář, 6. M. Klaus. 600 m dívky
(12): 1. M. Pásková, 2. L. Peškařová
(AC Česká Lípa), 3. S. Čurdová,
4. M. Petrásková, 5. M. Tillnerová,
6. D. Daňková.
800 m (6): 1. J. Zajíček,
2. V. Ryšavá (AC Česká Lípa),
3. Š. Vencl. Mílaři (26): 1. F.
Srbecký, 2. J. Hrdina (Sklárna Ajeto),
3. M. Kučera.
Běh na 5,5 km (66 startujících
celkem) - M39 (21): 1. O. Olšar 18:36
min., 2. O. Petr 18:58, 3. M. Petrášek

Vložené závody – hod válečkem
žen (13): 1. N. Kučerová 15,74 m,
2. I. Kolouchová (Děčín) 15,38,
3. S. Adámková 14,95, 4. D. Průšová
14,71, 5. J. Kovářová (Rumburk)
13,90, 6. A. Bouchnerová (Česká Lípa)
11,21 m.
Hod kládou muži (9): 1. J. Ineman
(Rumburk) 6,94 m, 2. L. Jelenčiak
6,48, 3. L. Malina 6,29, 4. J. Galbavý
(Horní Podluží) 6,28, 5. J. Holubář
5,63, 6. M. Hozák 4,89 m.
Není-li uvedeno jinak, jedná se
o varnsdorfské sportovce. Kompletní běžecké výsledky k náhledu na:
www.sportovniservis.cz. Foto Ivo Šafus
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Michal Malík pátý na MČR

