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rozpoutalo 
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MĚSTO NABÍZÍ VÝKOPOVOU ZEMINU (str. 2)

JAK SE DAŘÍ „BANDITŮM“ 
VE VARNSDORFU (str. 5) 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA - 29. 5. 2008 (od 15 hod.)

Pálení čarodějnic -  velmi starý a dodnes živý lidový svá- 
tek - se s velkou oblibou stále slaví i ve Varnsdorfu v noci 
z 30. dubna na první májový den. Tato noc byla považová-
na za magickou a zlé síly měly větší moc než jindy (ale zlé 
síly v našem městě jistě nejsou). Lidé věřili, že se tuto noc 

RAMPUŠAČKU DOPROVODILY 
ČARODĚJNICE

čarodějnice slétají na čarodějnický sabat (no u nás se slétly 
opět u divadla).  Před sabatem se čarodějnice natíraly kou-
zelnými mastmi, s jejichž pomocí mohly létat na košťatech 
(a že jich před divadlem najednou poletovalo). Při reji se 
volila královna sabatu, která pak vládla hostině a tanci - 

Město Varnsdorf jako 
vlastník a pronajímatel 
bytů stále řeší problema-
tické kauzy s neplatiči 
nájemného. Občané se táží, 
proč  si s takovými dlužníky 
neporadí stejně jako jiní 
pronajímatelé. 

Město Varnsdorf nesmí 
postupovat v rozporu se zá-
konem, a  tak se celý proces 
vystěhování stává skutečně 
během na dlouhou trať. 

V případě, že nájemce 
hrubě porušuje své povin-
nosti vyplývající z nájmu 
bytu zejména tím, že neza-
platil  nájemné a úhradu  za 
plnění poskytovaná s užívá-
ním bytu ve výši odpovídající 
trojnásobku měsíčního ná-
jemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním 
bytu, vypoví Město Varn-
sdorf takovému nájemníkovi 
nájemní smlouvu z bytu dle 
§ 711 odst. 2). V písemné 

Vystěhování neplatičů musí být zákonné
výpovědi musí být  uvedena 
lhůta, kdy má nájem skon-
čit. Výpovědní lhůta nesmí 
být kratší  než  tři  měsíce. 
Výpovědní lhůta je platná od 
prvního dne měsíce následu-
jícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena druhému 
účastníkovi. V případě, že  
po skončení nájmu dlužník 
byt nevrátí ve stanoveném 
termínu, Město Varnsdorf  
podá žalobu o vyklizení 
bytu po skončení nájmu 
a čeká, zda soud svým roz-
hodnutím uloží žalovanému 
byt vyklidit. Pokud žalovaný 
dobrovolně povinnost takto 
stanovenou soudem dob-
rovolně nesplní, navrhne 
žalobce Město Varnsdorf  

soudní výkon rozhodnutí 
vyklizením bytu a čeká na 
vyrozumění soudu (termín), 
kdy bude nařízen výkon 
rozhodnutí vyklizením bytu 
povinného za asistence 
soudních exekutorů. Celá  
záležitost se může táhnout  
dvanáct měsíců i déle. 

Jiný postup, který někte-
ří pronajímatelé aplikují, 
je tedy vždy na hraně či za 
hranou zákona, i když je 
mnohdy účinnější. Z tohoto 
důvodu se město rozhodlo 
zavést „kauci na byt“, kte-
rou již schválila rada města  
a o které jsme již psali v mi-
nulých číslech Hlasu severu.   

rm, mrz

Zastupitelstvo pověří Karla Dubského
Vzhledem k následkům dopravní nehody, při které byl  

zraněn 1. místostarosta František Dlask, se předpokládá  
dlouhodobější léčba jeho zraněné dolní končetiny. Starosta 
Ing. Josef Poláček proto na nadcházejícím zasedání zastu-
pitelstva města předloží návrh, aby zastupitelé pověřili 
v souladu s § 104 zák.č. 128/200 Sb. 2. místostarostu Karla 
Dubského zastupováním starosty města v době jeho nepřítom-
nosti po dobu pracovní neschopnosti 1. místostarosty F. Dlas-
ka.                                                                                  rm 

SNAHA BYLA 
MARNÁ

Místostarosta František 
Dlask kontaktoval firmu 
ČEZ Zákaznické centrum 
s žádostí o zřízení kontakt-
ního místa Skupiny ČEZ 
ve Varnsdorfu. Nejbližší 
kontaktní místo, které se 
nachází v Rumburku, je 
dle názoru mnoha občanů 
hůře přístupné. ČEZ v re-
akci na žádost místosta-
rosty Dlaska odpověděl, že 
pokud by byly nabídnuty 
výhodnější podmínky, než 
v tuto chvíli poskytuje rum-
burská partnerská firma, 
zvážil by ČEZ přesunutí 
kontaktního místa. Opět 
šalamounsky však firma 
dodala, že výměnu smluv-
ního partnera v tuto chvíli 
neplánuje.

Výhodu moderní komuni-
kace spatřuje v Zákaznické 
lince 840 840 840 nebo 
v internetu (www.cez.cz), 
kde zákazníkům pomohou 
vyřešit veškeré požadavky 
související s dodávkou elek-
třiny.                            mrz



10/2008                                                                                                    strana 2

Ze zápisníku PČR

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

Policejní hlídka přistihla pachatele na místě činu
Jako pokus trestného činu krádeže bylo vyhodnoceno 

jednání čtyřiatřicetiletého muže z Varnsdorfu. Ve ve-
černích hodinách 21. dubna vnikl nezajištěným bočním 
oknem do rekreační chalupy ve Varnsdorfu. K odcizení si 
zde připravil demontovanou vodovodní a sprchovou baterii 
v hodnotě 500 Kč. V tomto okamžiku byl v objektu přistižen 
hlídkou policie a zadržen. Škoda na objektu činí 1.000 Kč. 
Pachatel byl navíc v posledních třech letech za obdobnou 
trestnou činnost odsouzen nebo potrestán. Ve věci je ve-
deno zkrácené přípravné řízení, za uvedený trestný čin lze 
uložit trest odnětí svobody až na dva roky.

Další neopatrný zákazník
Škodu přes 6.400 Kč způsobil staršímu muži z Jiřetína 

pod Jedlovou neznámý pachatel, který mu 22. dubna v od-
poledních hodinách odcizil volně odloženou tašku, kterou 
měl v nákupním vozíku. K okradení došlo v prodejně PLUS 
ve Varnsdorfu. Poškozený zákazník přišel o tašku, finanč-
ní hotovost a platební kartu. Pachatel, po kterém policie 
pátrá, se dopustil trestných činů krádeže a neoprávněné 
držení platební karty. Může být potrestán odnětím svobody 
až na dva roky. 

Obecné ohrožení z nedbalosti
Neznámý pachatel v jednom z nezajištěných neobydle-

ných domů ve Varnsdorfu odřízl železnou přívodní trubku 
k plynoměru. Přeříznutím trubky došlo k úniku plynu do 
celého objektu domu. Na místo byla přivolána jednotka ha-
sičů, která musela uzavřít přívod unikajícího plynu. Únik 
plynu nebyl tak velké koncentrace, aby došlo k výbuchu. 
Celá věc je ze strany policie v šetření pro trestný čin obecné 
ohrožení z nedbalosti, za který hrozí pachateli až jeden rok 
odnětí svobody.

Ladislav Cvik - tiskový mluvčí PČR

Rada města rozhodla: • Uzavřít smlouvu o po-
skytování poradenských a jiných odborných služeb 
souvisejících s realizací projektu „Informační podpora 
cestovního ruchu ve Varnsdorfu“ s o.p.s. České Švýcar-
sko. • Souhlasit s organizací provozu mateřských škol 
ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu 2008 dle 
předloženého návrhu.

Rada města rozhodla schválit: • Návrh společnos-
ti Quick Bus, a.s. na provoz linky městské hromadné 
dopravy. 

Rada města rozhodla pověřit: • Starostu města 
uzavřením dodatku smlouvy o dílo s firmou STAMO, 
spol. s r.o., kterým se navyšuje cena díla „Rekonstrukce 
č.p. 1838 Varnsdorf – etapa střecha“. • Starostu města 
uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu souboru 
věcí z 1. 1. 2008 (systém CZT) . • Právničku města zahá-
jením soudního řízení ve věci zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu přístupu a příjezdu k č.p. 1326 
v k.ú. Varnsdorf přes st.p.č. 3159/1 v k.ú. Varnsdorf.

Rada města rozhodla vzít na vědomí: • Stavebně 
technickou zprávu o stavu domů ve správě Regia, a. s. 
za rok 2007 a plán oprav domů ve vlastnictví Města 
Varnsdorf pro rok 2008.

Rada města rozhodla odvolat: • Vladimíra 
Matouška z funkce člena Dopravní komise RM na vlastní 
žádost a jmenovat Tomáše Klimeše do funkce člena této 
komise na volební období  2006 - 2010. 

MĚSTO NABÍZÍ 
VÝKOPOVOU ZEMINU

Město Varnsdorf nabízí zeminu využitelnou k provedení 
terénních úprav. Jedná se o přebytek výkopové zeminy z re-
alizace výstavby nových částí kanalizace a vodovodu, která 
bude probíhat od července do září letošního roku. Zemina 
bude dopravena na místo určení (na území města Varnsdorf 
a v okolí do 15 km) zdarma. Předpokladem je odběr min. 
5 m3 a dopravní dostupnost místa uložení. Případní zájemci 
mohou uplatnit své požadavky na Odboru správy majet-
ku a investic MěÚ Varnsdorf (kontaktní osoba: P. Šimek, 
tel. 412 372 241 kl. 160, e-mail: petr.simek@varnsdorf.cz).

Předmětem této nabídky je pouze vlastní „materiál“ 
a jeho doprava, provádění úprav pozemků a odpovědnost 
za dodržování příslušných předpisů je věcí vlastníka před-
mětného pozemku. 

OSMI

Kdo pozorně sleduje náš 
časopis, mohl se v minulém 
čísle dočíst, že RM rozhodla 
nezúčastnit se aukce za úče-
lem nabytí objektu ubytovny 
u Panoramy. Tento objekt 
byl předán do exekuční 
dražby, která se uskutečnila 
29. dubna v Chomutově 
a o jejím průběhu bylo 
město informováno. Město 
se této dražby neúčastnilo 
z několika důvodů. Mezi 
ty hlavní patřil finanční, 
neboť demolice objektu 
standardním způsobem 
byla vyčíslena na více jak 
5 milionů Kč. Kdyby město 
financovalo demolici přede-

• Příjem žádostí o dotace 
z Operačního programu 
životní prostředí do druhé 
výzvy byl ukončen 31. led-
na letošního roku. Výzva 
se týkala pouze projektů 
k ochraně přírody a krajiny. 
V jejím rámci  přijal Státní 
fond životního prostředí 598 
žádostí na celkovou částku 
3,79 miliardy korun. Město 
Varnsdorf podalo do této 
výzvy dvě žádosti:  Revitali-
zace vodní plochy Mašíňák 
a deponie sedimentů a Zalo-
žení parku v ul. Barvířská 
ve Varnsdorfu. Obě žádosti 
byly akceptovány, tzn. že 
žádosti byly formálně úplné 
a pozitivně posouzeny jako 
přijatelné a byly postoupeny 
do dalšího procesu hodnocení 
projektů.

•  27. dubna navštívil naše 
město štáb České televize 
z Ostravy. Až do 9. květ-
na  probíhalo v Českém 
Švýcarsku natáčení nové 
české pohádky „Ztrace-
ný princ“, která bude 
poprvé vysílána na ČT 
o Vánocích 25. prosince. 
Asi 40členná skupina fil-
mového štábu je po 2 týdny 
ubytována ve Varnsdorfu 
v hotelu ATRIUM a hotelu 
Vzdělávacího střediska SŠS 
a CR.                              rm

Informace 
o výběrovém 

řízení
Po schválení radou města 

dne 15. 5. 2008 bude vyhlá-
šen konkurz na funkci 
ředitele školského zařízení 
Školní jídelna Varnsdorf, 
nám. E. Beneše 2926, 
okres Děčín, příspěvková 
organizace. Po tomto datu 
budou podmínky konkurzu 
zveřejněny na úřední desce 
a městských webových 
stránkách.

Alena Bodláková, OŠKT

Ubytovna u Panoramy má nového majitele
psaným způsobem (postup-
ným rozebíráním), získalo 
by pozemek okolo 1.000 m2 
a cena vzniklé prázdné plo-
chy by se vyšplhala na cca 
6.000 Kč/m2. O jiném účelu 
město v tuto chvíli ani neu-
važovalo. Druhým důvodem 
byl zájem několika místních 
soukromých investorů, kteří 
přišli na radnici se svým zá-
měrem nákupu a také s mož-
ným dalším využitím. První 
z nich chtěl objekt strhnout 
a stavební materiál použít 
na jiné účely. Druhý chtěl 
objekt využít zčásti na po-
skytování služeb a zčásti na 
ubytování. Poslední potenci-

onální investor chtěl objekt 
přizpůsobit na bydlení. Tím 
byla místní firma Lumines 
Temple - nemovitosti, s.r.o. 
zabývající se realitami, která 
nakonec budovu s vyvolávací 
cenou 120 tis. korun vydra-
žila za 2 miliony korun. Na 
objektu již začaly zabezpečo-
vací práce, zakrývání oken 
apod. Firma, jak uvedla 
radnici, chce vybudovat ná-
jemní bydlení vyššího stan-
dardu za tržní ceny. Počítá 
s nákladem cca 20 mil. Kč.                 

JS, rm

KRÁTCE

V poslední době vzrůstá počet drobných krádeží na 
objektech mateřských nebo základních škol a ostatním 
majetku města. Jedná se nejvíce o kovové předměty (okapy 
a odpadní trubky, oplechování říms a parapetů nebo střešní 
krytiny, dále litinové lapače nečistot, kanalizační poklopy 
a poklopy septiků nebo jiných podzemních objektů, dále 
kryty na sloupech veřejného osvětlení, kovové plotové rámy 
apod.). Škody na majetku města a další náklady na uvedení 
zařízení do původního stavu jsou v poslední době značné, 
v součtu představují více než statisícové hodnoty. Tyto 
náklady mohly být použity na vylepšení zařízení sloužících 
hlavně našim dětem, a ne na obohacování některých našich 
spoluobčanů, kteří nesmějí být označováni ať z rasových, 
nebo jiných důvodů.

Vyzýváme proto občany města, kterým není lhostejné 
zbytečné ubývání našich společných finančních prostředků, 
aby si všímali podezřelých osob pohybujících se v areálech 
školních zařízení, hlavně ve večerních a brzkých ranních 
hodinách, a nestyděli se na tyto osoby upozornit městskou 
policii. Snad se nám společně podaří zmírnit náklady na 
škody, které plynou z naší společné kasy.

OSMI

Nenechme si rozkrádat 
náš majetek

Dne 29. 2. 2008 skončil termín pro předkládání komplet-
ních žádostí v rámci vyhlášené 3. Výzvy - FM EHP/Norska. 
Alokovaná částka pro 3. Výzvu je 19,439 mil EUR. Celkem 
bylo předloženo 246 žádostí o grant. Na základě posou-
zení formálních náležitostí a oprávněnosti bylo vyřazeno 
48 žádostí. 

K hodnocení kvality bylo kraji doporučeno 198 žádostí, kte-
ré prošly hodnocením formálních náležitostí a oprávněnosti. 
V současné době probíhá hodnocení kvality doporučených 
žádostí na příslušných ministerstvech. Mezi hodnocenými 
žádostmi je i projekt: Obnova kulturní památky Hrádek č. p. 
1726 Varnsdorf - rekonstrukce, na jehož dokončení požaduje 
Město Varnsdorf 1,5 mil. EUR.                                     Pev

ŽÁDOST O DOTACI 
SE PRÁVĚ HODNOTÍ
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„čarodějnickému kolu“ (rej 
varnsdorfských čarodějnic 
byl ohromující). Jídla vy-
padala velice lákavě, ale 
neměla chuť a nezahnala 
hlad (ale bonbony byly 
dobroučké). Nesměl chybět 

RAMPUŠAČKU DOPROVODILY ČARODĚJNICE
dokončení ze str. 1
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ani kotel plný žab a hadů, 
tak jako nádoby s jedy 
(obavy z toho, co skrývají 
naše malé čarodějnice, byly 
natolik velké, že se nikdo 
z Varnsdorfáků raději ne-

přesvědčoval). Čarodějnice 
se tu proměňovaly v různá 
zvířata a vyprávěly si, co 
všechno špatného provedly 
lidem od posledního setkání 
(ty naše však lidem jistě celý 
rok neškodily). Lidé věřili, 
že se tuto noc otevírají jes-

kyně a podzemní sluje, ve 
kterých se dají nalézt pokla-
dy. Hledající měl před zlou 
silou čarodějnic ochránit 
květ z kapradí, svěcená 
křída a jiné předměty. 

Samozřejmě, že i v okolí 
Varnsdorfu jsou ukryty 
cenné poklady, tak jestli jste 
letos byli neúspěšní, můžete 
to zkusit za rok. 

I letos se na varnsdorfské 
Rampušačce volily nejhezčí 
čarodějnice, které byly po 
zásluze odměněny slad-
kostmi. K vidění a poslechu 
bylo krásné představení 
folkové skupiny Dykyta, 
která všechny přítomné ča-
rodějnice a děti s lampiony 

doprovázela průvodem až 
na náměstí, kde už čekala 
hranice na Rampušačku. Po 
upálení Rampušačky, která 
tak předala zimní vládu, 
dostala slovo pyrotechnika. 
Ohňostroj ohromil naprosto 
každého. Při pohledu na tu 
krásu padající z nebe se 
tajil dech. Proto patří vel-
ké poděkování všem, kteří 
se na organizaci celé akce 
podíleli.

mrz

INZERCE

Malé čarodějnice si za svůj tanec vybraly sladkou odměnu.

Slet byl povedený, krasavice byly nepřehlédnutelné.

Sedím si takhle v pátek 
nad novým číslem oblíbené-
ho Hlásku, pod nos mi voní 
čerstvě uvařená hořká káva. 
Ale ten den mi zhořkla na 
míru téměř nepoživatelnou. 
Právě v okamžiku, kdy jsem 
s uspokojením dočetl článek 
„Svolávání hasičů bez měst-
ského rozhlasu“, to přišlo. 
Ticho téměř nepracujícího 
města prořízl ostrý a kví-
livý tón městských sirén. 
Ale co to? Jasně a zřetelně 
slyším městský rozhlas s je-
ho nepříjemným „hejkáním“ 
svolávajícím chrabré hasiče. 
Nic proti hasičům! Vážím si 
jich, vážím si jejich práce 
a obdivuji je. Kdosi ale pa-
trně stejného názoru není. 
Jak jinak nazvat popření 
slov ze zmíněného článku, 
než jako výsměch všem, 
kteří uvěřili. Jako by si 
ten, co zmáčkl kdesi knof-
lík od městského rozhlasu 
řekl: „Noviny ať si píšou, co 
chtějí, já mám svůj knoflík 
a hned tak se ho nevzdám!“ 
A tak já ti teď nevím, Kar-
le?! Je to ještě Hlásek nebo 
Prolhásek?                  -mk-

A stejně si hejknu!
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DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Proč deponium v areálu Elitky?

INZERCE

INZERCE

ABYSTE VĚDĚLI
Bydlíme pod Hrádkem v rodinném domku, kte-

rý jsme dostavěli před čtyřmi lety. Snažíme se, aby 
také zahrada a její okolí vypadaly k světu. Postupně 
tedy sázíme stromky, vysazujeme květiny. Každý, kdo 
má rád svou zahradu, ví, kolik to stojí hodin práce 
a námahy. Břeh mezi silnicí a plotem jsme vystlali 
borkou a zasadili dřeviny a keře. Mou pýchou byla pře-
vislá vrba a krásná rozložitá borovice kleč, která uro-
dila první šišky. Radost pohledět! Až do rána 1. dubna. 
Místo vrby zela prázdná díra! Lítost, vztek, bezmoc, 
a hlavně naprostá neschopnost pochopit zloděje. Mé první 
kroky v následující rána vedly k borovici. Až do 5. dubna - 
opět „kráter“, borovice pryč. Chtělo se mi brečet. Co je to za 
člověka? V každém případě je to také náš spoluobčan. Tak 
abyste věděli…                                                    J. Šenová

Město Varnsdorf bývalo 
vzletně nazýváno městem 
zeleně, zdejší továrny za-
městnávaly většinu místních 
občanů. Stejně jako řada 
měst, doznal Varnsdorf po 
sametové revoluci  viditel-
ných změn: fasády domů 
se opravují, přibývá hyper-
marketů, aut, firem. Někte-
ré změny jsou vnímány jako 
krok k lepšímu, některé 
spíše jako daň této hektické 
době.                                  

Na počátku 90. let jsem  
žádala o stavební povolení 
k vybudování prodejny 
v rodinném domě. Než jsem 
zahájila jakékoliv práce, 
vyžadoval po mně stavební 
úřad okolo deseti různých 
povolení. Dnes je situace 
pro podnikatele nejspíš 
daleko jednodušší. Usuzuji 
tak ze skutečnosti, že již 
delší dobu probíhají téměř 
v centru města, asi 50 m od 
městského divadla, práce na 
pozemku bývalé teplárny 
firmy Elite, které znepříjem-
ňují obyvatelům bydlícím 
v okolí podstatnou měrou 
život. Navíc se chystá otevře-
ní dalšího vjezdu do areálu 
z křižovatky ulic Partyzánů 
a Revoluční, přímo naproti 
vjezdu do domu č.p. 1615, 
jehož jsem spolumajitelkou. 
Vjezd má sloužit nákladním 
automobilům převážejícím 
štěrk, písek a jiný stavební 
materiál, který zde má být 
skladován. Argumentováno 
je tím, že v minulosti tu 
jakási brána byla. Protože 
jsem se v blízkosti „Elitky“ 
narodila, pamatuji si, že té-
měř před třiceti roky zde byl 
tehdejším vedením, podotý-
kám ještě totalitním, zrušen 
prostor pro skladování uhlí 
a nouzová vrata (nikoliv 

brána!) byla  na základě 
stížností občanů odstraněna. 
Část areálu byla oplocena 
vysokým plotem, přislíbe-
na byla výsadba zeleně.                                                        
Domnívala jsem se, že se 
Elite, a. s. zabývá výrobou 
punčochového zboží, v minu-
losti byly její výrobky známy 
po celém světě! To opravdu 

vedení této společnosti 
postrádá kvalitní podnika-
telské vize a firemní pros- 
tory musí pronajímat jako 
skládku? Je to náhoda, že 
kompetentním úředníkům 
uniklo, že pod povrchem 
ulice Partyzánů se nalézá 
kanalizace, vodovod, vedení 
vysokého napětí, plynovod 
apod., které jsou téměř 
každoročně opravovány? 
Domnívám se, že vstupem 
naší země do EU se pravidla 
pro provozování činnosti spo-
jené s nadměrným hlukem 
a prašností zpřísnila, proto 
mě alibistický přístup úřed-
níků překvapuje. Doufám, 
že zdravý  selský rozum 
zastupitelů města a kom-
petentních úředníků zvítězí 
a podobné provozy budou 
směrovány do okrajových 
částí města, či nejlépe za 
město, jako tomu bývá v ci-
vilizovaných částech Evropy. 
K sepsání tohoto článku mě 
nevede nepřejícnost nebo 
osobní zaujatost, ale záleží 
mi na tom, jak město vní-

mají ti, kteří jej navštíví. 
Obyvatelé našeho města 
bohužel na řadu skutečností 
rezignovali, což se také pro-
jevuje v jejich mizivé účasti 
ve volbách. Nákladní auta 
míjející městské divadlo 
(téměř ve středu města) 
rozhodně k malebnosti ne-
přispějí. Vím, že se  vedení 
našeho příhraničního města 
potýká s řadou problémů. 
Přesto věřím, že daný stav 
bude vyřešen k spokojenos-
ti všech kulturních obyvatel. 
Myslím si, že do blízkosti 
hojně navštěvovaného divad- 
la se koncepčně lépe hodí 
zeleň než skládka štěrku 
a těžká nákladní auta. 
Mnohé napoví staré foto-
grafie této městské části. 
K petici sepsané proti dal-
šímu znehodnocování život-
ních podmínek se do dneš-
ního dne připojilo 90 občanů 
a je nadále možné ji pod-
pořit.  

Mgr. Jana Moravcová, 
602 220 912

V příloze PRÁVA ze dne 30. dubna 2008 byl otištěn 
v magazínu „Dům a bydlení“ č.18 článek „Starý panelák 
v novém kabátě“.

Na příkladu paneláku v Praze je uváděno, jaké výhody 
přináší zateplení paneláku jeho obyvatelům. Je tam i ta-
bulka, která ukazuje spotřebu GJ (gigajoulů) před zatep-
lením a po něm. Tam je uvedeno, že po zateplení se snížila 
spotřeba GJ z původních 2 531 GJ (rok 2001-2) na 1 252 
GJ (rok 2006-7).

V procentech je to úspora 50,34 % v roce 2006-7 oproti 
roku 2001-2! 

Když jsem porovnával spotřebu v našem paneláku (Ži-
tavská 2840-2), zjistil jsem, že v roce 1997-8 byla spotřeba 
2 242 GJ, v roce 2006-7 1 310 GJ.

V procentech je to snížení o 41,6 %, a to v paneláku, kde 
žádné zateplení nebylo provedeno. Byla vyměněna většina 
oken, domovní dveře za plastové, namontovány termoventily 
a vyregulována soustava topení v domě.

Myslím, že to je zkušenost, která stojí za zveřejnění a ke 
zvážení. Můj osobní názor je, že zateplení není všelék, že je 
zapotřebí o věcech přemýšlet.

Nyní v zastupitelstvu probíhal prodej desetibytového 
domu v Nymburské ulici, kde bylo 100 % zájemců. Je proto 
divné, že existují paneláky, kde se nedaří zajistit alespoň 
50 % zájemců. Slyšel jsem pouze o domě č. p. 2763, kde 
uvažují o jeho privatizaci. Těch neprodaných vícebytových 
domů je již jen několik, ostatní mají své vlastníky. Při stálém 
útoku na naše peněženky, v tomto případě na zvyšující se 
nájmy, je jediná rada:  koupit si byt do vlastnictví. Čím déle 
budou nájemníci vyčkávat, tím vyšší částky za koupi bytu 
zaplatí. Argument, že nemám peníze, neobstojí při nabídce 
úvěrů, které je ochotno poskytnout při výhodných splátkách 
velké množství bank. Jen si vybrat!

Náš dům je již desátým rokem privatizován. Jak se v něm 
žije, to je nutné se zeptat zde bydlících osob. Všechno si 
platíme sami, z fondu oprav jde 100 % vybraných peněz do 
oprav domu. Sami si finanční prostředky spravujeme, výbor 
SVJ je současně správcem domu. Jak se nám práce daří, 
nechť posoudí jiní. Náš výbor SVJ je připraven pomoci nejen 
radou, ale i skutkem každému, kdo má nějaký problém nebo 
nejasnost. Na telefonní dotazy (412 371 286) jsem připraven 
odpovídat komukoliv, na cokoliv, co se týká privatizace domu.      

Vladislav László 

STARÝ PANELÁK 
V NOVÉM KABÁTĚ 

• V programu rozvoje 
města Chřibská pro rok 
2008 se m. j. počítá se stav-
bou minigolfu a dětského 
hřiště, s rekonstrukcí fary, 
Křížové cesty, lesních cest, 
veřejného osvětlení ná-
městí a výstavbu hasičské 
zbrojnice.

• V minulých čtrnácti 
letech bylo v Krásné Lípě 
proinvestováno více než 
500 mil. Kč. Uskutečnila se 
plynofikace města, výstavba 
čistírny odpadních vod a vy-
budovala základní páteřní 
kanalizační síť, postavily se 
dva bytové domy, Dům Čes-
kého Švýcarska na náměstí 
a dva domy s pečovatelskou 
službou. První realizovanou 
stavbou nového investičního 
plánu bude oprava základní 
školy s rozpočtem cca 22 mil. 
Kč (zateplení, výměna oken, 
úprava topného systému).

• Sdružení Tadeáše 
Haenkeho ve Chřibské 
pořádá druhou výstavu 
amatérských fotografií na 
téma „Žijeme a chalupaří-
me ve Chřibské“. Vernisáž 
výstavy bude 16. srpna 
2008 v Novém domě ve 
Chřibské. Účastnit se může 
každý, kdo dodá své foto-
grafie do 15. června 2008 
do muzea TH ve Chřibské 
(gtpraha@seznam.cz).             

rd

Střípky 
z mikroregionu
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1959 
- Domovní správě města náleží celkem 442 domů s 1.410 
byty, v nichž je 111 provozoven, přibylo 154 nových žádostí 
o byty – celkem bylo evidováno 363 žádostí
- v září bylo ve městě zřízeno učiliště spojů

1961 
- vzniká Lidová škola umění /LŠU/ přeměnou dosavadní 
hudební školy
- dokončují se nové bytové domy na Koněvově ulici (dnes 
Legií) 
- vzniká první bytové družstvo

1963 
- byla otevřena nová samoobsluha v bývalém Metru 
(u Střelnice) a občerstvení v hotelu Praha
- ve městě končí stálý divadelní soubor a je zřízena Stálá 
divadelní scéna
- začalo pokusné vysílání městského rozhlasu po drátě, 
studio sídlilo ve Strojní průmyslové škole

1964 
- bylo přiděleno 324 bytů, z toho 139 v novostavbách
- ročně se ve městě uzavírá 130 - 150 sňatků a přibývá až 
150 žádostí o byty

1965 
– v průběhu roku byly otevřeny dvě nové potravinářské 
samoobsluhy a restaurace u rekreačního rybníka
- zřízeny Technické služby města Varnsdorf

1967 
- v květnu vzniká redakce městského časopisu Hlas severu
- začala výstavba širokoúhlého kina Panorama

1968 
- maďarští stavbaři vybudovali novou halu n. p. TOS 
Varnsdorf v Dolním Podluží
- došlo k rekonstrukci poničeného Hrádku na restauraci
- začala příprava projektu na výstavbu sportovního stadionu 
v Kotlině
- byl založen Městský stavební podnik jako příspěvková 
organizace města 
- vzhledem k srpnovým událostem došlo k přechodnému 
uzavření hraničního přechodu do NDR
- varnsdorfští myslivci otevřeli novou chatu Bažantnici
    archiv města

140 let od vzniku 
města Varnsdorf

Významné události let 1959 – 1968

Jak je již místní tradicí, 
sešli se i letos 1. května 
občané města a okolí v pro-
storu hřiště za sportovní 
halou, aby oslavili Svátek 
práce. Oslavy zahájil 
starosta města Ing. Josef 
Poláček. V úvodním slově 
ocenil přínos zastupitelů 
zvolených za KSČM pro 
práci zastupitelstva města. 
Zároveň naznačil některé 
záměry v dalším rozvoji 
města a poukázal na pro-
blémy, se kterými se město 
potýká.

Jako hlavní řečník vy-
stoupil předseda městské 
organizace KSČM, kte- 
rá oslavy organizovala, 
Ing. Vladimír Reiber. Ten 
ve svém projevu mj. připo-
mněl, že právě v tento den 
demonstrují lidé v mnoha 
zemích za svá práva a svo-
body, za svoji důstojnost 
a sociální spravedlnost. 

Dále pak kritizoval, že 
vláda, bez ohledu na ne-
souhlas 70 % obyvatel stá- 
tu, připravila dohodu 
o vybudování americké ra-
darové základny na našem 
území. V další části oslav 
se představil kandidát na 
senátora za KSČM v dě-
čínském okrese, kterým je 
doc. Dr. V. Šenkýř, CSc.

Vedle soutěží a her pro 
děti byl program oslav ten-
tokrát obohacen o vystou-
pení mažoretek z Jiříkova 
a ukázku cvičení, kterou 
předvedl „Babča stars tým“ 
pod vedením Líby Vladařo-
vé. Obě zdařilá vystoupení 
byla odměněna potleskem. 
K dobré pohodě přispívala 
po celou dobu oslav i živá 
hudba. K důstojné oslavě 
Svátku práce přispěli jak 
pořadatelé, tak všichni, 
kteří se zúčastnili.

Dr. Miloslav Hoch 

SVÁTEK PRÁCE TRADIČNĚ
•  Firma EKO servis 

Varnsdorf, a.s. pořádala  
v rámci oslav Dne Země den 
otevřených dveří. V areálu 
sběrného dvora přítomné 
prováděl obchodní zástup-
ce firmy Adam Cedrych. 
Dostavilo se na šest desítek 
návštěvníků. Nejčastější 
otázky byly na téma třídění 
odpadu - co kam patří a kde 
se co zpracovává, jaký odpad 
je možné přivézt do sběrné-
ho dvora, co je zdarma a za 
jaký odpad se platí, kam 
se zeleným odpadem, zdali 
a kdy bude kompostárna  
a mnoho dalších. Zajíma-
vou připomínkou občanů 
byl názor na nedostatečnou 
motivaci ke třídění odpadů 
a máločetná separační sta-
noviště.

• Národního festivalu ne-
profesionálních komorních 
a symfonických těles 2008 
se zúčastnila Varnsdorfská 
komorní filharmonie pod 
vedením Josefa Vondráčka, 
která přispěla k důstojnému 
průběhu celého koncertu 
a reprezentovala tak celé 
město Varnsdorf. Ředi-
telka NIPOSu vyjádřila 
všem členům filharmonie 
poděkování.

• Podle přístupových  
dohod v rámci EU se ČR 
zavázala do roku 2010 od-
kanalizovat sídla nad 2 000 
obyvatel. Pokud by nebylo 
dosaženo 85% napojení na 
kanalizaci a ČOV, vysta-
vily by se obce sankcím ze 
strany EU. Ze zprávy SčVK 
vyplývá, že v současné době 
je na čistírnu odpadních vod 
ve Varnsdorfu napojeno 
87 % obyvatel města.

• Domácnosti mají mož-
nost zažádat o výměnu sta-
rých kotlů na uhlí za moder-
ní vytápění obnovitelnými 
energetickými zdroji. Státní 
fond životního prostředí ČR 
(SFŽP) začal 25. 3. přijímat 
žádosti o investiční podporu 
instalace kotle na vytápění 
s využitím biomasy, solár-
ních systémů a pro instalaci 
tepelných čerpadel. Žádosti 
bude přijímat až do 31. pro-
since 2008. Podpora u kotlů 
na biomasu a solárních pa-
nelů – až 50 % investičních 
nákladů (max. 50 000 Kč) 
a u tepelných čerpadel až 
30 % (max. 60 000 Kč). 
Předpokladem pro přijetí 
žádosti  je fakt, že systém je 
již prokazatelně v trvalém 
provozu (max. 18 měsíců)  
a dále se podpora vztahuje 
na realizaci a financová-
ní, jež byly zahájeny po 
1. lednu 2005. Pozor! Minis-
terstvo životního prostředí 
ČR vyčlenilo částku 100 mi-
lionů korun, takže zájemci 
by si měli pospíšit. Podpora 
na instalaci fotovoltaických 
článků byla pro rok 2008 vy-
řazena.                           rm

V únoru MPSV zaslalo rozhodnutí  o poskytnutí neinves-
tiční dotace na podporu sociálních služeb ve výši 474.000  
Kč. Dotace je určena na provoz Centra sociálních služeb 
a ubytovny Varnsdorf  (CSSU) pro rok 2008. Finanční 
prostředky z dotace budou určeny na mzdy pracovníků 
registrovaných sociálních služeb - Nízkoprahového centra 
pro romské děti a mládež - 278.000 Kč, Terénního sociálního 
programu - 196.000 Kč.

Úřad vlády ČR vyhlásil výzvu k předkládání žádostí 
o dotaci – Podpora terénní sociální práce na rok 2008. Ve-
doucí Centra sociálních služeb a ubytovny Varnsdorf  Karel 
Jiřišta v únoru podal na Úřad vlády žádost o dotaci na pro-
voz registrované sociální služby  - Terénní sociální program. 
Úřad vlády předběžně oznámil, že bude poskytnuta dotace ve 
výši 400.000 Kč. V současné době se vyřizují formality, ale 
dosud nepřišlo rozhodnutí. Finance budou určeny na mzdy 
pro terénní sociální pracovníky.                                OSVZ

KRÁTCE

Dotace pro centrum služeb

INZERCE

Dá se říci, že celkem fajn. Na rozdíl od některých jiných 
měst je zde nešikanují a nechávají obírat chudé i bohaté po 
celý den bez omezení. I když mají jen jednu ruku, mají se 
čile k světu a je jich tu dokonce stále více. Řeč je samozřejmě 
o výherních hracích přístrojích, přezdívaných jednoruký 
bandita, a to proto, že jim stačí podat jen jednu ruku, aby 
vás rychle a beze slova obraly.

Na kolik si místní „bandité“ přijdou, nevím, znám ale 
částky, které město za loňský rok od nich vyinkasovalo za 
to, že je tu nechalo řádit. Správní poplatek za hrací přístro-
je činil 3,2 mil. Kč, místní poplatky 2,9 mil. Kč a odvody 
z výtěžku 1,3 mil. Kč, dohromady tedy 7,4 milionu korun, 
což zase není málo. Když uvážíme, že jejich provozovatelé 
museli část vložených peněz do hry vyplatit ve výhrách a 
zisk po odečtení provozních nákladů zdanit, šlo o vysoké 
částky, které návštěvníci v místních hernách prosázeli. 
V ČR se ročně prosází na výherních hracích automatech 
přes 50 miliard korun, což je více, než kolik byl objem celé-
ho hazardního průmyslu v roce 1998. Snadná dostupnost 
hazardních her přitom patří sociálně i společensky k ne-
bezpečným rizikům.

Generální ředitel společnosti SAZKA  Aleš Hušák v rozho-
voru o hazardu v deníku Právo (25. 4. 2008) vyslovil názor, 
že za rozvojem hazardu v obcích stojí místní zastupitelé, 
kterým jde o příjmy z toho plynoucí, a proto by se obcím měla 
odebrat povolovací práva a vybrané peníze převádět např. 
do zdravotnictví. Tím by se zamezilo podporování hazardu 
ze strany obcí a využívání příjmů třeba na platy radních 
a zastupitelů. Je to blbost. Tyto příjmy se smějí použít pouze 
na financování kulturních, sportovních či sociálních záleži-
tostí. Platy radních jdou z příspěvků na státní správu.

Město Varnsdorf se přihlásilo ke sdružení obcí, které si 
daly za úkol prosadit účinnější regulaci hazardu. Nejde 
o boj proti hernám, ale o získání nástrojů, pomocí kterých 
by mohly řešit problémové případy a regulovat růst heren 
na svém území. Přes vítané příjmy, které z hazardu obcím 
plynou, musí radnice uvážlivě rozhodovat, aby zájmy jejich 
občanů byly respektovány a chráněny.               R. Dausch 

Jak se daří „banditům“ 
ve Varnsdorfu

PŘIJME
učitele pro výuku předmětů Čj, Nj, Aj, M, F 

a učitele odborných předmětů pro 
strojírenské a elektro obory. Nástup srpen 2008. 

Bližší informace: 
u Ing. F. Hricze - tel. 412 372 632 kl. 102 

nebo Ing. J. Bajana - tel. 412 372 632 kl. 106.

Střední škola technická Varnsdorf, 
K. Světlé 2703
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Centrum regenerace hledá spolupracovníky se zájmem 
o obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ. Rekvalifikace 
zajištěna. Volejte 775 375 065.

Pomohu a poradím 
s hubnutím. Nenásilně 
a zdravě. Tel. 607 755 026.

Rod. dům (chalupa) na 
prodej. (Velmi levně, spě-
chá.) Info + foto na stránkách 
www.jossvbd.npage.de.

ØÁDKOVÁ INZERCE

Brigáda - přivýdě-
lek - práce! Tel. 723 882 808. 
www.parfemy-fm.euweb.cz. 

Hledám motocykly Jawa 175, 250, 350 BRD. Telefon 
035771/60472, 0 15 11 2992 080.

Finanční servis nabízí nebankovní úvěry od 10.000 do 
25.000 Kč. Dokládají se dva doklady. Také nabízíme možnost 
spolupráce. Tel. kontakt 602 859 635.

Zprostředkujeme nejlevnější hypotéku! Poradenství 
zdarma. Kontakt: eva.hamplova@golemfinance.cz. Telefon 
602 490 840.

Prodám zahradní chat-
ku v chatové oblasti. Cena 
dohodou. Tel. 606 652 206.

Salon pro psy - koupání, stř íhání, tr imování, 
drápky, čištění uší. Možnost úpravy také u vás doma. 
Matoušková, Jiříkovská 99, Rumburk. Tel. 412 333 365, 
604 854 748.

Prodám starší velkou 
garáž pro dva vozy ve 
Varnsdorfu, na vlastním 
pozemku u chodníku. Vhod-
ná i na dílnu, malý obchod. 
Elektřina 220 / 380 V. Tel. 
602 162 473.

Nová možnost práce. 
Požadujeme – uživatelskou 
znalost na PC a interne-
tu. Nabízíme – zaškolení, 
osobní růst, finanční a časo- 
vou nezávislost. Kontakt: 
s.infoprace@centrum.cz. 

Pronajmu dlouhodobě 
rodinný domek na klidném 
místě ve Varnsdorfu. Tel. 
721 325 897, 606 202 704.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Prodej nově otevřené restaurace v centru Varnsdorfu. 
Prodej včetně zařízení. Prodejní cena: 3.700.000 Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Prodej zrekonstruované vilky ve velmi dobrém stavu 
v Rumburku. Nová fasáda s tepelnou izolací. Samostatně 
stojící garáž a sklad dřeva. Pěkná udržovaná zahrada. Vý-
měra: cca 750 m2. Snížená prodejní cena: 2.590.000 Kč. Info 
Lužická R.K. Tel.: 412 333 281, 602 108 404.

Prodej rodinného domu v Jiříkově. Pozemek: 
1.411 m2. Prodejní cena: 890.000 Kč. Info Lužická R.K. 
Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Prodej pozemku bývalé pískovny s lesními porosty 
v Rumburku. Prodejní cena: 110.000 Kč. Info Lužická R.K. 
Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Půjčky, hypotéky i exe-
kuce. Tel. 721 141 719.



Svatební a společenská 
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@email.cz, 
www.svatebni-moda.cz. Při-
pravili jsme pro vás novou 
kolekci svatebních šatů na 
rok 2008. Rádi pokračujeme 
v naší tradici a pro každou 
nevěstu máme připraven 
dárek!
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20-300 tis. Kč, i pro důchodce do 75 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!!!
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ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Kadeřnictví U Kapustič-
ky stále otevřené za původ-
ní ceny. Na vaši návštěvu 
se těší kadeřnice Jana. Tel. 
728 510 962.

Německý jazyk - invidu-
ální výuka - konverzace. Tel. 
728 764 809.
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ODEŠLI NAVŽDY
Duben 2008

PODĚKOVÁNÍ

17. - 18. května 2008 - MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10 Děčín IV - Podmokly 

Tel. 412 532 216

24. - 25. května 2008 - MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270 Jílové 

Tel. 412 550 343 

ZUBNÍ  POHOTOVOST

NAROZENÍ
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BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA VARNSDORFSKÝM 
SPORTEMNezemřel jsi, neboť žiješ v srdcích nás, 

co jsme Tě milovali.
29. května uplynulo 10 let od úmrtí 

našeho tatínka a dědečka Richarda 
Svobody. 

S láskou vzpomínají děti Radka, Vlasta 
a Mirek s rodinami.

9. května by se dožil osmdesáti let 
a 17. května tomu bude 6 let, co nás na-
vždy opustil pan Josef  Suchý.

Vzpomínají manželka, děti a vnou-
čata.

27. května uplyne již 10 let, co z kruhu 
rodiny navždy odešel náš syn, bratr, man-
žel, táta a strýc Jan Šeps. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeň-
te s námi. Za vzpomínku děkují, za celou 
rodinu, rodiče.

15. května uplyne smutný 1 rok, co navždy odešel můj 
nejlepší kamarád a přítel Petr Novotný. 

Stále vzpomínám a nikdy nezapomenu. 
Miloslava Hromková

§

§

§

Květa Hovorková
Zdenek Hovorka (Anna)

Jana Krčmářová
Sazan Haxhiaj (Sanya)

Eva Kováčová
Michal Deus (Michal)

Iveta Zemanová
Lukáš Klučar (Matěj)

Sylva Proftová
Roman Bárta (Rozárka)

Stanislava Lukašíková
Lukáš Soukup (Sára)

2. května oslavila krásné 
89. narozeniny paní Emílie 
Smečková. 

Za lásku a obětavost jí dě-
kují a do dalších let přejí vše 
nejlepší synové Petr, Pavel 
a Michal s rodinou.

Chci touto cestou velice po-
děkovat primáři MUDr. Ško- 
dovi, MUDr. Holišovi, všem 
zdravotním sestřičkám, 
rehabilitační pracovnici 
a i pomocnému personálu 
za péči při mé dlouhodobé 
hospitalizaci v Nemocnici 
Varnsdorf.

Ještě jednou děkuji Erika 
Pertlová.

Marie Poláková      81 let
Jaroslav Čanda     58 let
Jaroslav Peterka     70 let
Dagmar Baiblová     66 let
Marek Baláž     83 let
Miroslava Němcová    38 let
Anežka Folprechtová 94 let
Stanislav Procházka  75 let
Ľudevít Sarközy     63 let
Oldřich Zmrzlík      60 let
Viera Lotkeová      61 let

V Liberci se konal Krajský přebor v šachu mládeže do 10 
let. Mezi 21 účastníky obsadil varnsdorfský Václav Paulus 
2. místo a postoupil do přeboru republiky. Na pěkné 6. místo 
dosáhl svými výkony i Lukáš Dobeš.           

Již 24. ročníku šachového turnaje Mělnická věž 2008 se 
zúčastnilo 44 hráčů a hrálo se tempem 2×25 na 7 kol. Pře-
kvapivě nevyhrál favorit Jiří Gregor, ale Pavel Postupa s 5,5 
bodu. Václav Vladyka, nasazený na 22. místě, si podle čísla 
nasazení nevedl špatně a s 4,5 bodu obsadil 10. místo.                                              

                                                         Václav Halba/V.V.

Šachové střípky

BASKETBAL MLÁDEŽE     
   

Mladší minižáci zajížděli k BK DDM Děčín-Boletice. 
V prvním utkání podlehli 46:34 (31:12), body Sovák 10, 
Koktán 6, Zamrzla a Holubář po 4, Ticháček a Kříž po 3, 
Houngbendji a Fuksa po 2. Druhý duel vyzněl opačně a to 
42:46 (13:25), body Koktán 9, Ticháček a Kříž po 7, Koudelka 
5, Fuksa, Zamrzla, Sovák a Houngbendji po 4, Kňourek 2. 
V prvním zápase hráči špatně bránili, nedařilo se střelecky. 
Až ve druhém přišlo zlepšení obrany a těsné vítězství nad 
nejslabším celkem v tabulce.    

V příštím čísle HS budeme mimo jiné informovat o úspěš-
ném vystoupení basketbalové přípravky na turnaji v Lovosi-
cích.                                Ing. Z. Strolený, Ing. M. Novotný 

Z Mistrovství Čech dovezly bronz
Poslední dubnový víkend byl pro české tanečníky soutěžní. 

V pražské sportovní hale Folimanka se totiž konalo Mistrov-
ství Čech  „EMCO DANCE LIFE TOUR 2008“. V disciplíně 
MODERN II. SHOW DANCE se do finále probojovala taneč-
ní škola STEP BY STEP z Mikulášovic se sestavou Angel 
a pod vedením Kateřiny a Alžbety Kestnerových dosáhla až 
na bronzovou medaili. 14 dívek ze Šluknovského výběžku, 
z toho dvě z Varnsdorfu (Martina Goldbergová a Veronika 
Mikolášková), dokázalo, že i v malých městech a v zapad-
lých končinách republiky dokáží mnohé. Ale jedna bronzová 
nestačila! I v disciplíně STREET III. FREE SHOW děvčata 
předvedla perfektní skladbu s názvem Symphony, která jim 
přinesla také třetí místo a postup na Mistrovství ČR v Br-
ně.                                                                          rm

Běh na mrazivou Jedlovou
Při 12. ročníku Českého poháru v běhu do vrchu na trati 
Jiřetín – Jedlová si více jak 80 startujících z Čech, Německa 
a Polska užilo hodně chladného počasí. V cíli byly jen dva 
stupně nad nulou. Přední pozice neobsadil nikdo ze Šluknov-
ska a nejstarším startujícím byl F. Bém (81 let, AC Slovan 
Liberec). Výsledky jsou na www.iscarex.cz v sekci sport. 
Díky všem, kdo v nepřízni počasí závod organizovali a pře-
devším sponzorům: ISCAR – p. Halas, Kovovýroba Varns- 
dorf – p. Kuranda, TOS a. s., ReTOS, Sates, Eurogreen – p. 
Synek. Díky též p. Krejčímu za technické zabezpečení akce. 
Ta bude za rok i kvalifikací českých běžců na MS do USA. 
Je se tedy na co těšit.                                   Milan Krupka

E-XTREME CREW 
se probojovali na ME

Po 5. - 9. příčce na „Dance Děčín“ z dvaceti zúčastně-
ných obsadila tato skupina 3. místo v soutěži „Elitery“ 
v Lounech se sestavou Pohyb mnoha stylů. V Praze-Chodově 
v soutěži „Tančíme pro radost“ navíc získala ocenění poroty. 
V polovině dubna se šestice E-XTREME CREW zúčastnila 
mistrovství ČR, kde uspěla a vybojovala postup na mis-
trovství Evropy v Chorvatsku. Zasloužili se o něj Jakub 
a David Richterovi, Jakub a Andrea Rozborovi, Petr Mi-
halík, Renata Buldrová s formací pod názvem Kdo ví co 
a se třemi duetami. Za úspěch nutno skupině poděkovat 
a nezbývá než věřit, že v příštím čísle HS přineseme in-
formace o úspěšné účasti na ME, které se konalo ve dnech 
9. - 13. května.                                                             ZdS

Miniportréty  
Bohuslav

(Sláva) Jílek
* 6. 4. 1928, Nižný Medzev

† 18. 3. 2004, Praha
 

Umělec známý pod jmé-
nem Sláva Jílek se narodil 
českým rodičům na východ-
ním Slovensku. V roce 1947 
maturoval na Gymnáziu 
v Jaroměři a pak se živil jako 
dělník v továrně na porcelán 
v západních Čechách, do 
Prahy přišel jako pomocník 
v ateliéru zaměřeném na 
fajáns. Absolvoval Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou 
v Praze. Grafikou se zabýval 
již jako student. Po návratu 
z vojny byl výtvarným redak-
torem - dal grafickou podobu 
vznikajícím časopisům (mj. 
ABC, MY). Po obnovení 
cenzury v roce 1968 skončil 
s novinářskou činností. Živil 
se užitou tvorbou, mj. vytvo-
řil didaktické malby a reliéfy 
v kovu k naučným stezkám 
(Jetřichovické skály aj.) 
a projekt Rozhledny v Ústí nad 
Labem. Po listopadu 1989 se 
na čas vrátil k redakční práci. 
Začal tvořit ex-libris, výtvarně 
doprovodil sborník o díle Jana 
Amose Komenského – Muž 
bolesti a naděje. Jako člen 
posádky jachty Fera podnikl 
plavbu za antickým světem, 
během níž vytvořil soubor 
asi 400 reportážních kreseb, 
akvarelů a glos.

Od r. 1945 samostatně 
vystavoval mj. v Praze, 
Krakově, Sofii, po vnuce-
né odmlce mj. v Londýně 
a ve Varnsdorfu, zúčastnil 
se mezinárodních výstav 
v Mönchengladbachu, Sappo-
ru, Paříži a Bratislavě.

Ve Varnsdorfu (v části 
Studánka) měl od roku 1976 
ateliér, kde vznikla část 
jeho díla.

  Milan Hrabal



VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM
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Muži po remíze venku 
se Slavií Praha B 1:1 (v 79. 
vyrovnával Broschinský) 
porazili doma třetí nejlepší 
celek jarní části soutěže 
Vyšehrad 1:0 brankou ka-
nonýra Grubhoffera z 18. 
minuty utkání. V Plzni 

Starší dorost a starší přípravka 
na jaře prvně s prohrami

s jejím béčkem plichtil 2:2, 
když v 85. vedl 1:2. Gól dal 
Holeček.

Starší dorost na jaře 
prvně nebodoval a po 
nepřesvědčivém výkonu 
prohrál venku s Blšany B 
7:3. Góly dorostu obsta-
ral Bandas. Doma zdolal 
Dubí 4:0. Branky Ban-

das 2, Budský, Stehlík.
Mladší dorost v Blša-

nech nezaváhal a brankami 
Šťastného (2) a Nováka (1) 
zvítězil 0:3. Dubí vyprovodil 
skórem 10:0, trefy zařídili 
T. Novák a Chlan po 3, Šolc, 
Šťastný, Mauder a Láliš.

Ženy pokračují v dob-
rých výsledcích a překva-
pivě remizovaly v dohrávce 
podzimu v Mladé Boleslavi 
2:2 (Voglová 2). Venku je 
čekala i Liteň a výsledek 
3:3, když vedly deset minut 
před koncem 1:3. První 
gól byl domácí vlastní 
z akce Řezáčové, další 

dala M. Mokrá a Voglová. 
Starší žáci prohráli 

v Brozanech 10:1 (jediný 
úspěch Secký) a v Mojžíři 
3:1 (Kuba z PK). Doma 
zdolali Střekov 2:1 góly 
Ondráčka. Mladší žáci vy-
hráli v Benešově 1:5 (Chlan 
2, Ondráček, Zima, Šiška) 
a nepochodili v Jílovém 
3:1 (Pajma). Starší pří-
pravka porazila Mnichovo 
Hradiště 6:0 (Dvořák 2, Eli-
áš, Ulrich, Doležal, Adámek) 
a prvně na jaře neuspěla 
s Ruprechticemi 2:3 (Eliáš, 
J. Novák). V dalších utká-
ních vyhrála nad Mladou 
Boleslavi A 3:1 (Dvořák 
2, Eliáš) a jejím B-týmem 
2:1 (Doležal, Eliáš). Mladší 
přípravka měla odlože-
né již tři turnaje a čtvrtý 
(1. jarní odložený) v Rumbur-
ku vyhrála před Řezuz Děčín 
a domácími. Stará garda 
porazila v „přáteláčku“ Vý-
běr rozhodčích Ústeckého FS 
7:4. Branky Skotnica a Šan-
da po 2, Šmidílek, Račuk, 
Sommerschuh.
 Nejbližší program doma: 
SO 17. 5. dorosty – Ústí n. 
Labem B (10.15, 12.30), ST 
21. 5. áčko – Mladá Bole-
slav B, NE 25.5. áčko – Bl-
šany (oba duely od 17.00), 
SO 24. 5. ženy – Tepli-
ce B (13.00).                      

ZdS, autorem komiksu je 
Vojtěch Píša (7. ročník ZŠ)

Na menším závodě Cross country (25 km) s názvem Po 
stopách Praotce Čecha konaném v lese Hostěraz u Roudnice 
nad Labem vyhrál mezi šedesáti startujícími Jan Novota za 
1:07 hod. s náskokem 27 vteřin. Jeho přítelkyně Kateřina 
Loubková zvítězila mezi ženami, celkově dojela jako 47. Více 
informací a fotografií na webu triatlon.litomerice.cz.

Dále se jela poměrně sledovaná akce Českolipský Fie-
ge maratón 2008 horských kol (44 km, rovinatý profil). 
Té se zúčastnilo i hodně varnsdorfských borců a nejlépe si vedl 
Honza Strož. Skončil celkově  10. (v kategorii mužů 6.) časem 
1:34:20 hod. a 21. (13.) dojel Jan Novota. Čas nejlepšího byl 
1:28:40 hod. Mezi veterány I byl Jirka Švorc st. 13., v katego-
rii veteráni II Jirka Dužár 14., Míra Vohnout 18. a Venca Ši-
monek 41. Mezi veterány III se pak umístil Pavel Retych na 
9. místě.                                                                       ZdS

Jely se další závody horských kol

Dva jednoznačně příznivé výsledky přineslo 
třetí kolo play-off v zápasech o umístění na 5. - 8. místě 
mezi celky Slovan Varnsdorf a BK Litvínov. Představovaly je 
výhry doma 95:58 (45:43) a 68:91 (44:47) u soupeře. Posled-
ními zápasy soutěže a i sezony byly duely s Louny o 5. místo. 
U soupeře Slovan prohrál 101:77 (58:37), body Novotný 25, 
Voráček a Buben 19, M. Doležal 7 a doma zvítězil 70:64 
(39:27), body Novotný 19, Buben 14, Boháč 11, Činka 10. 
Tyto výsledky znamenají konečné 6. místo. 

Junioři (starší dorostenci U 18) po prohře u BK Česká 
Lípa 100:49 (51:26) neuspěli ani v dalších dvou utkáních 
venku. Áčku VSK Slavia TU Liberec  podlehli 96:37 (53:12), 
když vítězné družstvo této kategorie nemělo s našimi hráči 
žádné problémy. Body Sucharda 9, Eichler a Smrčka po 7, 
Horáček 5. Naši hráči pak „dokázali“ prohrát i s nejslabším 
celkem soutěže VSK Slavia TU Liberec B 70:64 (34:35), který 
navíc vždy bez problémů poráželi. Body Smrčka 13, Eichler, 
Janoušek a Sucharda po 8. V předehrávce porazili junioři BK 
REAL Roudnice 76:40 (31:25), body Horáček 15, Dubec 11, 
Eichler a Sucharda po 12, Golla 10. Převaha se projevila až 
v druhém poločase, kdy lépe bránili a byli celkově úspěšnější.                    

(další informace na str. 9)

Muži po play-off nakonec šestí

V sezoně 2008 budou mít tenisté Slovanu Varnsdorf v sou-
těžích opět tři družstva. Dospělé A, B a dorost. Utkání se 
hrají o víkendech v měsících dubnu, květnu a září střídavě 
doma a venku vždy od 9.00 hodin. O prázdninách se tradičně 
konají turnaje. Prvním je Memoriál Jaroslava Malinovského 
ve dnech 12. - 14. 7. (celostátní turnaj dospělých), v srpnu 
následuje Euroregion Nisa 23. - 24. 8., letos u příležitosti 
výročí 140 let města Varnsdorfu. Přebor oddílu o nejlepšího 
tenistu města je určen pouze pro členy oddílu a hrát se bude 
13. - 14. září. Tenisový areál a dvorce je možno pronajmout 
na soukromé, firemní či sportovní akce. Zájemci se mohou 
hlásit v areálu TO, kde budou termíny upřesněny dle obsa-
zenosti dvorců. Kontakt:  František Korecký nebo Ing. Milan 
Hindrák.                                                 Výbor TO TJ Slovan

TENISTÉ  ZAHAJUJÍ SOUTĚŽE

Úvodními dvěma domácími utkáními na hřišti u SŠT 
zahájili sezonu softballisté Sybarites Varnsdorf proti týmu 
Patriots Liberec, loňskému vítězi SčOP. Ti měli za sebou 
již po dvou vítězných utkáních s Ostrovem a Mostem B, 
takže byli dobře rozehraní, v pohodě, a to potvrdili dvěma 
výhrami v poměru 8:11 a 6:16.

Varnsdorfský tým má momentálně k dispozici tyto hrá-
če - Petr Kocurek, Pavel Kocurek, Milan Oplištil, Vojta Pípa, 
Tomáš Pípa, Luděk Prokop, Radek Kříž, Radek Zadina, Mar-
tin Kalina a Petr Balcar.                                             ZdS

PRVNÍ LETOŠNÍ 
UTKÁNÍ SOFTBALLISTŮ

Za chladného a deštivého 
počasí proběhl 5. ročník 
běhu, pádění i úprku „KDO 
UTEČE …VYHRAJE“, 
který pořádal atletický 
oddíl TJ Slovan Varnsdorf 
spolu s Vernarovou ligou 
pro Varnsdorf. Nedošlo 
k žádnému zranění a běhu 
se ve všech kategoriích 
účastnilo 37 startujících. 
Před rokem, ale za slun-
ného a bezvětrného počasí, 
to byla více jak padesátka 
běžců. Ředitelem závodu 
byl Stanislav Skalický 
a hlavním rozhodčím Miro-
slav Brábník. 

Uvádíme výsledky: Elév-
ky (420 m): 1. Karin Šolto-
vá, ABK Liberec 1:40 min., 
2. Pavlína Kalinová, 
Varnsdorf 4:50. Mladší 
žákyně nar. 1995-96 
(420 m): 1. Markéta Váňo-
vá, Sn Varnsdorf 1:13, 2. Pe-
tra Řeháková, Sn Varnsdorf 
1:17, 3. Tereza Sladkovská, 
Sn Varnsdorf 1:32. Star-

ší žákyně nar. 1993-94 
(840 m): 1. Eliška Křížová, 
Sn Varnsdorf 3:17, 2. Jana 
Čiháčková, Sn Varnsdorf 
3:23. Mílařky open (1400 
m): 1. Lucie Purchartová, 
ABK Liberec 4:50, 2. Vladi-
míra Jínová, Sn Varnsdorf 
5:44. Ženy open (4200 m): 
1. Veronika Svobodová, Sn 
Varnsdorf 17:54.  Elévové 
nar. 1997-2000 (420 m): 
1. David Čiháček, Sn 
Varnsdorf 1:19, 2. Vác-
lav Kocián, ABK Liberec 
1:20, 3. Tomáš Endál 
1:22, 4. Lukáš Marek 1:38, 
5. Adam Křemenák 1:39, 
6. Dominik Gurgun 1:57, 
7. Martin Salaj, všichni ZŠ 
Bratislavská 1:58. Mladší 
žáci nar. 1995-96 (840 
m): 1. Matěj Brábník, Sn 
Varnsdorf 2:57, 2. Vladi-
mír Ležovič, ABK Liberec 
3:03, 3. Radoslav Vyčítal, 
TJ Rumburk 3:05, 4. Tomáš 
Danko, ZŠ Bratislavská 
3:09, 5. Jakub Holoušek, 

ABK Liberec 3:11, 6. Erik 
Gurgun, ZŠ Bratislavská 
3:37. Starší žáci nar. 
1993-94 (1400 m): 1. Igor 
Giňo, ZŠ Bratislavská 4:42, 
2. Martin Dat, ZŠ náměstí 
4:45, 3. Jindra Škorňa, Sn 
Varnsdorf 4:49, 4. Patrik 
Danko, ZŠ Bratislavská 
5:42, 5. Milan Holoušek, 
ABK Liberec 5:55. Muži 
open (4 200 m): 1. Ondřej 
Švarc, Cyklorenova Cvikov 
14:41, 2. Vladimír Šrach-
ta, Cvikov 14:53, 3. Luboš 
Šlechta, ABK Liberec 
18:52. Veteráni 50 let 
a starší (4 200 m): 1. Jiří 
Malý 14:43, 2. Oldřich Sla-
měný, oba AC Česká Lípa 
15:08, 3. Břetislav Klavoda, 
Cvikov 16:43, 4. František 
Mocker, AC Č. Lípa 18:21. 
Veteráni 60 let a starší 
(4 200 m): 1. Vladimír Šulc, 
SČA Ústí n.L. 18:07, 2. Jiří 
Plecháček, Sokol Tuháň 
20:25.                      

Skalická

POČASÍ BĚŽCŮM NEPŘÁLO


