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NOVÁ RUBRIKA: ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

…A žili 
spolu
šťastně 
až do 
smrti…
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je 
optimistická

INZERCE

Stanislav Domanský: Za dveřmi, 2. místo v kategorii reportáž.

Folklorní soubor Lužičan z Krásné Lípy se od 12. února 
pyšní oceněním Zlatá múza severu 2010, kterou získal za 
pořádání Mezinárodního folklorního festivalu Tolštejnského 
panství v Krásné Lípě. Ocenění se už pátým rokem uděluje 
za významný kulturní počin v regionu Šluknovsko. Le-
tošní cenu soubor obdržel na putovním plese ve Starých 
Křečanech. V pořádání plesu se obce ve Šluknovském 
výběžku každoročně střídají. Ve Starých Křečanech 
také vystoupily dívky a dámy z varnsdorfské taneční 
skupiny Stars. Ty si však odnesly pouze nominaci za 
pravidelnou činnost a úspěšnou reprezentaci města
a regionu v oblasti moderních tanečních disciplín. Ovšem 
pokud budou nominovány i příští rok, jejich nominace 
bude již třetí, a automaticky by tak byly oceněny titulem 
Zlatá múza severu. Takže, Varnsdorfáci, doufejme! Mezi 
nominovanými pak zůstala i Varnsdorfská komorní fi l-
harmonie spolu se Spolkem přátel umění Rumburska
a Mezinárodním loutkovým festivalem v Dolní Poustevně. 

K ZÁPISU PŘIŠLO 180 DĚTÍ

Čtěte na str. 8

Vedení Nového Bydžova 
vyzvalo na 14. února další obce 
k řešení otázky sociálně ne-
přizpůsobivých. V Jiráskově 
divadle v Novém Bydžově se tak 
uskutečnilo setkání starostů měst 
a obcí, které na svých územích 
pracují se skupinami sociálně 
nepřizpůsobivých občanů. Na
výzvu reagovalo 46 měst  a obcí
včetně mnohých zástupců 
Šluknovského výběžku. Cí-
lem setkání bylo spojení sil
a výzva samospráv, která navr-
huje zásady kompetencí měst
v péči o občany, optimalizaci 
Policie České republiky bez 
snižování bezpečnosti občanů 
nebo změnu v loterijním záko-
ně. Výzva byla zformulována 
v podobě společného prohlášení, 
které mohli v průběhu jednání sta-

Starostu Jiřetína pod Jedlovou 
a někdejšího senátora Josefa 
Zosera si zvolili starostové měst 
a obcí Šluknovského výběžku 
za předsedu Sdružení pro 
rozvoj Šluknovska. Josef Zoser 
tak vystřídal na této pozici býva-
lého starostu Šluknova Milana 
Kořínka, který funkci předsedy 
zastával od roku 2001. Sdružení 
pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ), 
jinými slovy spolek měst a obcí 
Šluknovského výběžku, se 
v pátek 4. února sešlo poprvé 
od listopadových komunál-
ních voleb. Toto setkání mělo 
v podstatě reformní charakter. 
Kromě zcela nových tváří, 
šesti nově zvolených starostů, 
a volby nového předsedy, přiná-
ší zásadní změnu i nový způsob 
fungování SPRŠ. Až dosud bylo 
členy Sdružení pro rozvoj Šluk-
novska osmnáct měst a obcí 
Šluknovského výběžku. Nyní je 
kladen důraz na posílení vlivu, 
samostatnosti a nezávislosti 
dvou mikroregionů Šluknovska -
Mikroregionu Tolštejn a Dobro-
volného sdružení obcí Sever, 
které se tak staly dvěma vlivný-

ZLATOU MÚZU SEVERU 
ZÍSKAL LUŽIČAN

mi členy SPRŠ. S tím souvisí po-
sílení jejich kompetencí a celko-
vá změna hospodaření sdružení 
i mikroregionů. Díky tomu budou 
moci transparentněji a pružněji 
řešit své specifické problémy, 

JOSEF ZOSER ZVOLEN DO ČELA ŠLUKNOVSKA 
zatímco SPRŠ bude plnit funkci 
zastřešujícího orgánu, který 
se zaměří na otázky a úlohy 
týkající se Šluknovského vý-
běžku jako celku. Vliv a význam

NOVÝ BYDŽOV SVOLAL STAROSTY OBCÍ
Varnsdorfský starosta se připojil k výzvě

rostové prostudovat a podepsat. 
Osobně tak učinil i starosta 
našeho města Martin Louka. 
„Se zněním výzvy se naprosto 
ztotožňuji v celém jejím rozsahu. 
Podpisem výzvy žádám nejen
o jiný způsob poskytování dávek, 
na které chceme dohlížet, ale 
zároveň kvituji možnost změny 
kompetencí v jejich výplatách. 
Chceme se starat o své občany, 
ale chceme stejné podmínky pro 
všechny. Propojení problematiky 
zneužívání dávek a problematiky  
heren a výherních hracích přístro-
jů může pomoci řešit  novela lo-
terijního zákona. Rozhodně bych 
byl také nerad, aby se optimali-
zace policie dotkla bezpečnosti 
našich obyvatel,“ ujasnil svůj po-
stoj starosta města Martin Louka.

Na setkání dorazila i poslan-
kyně Ivana Řápková, která bude 
prosazovat iniciativu měst a obcí 
řešící také otázku nepřizpůso-
bivých, jež povede k nastavení 
potřebných legislativních úprav. 
Tématem diskuze přítomných 
byla například kontrola heren 
a barů v návaznosti na možnosti 
odejmutí dávky pomoci v hmot-
né nouzi, domovské právo či 
podmínky veřejné služby.

„Vše vnímám jako věc, které je 
nutno věnovat pozornost. Doba 
nazrála k tomu, aby se v našem 
městě dal dohromady výbor 
zastupitelstva pro menšiny, který 
budu v brzké době sestavovat
a jeho členy navrhnu zastupite-
lům,“ nastínil plánovaný postup 
řešení problematiky v našem 
městě starosta.                      rm

Pokračování na str. 3
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Čtyřkolku do cíle nedotáhli
Ve tři hodiny ráno bylo na služebnu oznámeno, že po kolejích 

ze SRN směrem ke starému nádraží nějaké osoby tlačí moto-
rovou čtyřkolku. Dozorčí do uvedené lokality okamžitě vyslal 
hlídku a telefonicky vyrozuměl Policii ČR, které též na místo 
vyslalo svou hlídku. Při příjezdu hlídky MP na místo byla zjištěna 
opuštěná čtyřkolka v kolejišti. Bylo provedeno pátrání v okolním 
lesíku, avšak bezvýsledné. Ve spolupráci s hlídkou OHS PČR 
byla motorová čtyřkolka přemístěna na Obvodní oddělení Policie 
ČR jako předmět doličný.

•  Krade se již i za bílého dne
Na služebnu MP bylo v dopoledních hodinách oznámeno ob-

čanem města, že před několika minutami mu nějaký muž z jeho 
objektu odcizil tři kusy měděných parapetů a on sám již pátrá 
po okolí, aby ho zadržel. Vyslaná hlídka MP provedla pátrání 
v udané lokalitě bezúspěšně, a proto se s majitelem nemovitosti 
vydala prověřit místní sběrny, kde v jedné z nich byl zjištěn pode-
zřelý pachatel této krádeže. Po zajištění ukradených parapetů byl 
hlídkou MP předveden na služebnu Obvodního oddělení Policie 
ČR, kde byl předán k dořešení výše popsaného protiprávního 
jednání.                                               Martin Špička, velitel MP Podání přiznání daně z příjmu fyzických osob 

na varnsdorfském úřadě
Rozpis služeb Finančního úřadu Rumburk konaných v budově 

Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 - podání  daňových 
přiznání daně z příjmu fyzických osob za rok 2010: 

• Za pět dní dopaden
Elektromotory v hodnotě tří tisíc korun zmizely z garáže 

přilehlé k jednomu domu ve Varnsdorfu. Škoda na poničených 
plechových vratech, která pachateli stála v cestě ke kořisti, pak 
čítá další čtyři tisice. Po pěti dnech se místním policistům podařilo 
případ objasnit a poté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 
podezření z krádeže vloupáním a porušování domovní svobody 
třiatřicetiletému muži, který by měl mít uvedenou akci na svědo-
mí. Hrozí mu za to až tříletý pobyt v nápravném zařízení.

• Mařil výkon rozhodnutí
Zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny nepo-

važoval devětadvacetiletý výtečník za dostatečnou překážku 
k jízdě stejně, jako za překážku nepovažoval požitý alkohol. 
Varnsdorfští policisté, kteří ho zastavili, byli ale jiného názoru. 
Muži sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního 
rozhodnutí. Hrozí mu za to až tříletý pobyt v nápravném zařízení. 
Pro doplnění zbývá dodat, že naměřená hladina alkoholu v dechu 
oscilovala kolem jedné a půl promile.

• Kabelky nespouštějte z očí!
Další z mnoha obětí, která podcenila riziko ponechání ka-

belky ve vozíku, je žena, která si vyšla na nákup do jednoho 
varnsdorfského marketu. Od koše se ani nevzdálila, jen se oto-
čila k regálu a v mžiku bylo po všem. Spolu s kabelkou přišla 
o mobilní telefon, peněženku, hotovost, platební karty a doklady. 
Škoda přesáhla patnáct set korun. Po pachateli pátrají místní 
policisté.

Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR

10. 2.

11. 2.

14. 2.

15. 2.

Stručně z radnice

Údaje do sčítacích formulářů 
se vyplňují k tzv. rozhodnému 
okamžiku - pro Sčítání lidu, 
domů a bytů 2011 je to půlnoc 
z 25. na 26. března 2011.

Kdo sčítání provádí
Přípravu, organizaci, samotné 

provedení sčítání, zpracování
a zpřístupnění jeho výsledků 
zajišťuje na základě zákona 
č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2011, Český 
statistický úřad. 

Smluvním partnerem pro pro-
vedení terénních prací při sčítání 
je Česká pošta, s. p. 

Společně se sčítacími komi-
saři České pošty budou sčítání 
provádět i komisaři Českého 
statistického úřadu, zejména 
sčítání v hromadných ubytova-
cích zařízeních, a některá minis-
terstva - ministerstvo vnitra (např. 
osoby v azylových zařízeních), 
obrany (např. vojáci na území 
České republiky a v zahraničí), 
zahraničních věcí (pracovníci 
na našich velvyslanectvích v za-
hraničí) a spravedlnosti (osoby 
ve vězeňských zařízeních a ve 
vazbě). 

Distribuce sčítacích for-
mulářů

Sčítací komisař navštíví vaši 
domácnost a předá vám sčítací 
formuláře. Požádá vás o potvr-
zení jejich převzetí podpisem. 
Zároveň vám předá vysvětlivky 
k vyplnění formulářů a poskytne 
další potřebné informace. Sčíta-
cí komisař bude nosit viditelně 
umístěný průkaz, kterým se na 
požádání prokáže. Do vašeho 
bytu nevstoupí, pokud ho sami 
nevyzvete. 

Formuláře, které nemohly být
domácnosti doručeny ani při 
opakované návštěvě sčítacího 
komisaře, budou k dispozici na 
poště, jejíž adresa a provozní 
doba jsou uvedeny na letáčku, 
vhozeném sčítacím komisařem 
do Vaší schránky.

Vyplnění formulářů
Než začnete formuláře 

vyplňovat, pečlivě si prosím 
přečtěte vysvětlivky. K vyplnění 
použijte nejlépe černou kuličko-
vou tužku. Formuláře prosím 
nepřekládejte. 

Prohlédněte si vzory sčítacích 
formulářů: 

• Sčítací list osoby - vyplňuje 
se za každou osobu. 

• Bytový list - vyplňuje fak-
tický uživatel bytu (bez ohledu 
na právní důvod užívání bytu
a délku pobytu v bytě) za každý
byt - za jeden byt jeden formulář. 

• Domovní list - vyplňuje 
vlastník nebo správce domu za 
každý dům - za jeden dům jeden 
formulář. 

Sčítací formuláře můžete vy- 
plnit i elektronicky.

Některé údaje dostupné z ad-
ministrativních registrů a evidencí 
budou ve formulářích předvypl-
něny. Příslušná osoba pak pouze 
ověří správnost údajů, případně je 
opraví. Tato inovace by měla vést 
ke snížení administrativní zátěže 
respondentů. V žádném případě 
však nebudou předvyplněny 
osobní údaje. 

Sběr vyplněných formulářů
Vyplněné formuláře můžete 

odevzdat následujícími způsoby: 
• předáte je sčítacímu komisaři 

při jeho druhé návštěvě jako vol-
né listy nebo v zalepené obálce, 
kterou vám komisař na požádání 
vydá, 

• zašlete je bezplatně ČSÚ 
poštou v obálce s předtištěnou 
adresou P.O. Boxu, 

• vyplníte je elektronicky, 
• osobně odevzdáte na poště. 
Koho se sčítání týká
Účast obyvatel na Sčítání 

lidu, domů a bytů 2011 je dána 
zákonem č. 296/2009 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 
2011 a týká se všech osob, které 
se v rozhodný okamžik nachá-
zejí na území České republiky 
nebo mají na území České 
republiky trvalý nebo povolený 
přechodný pobyt.      Zdroj web 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Rozhodný okamžik: půlnoc z 25. na 26. března 2011

…A žili spolu šťastně až do smrti…
Již popáté jsme se 14. února setkali v Městské knihovně Varns-

dorf u příležitosti svátku Valentýna. Po celé Evropě běží v tomto 
týdnu projekt „Týden manželství“ , který se snaží různými způsoby 
podpořit manžele i partnery všeho věku, aby dále prohlubovali 
svůj vztah a byli si věrni. My jsme se počtvrté viděli s manželským 
párem Vimrových z Chomutova, kteří tentokrát měli téma „Šťastné, 
romantické, jedinečné….i manželství?“. Pomoci vtipných scének 
z filmů, romantických epizod, životních příběhů i biblických veršů se 
mohlo 52 hostů zamyslet nad vlastním vztahem a být povzbuzeno, 
že má smysl bojovat o své manželství. Ve světle dnešní krize jsme 
mluvili o mužovi, který přináší domů naději  „to zvládnem“, a o tom,
jak může žena podpořit svého muže, pokud on tuto naději ztrácí. 
Zajímavý byl příběh o vnímání lásky z perspektivy 3 tisíce let sta-
rých textů knih Kazatel, Žalmy, Přísloví, Job a Píseň písní, které 
jsou součástí Starého zákona. Uvědomit si, že do vztahu patří
i utrpení, široká škála emocí, pocity marnosti i veliké vášně, bylo 
pro některé šokující, pro mnohé však povzbuzením. Řečníci jako 
vždy dávali šikovně do kontrastu každodenní těžké situace, finanční 
krizi a přece možná východiska v úctě, lásce a vášni k partnerovi 
v každém věku. Dojemné video s Mr. Beanem na konci, kdy starý 
kazatel nalezl nejromantičtější pasáže starozákonní knihy Píseň 
písní a doma místo postarší dámy spatřil krásnou ženu, bylo krásným 
ukončením tentokrát vážnějšího setkání.

Pro větší zájem jsme pořídili kromě audio záznamu i video, které 
bude k dispozici od 25. února na www.acvarnsdorf.cz.

Těšíme se na další rok a přejeme všem manželům i partnerům 
ve Varnsdorfu, aby prožívali …šťastné, romantické, jedinečné…
i manželství…                                          Martin Penc

      Datum         Den                          MěÚ Varnsdorf 
  14. března         Pondělí        13.00-17.00 
  16. března         Středa        13.00-17.00 
  21. března         Pondělí        13.00-17.00 
  23. března         Středa        13.00-17.00 
  28. března         Pondělí        13.00-17.00 
  30. března         Středa        13.00-17.00 

- slavnostní setkání vedení Ústeckého kraje s nově   
  zvolenými starosty měst  na krajském úřadu
- návštěva  redaktorky Sächsische Zeitung Katji Zimmer-
  mann - téma městského kamerového systému
- účast na setkání starostů v Novém Bydžově 
  (více na str. 1)
- jednání se zástupci Slovanu Varnsdorf
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Můj článek nápravě nepomohl
Nedá mi to, abych nezareagovala na odpověď na můj článek 

v HS č. 2, týkající se pobíhání psů v ulicích našeho města. 
Na tento článek reagoval pan starosta Martin Louka a velitel 

městské policie pan Martin Špička.
Pan starosta se k mé lítosti vyjádřil k problematice psích výkalů

v našem městě a městech jiných států. K problému pobíhajících psů 
v ulicích, o což mi hlavně šlo, se zmínil až na konci svého článku 
několika řádky, v nichž ani neuvedl, jakým způsobem by chtěl tento 
problém ve Varnsdorfu řešit. 

Reakce zástupce městské policie, velitele Martina Špičky, 
mě velmi překvapila, když můj článek nazval článkem plným lží 
a polopravd.

Jestli jsem na policii volala, když byl cizí pes na naší zahradě 
nebo až po jeho vyhnání na ulici si myslím není důležité. Pokud 
jsem tuto skutečnost napsala obráceně a panu veliteli to vadí, tak 
se za to omlouvám.

Zarážející je jeho sdělení, že za necelý měsíc leden letošního 
roku bylo městskou policií odchyceno 26 psů, což je opravdu alar-
mující číslo, zvláště když ulice i 
přesto jsou plné toulavých psů. 

Zástupce policie uvedl, že 
15 psů z tohoto množství bylo 
vráceno majitelům. Zajímalo 
by mě, zda došlo při předávání 
psa k nějakému postihu majitele 
odchyceného psa. Pokud jde jen 
o předání psa, nemotivuje to jeho majitele k tomu, aby učinil kroky 
k nápravě.

Nemám teď na mysli případ, kdy se výjimečně „zaběhne“ pes na 
procházce, nebo se mu špatně zavřenou branku podaří překonat 
chatrný plot. Myslím psy, kteří se dlouhodobě toulají po ulicích.

Pokud má policie důkaz, že mému sousedovi nenavrhla psa 
naložit a odvést do lesa, omlouvám se za zveřejnění tohoto sdělení, 
neboť jsem netušila, že tomu tak nebylo.

Svým článkem jsem v žádném případě nechtěla zpochybnit 
a hanit práci městské policie, které si vážím. Šlo mi jen o to, aby 
pomohla svými kroky s problémem, který trápí nejen mě, ale 
i spoustu spoluobčanů.

Domnívala jsem se, že se budou dvě hlavní složky našeho města, 
policie a zastupitelstvo společně zabývat vážným problémem jako 
prevencí, než dojde k nějakému neštěstí. Jde mi o bezpečnosti
v našem městě. Toulaví psi mohou přenášet různé choroby, pokud 
dojde k napadení jiného psa či člověka, je téměř nemožné zjistit, 
čí pes je ten agresivní, zda a proti čemu je vůbec očkován. Cena 
lékařské i veterinární péče je také nezanedbatelná. Toulavý pes 
může způsobit nejen škody na našem zdraví či zdraví našeho 
psa, ale také škodu na majetku, např. při dopravní nehodě, když 
nečekaně vběhne pod kola auta.

Můj článek nápravě nepomohl, tak už se k této tematice nebudu 
vyjadřovat. Nezbývá mi nic jiného, než si přát, abychom se já ani 
má rodina nestali obětí nějakého agresivního psa.

Es

DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

Podle statistiky Úřadu práce 
Děčín bylo ve Varnsdorfu ke 
konci ledna evidováno 1345 
lidí bez práce (640 žen a 705 
mužů), míra nezaměstnanosti 
byla 15,83 %. V dalších obcích 
Varnsdorfska je procento neza-
městnaných z celkového počtu 
ekonomicky aktivních obyvatel 
o něco vyšší - v Dolním Podluží 
jen o málo (16,00 %), ale ve 
Chřibské je to bezmála 22 %. 
Za celé Varnsdorfsko úřad uvádí 

Dokončení ze str. 1
SPRŠ touto reorganizací nebude 
oslaben, spíše naopak.

Vzhledem k těmto změnám 
upozorňovali starostové na to, že 
Rumburk, který přes opakované 
výzvy ostatních členů sdružení 
již několik let odmítá vstoupit do 
mikroregionu DSO Sever, bude 
muset svůj postoj přehodnotit, 
jinak se na Šluknovsku nevyhne 
izolaci. S tím souhlasil i mís-
tostarosta Rumburku Ladislav 
Pokorný, který tomuto návrhu 
vyjádřil svou podporu. Změny 
ve prospěch jednotlivých mikro-
regionů kladně hodnotí i starosta 
Varnsdorfu Martin Louka: „Finan-
ce z měst poputujují do jednotli-
vých mikroregionů, SPRŠ bude 
hospodařit s financemi na nutné 
výdaje. SPRŠ bude skutečně 
komunikačním orgánem.“

Další novinkou v novém sys-
tému fungování je vytvoření 
funkce tajemníka, který by se 
věnoval agendě SPRŠ a byl 
jeho výkonným pracovníkem. 
Do této funkce byl jednomyslně 
zvolen bývalý předseda sdružení 
Milan Kořínek. Na pozice místo-
předsedů byli zvoleni předsedové 
obou mikroregionů - Michal Maják 
za DSO Sever a Josef Pecinov-
ský z mikroregionu Tolštejn. 

JOSEF ZOSER ZVOLEN DO ČELA ŠLUKNOVSKA 

Sdružení pro rozvoj Šluknov-
ska bylo založeno 31. ledna 1994. 
Zakládajícími členy sdružení 
bylo všech osmnáct měst a obcí 
Šluknovského výběžku, později 
se přidala i Okresní hospodář-
ská komora a Okresní agrární 
komora. Důvodem založení byla 
snaha koordinovat společné 
postupy při realizaci záměrů ve 
městech a obcích Šluknovského 
výběžku. SPRŠ se v průběhu let 
stalo vlivnou organizací, která je 
důstojným partnerem státních 
orgánů při hájení a prosazování 

zájmů Šluknovska jako celku, ale 
i jeho jednotlivých členů. Zasadilo 
se tak například při reformě veřej-
né správy v roce 2000 o pověření 
Varnsdorfu výkonem státní správy 
a o vznik obce III. stupně, prosadilo 
zachování pohotovosti ve Velkém 
Šenově, vymohlo si opravy a re-
konstrukce silnic na Šluknovsku, 
zachování středních škol na Šluk-
novsku, podporuje rozvoj kultury 
a cestovního ruchu v celém re- 
gionu. 

gdo, rm

Josef Zoser jako nový předseda sdružení předává obraz (svou 
fotografii - pohled z Tolštejna) bývalému předsedovi sdružení Milanu 
Kořínkovi.                                                                        Foto Halada

celkem 1800 nezaměstnaných, 
tj. 16,55 % z ekonomicky aktiv-
ního obyvatelstva. V porovnání 
s koncem předchozího roku jde 
o minimální rozdíly. 

V souhrnech za celý Šluknov-
ský výběžek najdeme míru neza-
městnanosti 16,98 %, v samotném 
Rumburku 13,27 %. V některých 
obcích výběžku (Lobendava, 
Staré Křečany) nezaměstnanost 
přesahuje čtvrtinu práceschop-
ného obyvatelstva.

Na rozdíl od našeho regionu 
se v jižní části okresu (Děčínsko, 
Benešovsko, Českokamenicko) 
potýkají s viditelným zhoršením 
situace: počet nezaměstnaných 
se tam zvýšil o 140. 

V celém okrese je 10716 ne-
zaměstnaných (o 183 více než 
v prosinci), míra nezaměstnanos-
ti je 16,05 %. 

K datu uzávěrky tohoto vydání 
HS (14. 2.) bylo prostřednictvím 
webových stránek úřadu práce 
nabízeno v okrese Děčín 141 vol-
ných míst u 95 zaměstnavatelů. 

ham

Nezaměstnanost: u nás na severu téměř beze změn

Obnovení památníku v obci Za-
hrady, zřízení expozice a muzea 
v Mikulášovicích, modernizace 
zázemí přírodního koupaliště 
v Horním Podluží, vznik komunit-
ního střediska s pestrou nabídkou 
zájmových a vzdělávacích kurzů 
ve Varnsdorfu, vybudování do-
sud chybějícího hřiště v Lipové, 
nový cimbál pro folklorní soubor 
Lužičan nebo stavební úpravy 
v rumburské Loretě pro založení 
nové expozice církevního umění 

Šluknovska - to vše se podaří 
realizovat žadatelům v nejbližších 
dvou letech díky čtyřmilionové do-
taci z Programu rozvoje venkova 
ČR a programu Leader.

Z devíti žádostí přijatých na 
základě 5. výzvy Místní akční 
skupiny Šluknovsko prošlo 
úspěšně sítem kontroly a hod-
nocení dle stanovených kritérií 
sedm z nich. 

Všem zájemcům o získání do-
tace doporučujeme návštěvu na-

šich stránek www.mas-sluknov-
sko.cz, konkrétně odkaz Program 
LEADER. Současně upozorňuje-
me, že od příštího kola příjmu žá-
dostí nás čekají nová pravidla a na 
ně navazující úprava jednotlivých 
fichí. Jaké zásadní změny žadate-
le o dotaci i administrátora žádostí 
čekají, vás budeme informovat 
v nejbližší době na našem webu
i prostřednictvím tisku.

Dana Dudková,
MAS Šluknovsko

DALŠÍ DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
POPUTUJÍ I DO VARNSDORFU

Součástí této kulturní akce byl také křest nové knihy s názvem 
Staré Křečany. „Naskytla se mi možnost nahlédnout do starých knih, 
kronik a svazků, což mě společně s dobovými fotografiemi vedlo
k získání všech zajímavostí v obci. Zašlé pohledy mě inspirovaly
k novému focení naprosto stejných míst. Stála jsem na místech, kde 
vznikaly první fotografie obce, a pohledy, které se mi opět naskytly, 
předkládám,“ uvedla v předmluvě knihy autorka Libuše Hlinková.

Spolupořadatelem a moderátorem zmiňované kulturní akce je varns-
dorfský starosta Martin Louka, který si rád „odskočil“ zpět do kulturní 
krajiny. „Pořádání této akce jsem si nechal jako zálibu a zároveň relax,“ 
vysvětlil své působení na plese. Na otázku, kdo byl jeho favoritem na 
ocenění Zlaté múzy, bez zaváhání odpověděl: „Starsky“.

rm

ZLATOU MÚZU SEVERU 
ZÍSKAL LUŽIČAN

Dokončení ze str. 1
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TMA JAKO V PYTLI

Glosa zastupitele
Jak se vyvarovat exekuce,

i když nic nedlužím?
Na „NOVINKY.CZ“ byl 20. 10. 2011 otištěn článek o tom, jak 

se lidé bouří proti exekucím majetku těch, kteří nic nedluží. Je to 
způsobeno tím, že exekutoři vrazí tam, kde se dlužník dlouhodoběji 
nachází, není pro ně rozhodující trvalé bydliště a zabavují věci padni 
komu padni, a pak je už ani příliš nezajímá, zda věci člověka bez 
dluhů skončí v dražbě nebo se mu vrátí. To si musí u soudu vyřešit 
šokovaný majitel bytu s neméně zaskočeným věřitelem. Za své, bez 
nároku na finanční kompenzaci.

Dále je zde odkaz na Právo, kde zveřejněný článek vyvolal 
bouřlivou reakci čtenářů.

Takže vážná výstraha a varování: nenechávejte ve svém bytě 
bydlet zadluženého příbuzného nebo kamaráda.

S použitím výše uvedeného materiálu varuje Vladislav László.

Vážení čtenáři, žijeme v čase překotných změn. O tom snad 
není třeba se navzájem přesvědčovat. Realita všedního dne nás 
o tom ujišťuje snad každou hodinu. Pro příklady není třeba chodit 
daleko. Kde byla včera prodejna sportovních potřeb, prodává se dnes 
něco úplně jiného. Hlavní vlakové nádraží, které bylo svého času 
malým železničním uzlem tratí z několika směrů, je dnes uzavřeno 
a vlastně funguje jen jako zastávka „U božích muk“ kdesi v poli. 
A tak bychom mohli jmenovat jeden problematický jev za druhým. 
A co je horší na celé záležitosti, mnohdy se ani nedozvíme důvod 
toho či onoho jednání nebo té či oné úpravy. Většinou sice někdo 
vyvěsí cedulku, kde je napsáno, že kdesi cosi bude od do..., ale 
znáte to. První kolemjdoucí zlepšovatel lidských vztahů cedulku 
utrhne a ostatní ať si pátrají. Takový je osud většiny jízdních řádů, 
takový je osud mnoha plakátů a dalších méně či více důležitých 
oznámení. A pak se my, ti méně pohotoví, divíme, že si nemůžeme 
koupit jízdenku v pokladně, že dveře s tabulkou „Na křižovatce“ 
žádnou křižovatku neotevírají. No a právě v tento moment mnohé
z vás napadne otázka, kde se tedy dozvědět víc? Ano, je tu napří-
klad informační centrum nebo internet. Je tu i policie, která nám má 
pomáhat a chránit nás. Jenže ta nás poslední dobou nestíhá ani 
chránit, natož nám pomáhat.

V tomto okamžiku za vámi přichází náš Hlásek s pomocnou rukou. 
Titulek, který jste četli na samém začátku tohoto článku, by se mohl na 
stránkách našeho časopisu objevovat častěji. Vždy, když do redakce 
doputuje dotaz (potřebné kontakty najdete v tiráži na konci každého 
čísla HS), u kterého usoudíme, že je natolik naléhavý nebo že by 
odpověď na něj mohla být zajímavá a užitečná pro širokou veřejnost, 
učiníme vše proto, abychom na něj zjistili a dodali kvalifikovanou 
a fundovanou odpověď. Netroufáme si tvrdit, že dotazů bude tolik, 
aby se z této „dotazovny“ stala rázem pravidelná rubrika. 

Ale snad se vy, milí čtenáři, sami přesvědčíte o tom, že mnohdy je 
právě tento způsob získání potřebných informací nejlepší a zaručuje 
i nejaktuálnější odpověď.

A ještě jeden návrh na závěr. Jak víte, nikdo není dokonalý
a nikdo není vševěd. Co kdybyste se zapeklitými dotazy pomohli i vy, 
naši čtenáři? Ne pokaždé, to dá rozum. Obraceli bychom se na vás 
spíše tehdy, pokud by se jednalo o záležitosti ryze místní, kde by 
byla reálnější šance na získání odpovědi právě mezi vámi, občany 
Varnsdorfu. Takový dotaz bychom také nanesli v naší nové rubrice 
a poprosili bychom vás o pomoc při jeho zodpovězení.

Tolik úvodem a nám nezbývá, než se těšit na vaše první dotazy.
  redakce

• Počátkem roku se v Krásné Lípě zřítila opuštěná tovární budova, 
jejíž trosky zavalily souběžnou komunikaci, strhly elektrické vede-
ní a poškodily oplocení pozemku ústavu sociální péče Palmovka. 
Majitel zchátralého objektu bývalé textilky byl městem opakovaně, 
ale neúspěšně vyzýván k jeho zajištění. 

• Bývalá restaurace Pod kostelem v Krásné Lípě bude využita 
k vaření piva. Objekt město prodalo společnosti Křinický pivovar. 
Produkce nové značky piva by mohla být zahájena v příštím roce. 

• Před Vánoci byla uvedena do užívání kaple Panny Marie 
Karmelské ve Vlčí Hoře. Slavnostní vysvěcení završilo tříleté re-
konstrukční práce, které financovalo město Krásná Lípa za přispění
o. p. s. České Švýcarsko. 

• V Jiřetíně pod Jedlovou byly koncem minulého roku dokončeny 
hlavní stavební práce na výstavbě čističky odpadních vod spolu s ka-
nalizačním sběračem a rekonstrukcí stávající kanalizace. Zkušební 
provoz potrvá do srpna 2011. Celkové náklady na stavbu přesáhly 
20 mil. Kč bez DPH, z toho dotace pokrývá 90 %. Stavbaři se museli 
vyrovnat s nečekanými geologickými a povětrnostními problémy.

• Jiřetínský letní sportovní areál se podařilo vylepšit díky dvěma 
projektům. Nadace ČEZ podpořila změnu povrchu části sportovišť 
z „antukopampeliškového“ na umělohmotný. Nadace Minister-
stvo pro místní rozvoj financovalo vylepšení parkovacích ploch 
a části komunikací sportovního areálu. Na oba projekty obec přispěla 
zhruba polovinou celkových nákladů - více než 900 tis. Kč.

• Ve Chřibské bude zrekonstruováno bývalé kino na víceúčelový 
sál pro pořádání kulturních pořadů a setkávání občanů. V objektu má 
být též bowlingová dráha a prostory pro zájmovou činnost. 

• Vysoké náklady na provoz obecní biokotelny v Rybništi vedly 
zastupitele k myšlence zprovoznit jiné zdroje tepla v budovách, které 
jsou v majetku obce. 

• V Rybništi chystají oslavy 100. výročí vysvěcení kostela, které 
se uskuteční letos koncem června. V závislosti na případném získání 
dotací by rádi zorganizovali různé doprovodné akce. 

• Dolní Podluží je zásobováno pojízdnou prodejnou, která do obce 
zajíždí každé pondělí a čtvrtek.                                             ham

Výtěžek z karnevalu získá školka
Svadyho mám rád, protože má dobré nápady. Sportovec je, to 

je pravda. Vstoupil i do politiky, ale co je důležité, i do kulturního 
dění v našem krásném Varnsdorfu, kde je společenského vyžití 
pro nás starší méně a méně. Opět dokázal zbláznit pár kamarádů 
a uspořádal maškarní karneval ve vinárně restaurace U Šimků. 
Příjemné prostředí, nebezpečně krásné servírky, krásný majitel 
restaurace, krásné masky. A co ještě zbývá? Ano, dobrá muzika, 
a tím i super zábava. DJ nenechal přítomné odpočinout a to bylo 
dobře. Nádherné, překrásné masky - jeptišky, faráři, indiáni, tr-
paslíci, školáci, kočky, myši, Dr. Holub, Adamsova rodina, barbar 
Conan, fotbalový rozhodčí, hypízáci, samuraj, gejša, skejťáci, 
snad jsem na někoho nezapomněl. Jediným zástupcem řemesla 
byl otec mlynář, který přišel i se svým pytlem. Vítězem masek se 
stali Flinstounovi. Svady jako vždy nezklamal, mušketýr byl jako 
z filmu a lady u pravého boku také. Přátelé, výtěžek z karnevalu 
bude věnován varnsdorfské mateřské školce, která byla vylosována 
pod dohledem loterijní komise a  státního notáře. Finanční obnos 
předá osobně Svady. 

Jiří, doufám, že rok uběhne jako voda v Mandavě a já budu mít 
opět trauma, kde a jakou masku sehnat. Takže, Svady, za rok zase 
na shledanou! 

Pozn.: Svady je podobnej jistému herci ze známého seriálu. 
Nevíte kterému? Pořádně si přečtěte Hlas severu a snad najdete 
odpověď, komu. Já to vím. Věřte mi, kačer Donald to není.

Midloch

Zeptali jsme se za vás

Střípky z mikroregionu Tolštejn

Nevím nevím, Karle, ale něco 
tu nehraje. Prý se nám po vol-
bách konečně rozsvítí. A místo 
toho? Tma jako v pytli! To ale teď 
vůbec nemluvím o politice. Tam 
bych si ušetřil pro pojmenování 
stavu i to slůvko „jako“. Jde o to, že 
už se pomalu neodvažuji večer po 
setmění na ulici. Jako tuhle. Jdu 
navečer na nákup, ne? A než 
jsem oběhl všechny ty tři české 
obchody, zhaslo půl města (asi 
8 ulic ve IV. okrese) a neviděl 
jsem na krok. Ještě klika, že od 
jisté doby nosím v kapse krom 
slzáku, kudly a praku také bater-
ku. Jinak bych nedošel ani přes 
těch pár temných ulic domů živý. 
Proč se tak stalo? To se nikde 
nedozvíš! A to by jeden čekal, že 
se alespoň někdo zmíní, že. Když 
ne předem, tak alespoň po onom 
večeru Temna. Mohlo jít třeba 
o neplánovanou poruchu. 

Ale konec konců, nemusí jít 
ani o nějaký chvilkový rozmar. No 
zkus si jít po setmění tou oficiálně 
neoficiální (nebo neoficiálně ofi-
ciální?) cestou z Billy k Věžičce 
(tedy na ulici Otáhalovu). Buďto 
sebou majzneš sám nebo tě 
majzne někdo jiný. Důvod? 
Náš dobře známý: Tma jako 
v pytli! Navíc je ten terén špatně 
schůdný za bílého dne, natož 
s lampičkou kdesi na obzoru. 
Jakou lampičkou? No městskou 
přece! Tomu se už dávno nedá 
říkat městské osvětlení, protože 
se jeho funkce změnila z osvět-
lovací na orientační. Pánové, vy, 
kteří jste ještě zažili vojenskou 
prezenční službu a navíc jako ři-
diči, nebylo od bojových světel na 
autech vidět víc, než od dnešních 
místních pouličních lamp?

KÝHO
VÝRA

Již tři měsíce nesplácíte hypotéku!
Bohužel vám musíme rozpustit vaše iglú...

Tady měla původně být i foto-
grafie z inkriminovaného místa 
v inkriminované době. Nebude! 
Důvod? Tma jako v pytli!          

-mk- 
Autor kresby Josef Poláček

Zdroj: www.srandicky.cz



4/2011 INZERCE                                                                                                      strana 5

Nemovitosti

Řádková inzerce

Zaměstnání
Rozvíjející se obchodní 

firma hledá nové spolupra-
covníky. Jedinou podmínkou 
je chuť pracovat a změnit 
něco ve svém životě k lepšímu. 
Hlaste se na telefonním čísle 
774 623 832.   

Služby

www.hubnu.net - Chcete 
shodit nadbytečná kila?
S pomocí našich programů a za
dohledu našeho poradce to 
jde. Vyzkoušejte měsíční 
program.

SKZ NORD, s. r. o., nabízí 
k prodeji družstevní byty 
2+KK, 2+1, 3+1+L a byt 
v osobním vlastnictví 1+1 
ve Varnsdorfu. Info na tel. 
800 611 111, www.skz.cz.

Prodám družstevní byt 
3+1 (66 m2) ve Vilémově za 
velmi nízkou cenu 198.000 Kč!
Zděná koupelna, nízké 
náklady na bydlení. Telefon
603 536 548.

Různé
Prodám zachovalé piano 

zn. Förster za 12.000 Kč. Dále
zahrádku. Tel. 732 832 704.

Pronajmu byt 3+1+L ve 
Varnsdorfu, ul. K. Světlé. 
Cena dohodou, dlouhodobě. 
Tel. 775 960 777.

PRÁCE Z DOMU, více na 
www.byznyszdomu.cz

Revize, zkoušky a po-
radenství v oboru elektro. 
Školení pracovníků (vyhl. 
50/78), projektová činnost. 
Bc. Vyskočil Milan, e-mail: 
m.vyskocil@email.cz. Telefon
 603 454 848.

Prodej zděného domku 
v Nové Chřibské. Perfektní 
stav. Udržovaná okrasná zahra-
da. Výměra: 414 m2. Snížená 
prodejní cena: 1.380.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej velmi dobře udr-
žovaného podstávkového 
domu (dvě bytové jednotky) 
ve Vilémově. Pozemek: 
2.100 m2. Snížená prodejní 
cena: 1.190.000 Kč. Info Lu-
žická R. K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Prodej bytu 4+1 v osob-
ním vlastnictví v bytovém 
domě ve Varnsdorfu. Velmi 
dobrý stav. Snížená pro-
dejní cena: 690.000 Kč. 
Vlastní ústřední plynové 
topení. Info Lužická R. K. Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej rekonstruované-
ho bytového domu v Krásné 
Lípě. Po prodeji všech 6 bytů 
volných. Pozemek: 1.260 m2.
Snížená prodejní cena: 
1.950.000 Kč.  Info Lužická 
R. K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej družstevního bytu 
ve Vdf - 1+KK - 43m2, 3. p.
včetně kuchyňské linky
a nerez. spotřebičů. Vše 
nové, není potřeba jakékoliv 
rekonstrukce bytu, k dispozici 
koncem března či dle doho-
dy. Cena 380.000 Kč. Tel.
776 679 109.

Pronajmu kancelářské 
prostory (ateliérové prove-
dení) o velikosti 50 m2 v centru 
města. Tel. 736 613  316.

Prodej RD 1+6+komory 
v Jiřetíně p. Jedlovou, po-
zemek 1.028 m2, el., veř. 
vodovod, příp. kanalizace
a plynu, klenutý sklep: cena
750 tis. Kč.

Prodej RD 1+2+přísl.
v Horním Podluží u lyžařské-
ho areálu, pozemek 648 m2, 
el., veř. vodovod, studna, ÚT 
tuh. paliva, garáž 23 m2: ce-
na 630 tis. Kč.

Prodej vilky 3x2+1 ve 
Varnsdorfu, pozemek 518 m2,
všechny inž. sítě, ÚT plyn, 
garáž, ihned volná: cena 
1.940 tis. Kč. REALITY Ja-
nošek s.r.o., Varnsdorf, tel. 
602 354 389, 412 370 838.

Prodám byt 1+1, 37 m²,
plastová okna, objekt za-
teplený. K nastěhování od
1. března, cena dohodou. Tel. 
602 174 655.

ODDLUŽENÍ. Máte půjčky 
a nestačíte je splácet? Hrozí 
vám exekuce a nevíte, jak 
dál? Provedeme vaše rychlé 
oddlužení dle insolvenčního 
zákona, zajistíme vám do 
budoucna klid od pohledá-
vek a věřitelů, vrátíme vám 
radost do života. Kontakt: tele-
fon 777 558 949, e-mail:
burn74@atlas.cz

Pronajmu hezký byt 
1+1 s balkonem ve zrekon-
struovaném panelovém domě 
ve Varnsdorfu, ul. K. Světlé. 
Nájem dohodou + kauce. Tel. 
725 662 499.

Prodám dr. byt 3+1+L
(u Lidlu), cena dohodou. Tel. 
732 832 704, 605 733 637.

Pronájem bytu 2+KK ve 
Varnsdorfu, plně zařízený, 
zvýš. přízemí, plocha 43 m2, 
za 6,6 tis. Kč/ měsíc + kauce 
a provize.

Převod dr. garsonek, 2. NP 
a 4. NP, plocha 28 m2: cena 
211 a 220 tis. Kč.

Prodej garsonky, 2. NP, plo-
cha 25 m2: cena 181 tis. Kč.
REALITY Janošek, s. r. o., 
Varnsdorf, tel. 602 354 389, 
412 370 838.

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:       8.00-12.00
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Vzpomínka

Poděkování

Prosinec
Jiřina Sochůrková         83 let
Otto Vohryzka               56 let
Marie Papoušková       88 let
František Miler   91 let
Josef Janoušek   60 let
Jiří Štika    63 let
Josef Kušnír   89 let
Eva Mládková   54 let
Roman Pirgl   37 let
Pavel Pleskot    42 let
Jaroslava Mrázková   81 let
Jarmila Hraničková   81 let
Helena Žoldáková   81 let

Úmrtí

Svozy pytlového
tříděného odpadu

3. 3. 2011

26.-27. 2. 2011
MUDr. Zdena Sýkorová
U Plovárny 1190/14, Děčín I
tel. 412 502 210
5.-6. 3. 2011
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440

Zubní
pohotovost

Dne 23. února tomu byly dva roky, kdy 
nečekaně odešel náš bratr Petr „Špacír“ 
Procházka a 1. března by se dožil 55 let. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S  láskou vzpomínají sestry
Květa a Evička s rodinami.

Z očí slzy kanou, v srdci vzpomínky planou, 
nedá se na Tebe, Pavlíku, zapomenout. 

Dne 26. února by oslavil 38. narozeniny 
náš syn Pavel Šulc.

Za vzpomínku děkují rodiče a sourozenci.

Dne 27. února uplyne smutný rok od úmrtí
mého milovaného manžela MUDr. Antonína
Ulricha. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Stále vzpomínají manželka
Marta a dcery s rodinami.

Dne 13. února oslavila naše milá mamin-
ka, babička a prababička Anna Belančíková 
krásné 88. narozeniny.

Vše nejlepší a ještě hodně zdraví
do dalších let Ti přejí děti s rodinami.

Děkuji městu za přidělení bytu a finanční podporu, hasičům
a Policii ČR za záchranu  života, varnsdorfské LDN 2 a kolektivu 
rehabilitace za následnou poúrazovou péči. Zároveň děkuji za 
pomoc sousedům ze Špičáku, kamarádům, manželce a synům. 
Firmě Jaroslava Poláka děkuji za vstřícný přístup při demolici mého 
domu.                                                        František Schönwald

Chtěla bych touto cestou poděkovat Pohřebnímu ústavu Ka-
mélie, jmenovitě paní Heczkové a panu Fundovi za velmi vstřícný 
přístup při zařizování pohřbu mého tatínka Zdeňka Opočenského. 
Dále děkuji panu Loukovi za procítěná slova při posledním rozlou-
čení s naším drahým a milovaným tatínkem.

Zdena Gogová s rodinou  

Chcete strávit svůj volný
čas v přírodě?
Staňte se zahrádkářem.

Nabízíme výhodný pronájem volných
parcel v různých částech města.

Český zahrádkářský svaz Varnsdorf
Kontakt: p. Suchánek tel. 412 371 738 

Po kom má své jméno?
aneb ulice Melantrichova - 9. část

Varnsdorf, ulice Melantricho-
va, číslo popisné 1272. Říká 
vám něco tahle adresa? Mno-
hým z vás, bohužel, jen to, že 
v této dnes opravdu nádherně 
renovované budově sídlí úřad 
práce. Ti, co se narodili o trochu 
dříve, si vzpomenou, že v tomto 
objektu sídlilo oddělení Veřejné 
bezpečnosti, později Policie ČR. 
Jen málokomu je ale známo, že 
tento dům zavdal firmou v něm 
umístěnou důvod k pojmeno-
vání ulice, na níž se nachází. 
Postaven byl roku 1883 a od 
téhož roku v něm sídlily Gra-
fické umělecké závody Eduarda 
Stracheho. Ve své době, tedy na 
přelomu 19. a 20. století, to byla 
nejvěhlasnější tiskárna severo-
českého regionu. Málokdo také 
ví, že za jejím zrodem stojí roku 
1870 ve Varnsdorfu vzniknuvší 
starokatolická církev, která zde 
měla i své první biskupství.
V čele této odbojné církve stál 
katolický duchovní Anton Nittel
a mezi jejími vyznavači a přízniv-
ci byl nejeden varnsdorfský prů-
myslník a vzdělanec. Zakrátko 
po vzniku nové církve vyvstala 
potřeba šířit její reformní myšlen-
ky mezi co nejširší obec věřících. 
Proto Nittel založil o rok později 
noviny „Abwehr“ (v překladu Od-
boj). Jejich tisk zajišťovala malá 
místní tiskárna, v jejímž čele stál 
od r. 1874 právě E. Strache. Ten 
přetvořil poměrně záhy po jejich 
vzniku neprodejné církevní novi-
ny na místní týdeník (od r. 1914 
deník). Firma se rozšiřovala 
nejen co do sortimentu výrobků 
a počtu úspěšně používaných 
tiskařských technologií, ale
i co do počtu pobočných provo-
zoven. Svou vysokou kvalitou 
tisku i grafiky si získala nejedno 
významné ocenění na výsta-
vách. O schopnostech a kvali-
tách Eduarda Stracheho svědčí 

i to, že od r. 1901 až do svého 
úmrtí r. 1905  zastával úřad 
varnsdorfského starosty.  Firmu 
pak přebírá jeho syn Eduard 
Strache mladší, který ji vede až 
do roku 1945. Od znárodnění do 
r. 1948 fungovala tiskárna pod 
národní správou, na další dva 
roky pak byla začleněna pod 
Státní tiskárnu. Konec zdejší 
tiskařské slávě přinesl rok 1950. 
Pod záštitou Státní tiskárny byly 
stroje demontovány a odvezeny, 
velmi vzácné a cenné litografic-
ké kameny pak byly místním 
obyvatelstvem rozkradeny
a povětšinou použity do základů 
novostaveb.    

Tiskárna se nacházela na uli-
ci s přímo příznačným názvem. 
Své jméno jí totiž propůjčil sám 
Johannes Gensfleisch. Že neví-
te nic o Gensfleischově ulici?
A když vám prozradím, že tento 
pán byl daleko více znám pod 
jménem Gutenberg? Ano, ulice 
se až do jara roku 1945 jmeno-
vala Gutenbergova. 

Kdo že to tedy byl Johann Gu-
tenberg? Narodil se někdy mezi 
r. 1397 a 1400 v Mohuči (němec-
ká spolková země Porýní-Falc)
a nové příjmení převzal od svého 
rodového sídla. Byl povoláním 
brusič drahokamů a zrcadel, 

ale zároveň zlatníkem. Pravdě-
podobně zkušenost s puncov-
ními razidly a pečetními typáři
(k označování výrobků, nejčastě-
ji stůčků látek) a nejspíše právě 
zhotovování těchto nástrojů jej 
přivedlo na myšlenku odlévání 
kovových liter. První pokusy 
s knihtiskem se pak uskuteč-
nily pravděpodobně v polovině
15. století. Nejstarším datova-
ným tiskem J. Gutenberga je 
jednolistový kalendář „Alma-
nach auf das Jahr 1448“. Jeho 
nejznámějším dílem ovšem 
je tzv. Gutenbergova bible. 
Byla tištěna buď na pergamen 
nebo papír písmem dvou barev 
- červeným a černým. Iluminace
a iniciály byly dokresleny ilu-
minátorem po dokončení tisku. 
Gutenberg zemřel v Mohuči
3. 2.1468.

V roce 1945, jak již víme, byly 
přejmenovány všechny místní 
ulice. Komu vadil Gutenberg, to 
se asi už nedozvíme, ale došlo 
i na jeho ulici. Budiž kvitováno 
s povděkem, že nové jméno 
bylo v oboru knihtisku neméně 
významné. Ulice totiž dostala 
jméno Melantrichova. Chvílemi 
to sice vypadalo, že se někdo 
snaží i Melantricha zatlačit do 
stínu tím, že byla firma Grafic-
ké umělecké závody Eduarda 
Stracheho uváděna se sídlem 
na náměstí Eduarda Beneše, 
ale ne na dlouho. 

Jiří Melantrich (Rožďalovský) 
z Aventýna byl jen o něco málo 
mladší než Gutenberg. Narodil 
se kolem roku 1511 v Rožďa-
lovicích. I on byl významným 
renesančním tiskařem a na-
kladatelem, i on se proslavil 
nejvíce tiskem bible (tzv. Bible 
Melantrichova, známá též jako 
Melantriška), kterou vydal 
nejméně čtyřikrát. Nový zákon 
pak vydal třikrát a k tomu četné 
další náboženské a mravoličné 
literatury. Krom toho vydával
i humanistickou literaturu a latin-
ské básnické sbírky. Nejvěhlas-
nějším jeho počinem ovšem byla 
spolupráce s italským lékařem 
a botanikem Pietrem Andreou 
Mattiolim a české a německé 
vydání jeho Herbáře. Význam-
ným podílem jeho nakladatelské 
činnosti bylo i vydávání různých 
příruček, slovníků, právnických 
spisů, ale i zábavné literatury. 
Byl členem městské rady Sta-
rého Města pražského a roku 
1557 mu byl za jeho záslužnou 
činnost udělen šlechtický titul
a erb. Zemřel 19. listopadu 1580 
v Praze.                             -mk-

Johann Gutenberg

Pondělí 28. února od 10 hodin

Vepřové hody
varnsdorfské náměstí
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Mistrovství severních a východních Čech v silovém trojboji 
v prostorách obchodního domu Máj v Litvínově bylo pro varn-
sdorfský OST první soutěží v letošní sezóně. Za náš oddíl se jej 
zúčastnili loňský 2. vicemistr republiky Jan Pianka (kategorie do
59 kg) a Miroslav Tarnóczy (kategorie do 83 kg). Daniel Pianka měl 
již splněn kvalifikační limit na mistrovství Čech z loňského roku,
a tak se mohl plně věnovat svým svěřencům v roli trenéra. 

Úspěšný vstup varnsdorfského
klubu OST do sezony

Po povinném vážení a kontrole výbavy závodníků se soutěž za-
hajovala tradičně v nejnáročnější disciplíně, v dřepu. V něm Honza
z důvodu vleklých zranění při přípravě absolvoval pouze dva soutěžní 
pokusy, které bez problémů zvládl - základ 140 kg a poté 150 kg. 
Míra se s dřepy popral více. V prvním dal zajišťovacích 170 a pak
s přehledem 180 kg. Bohužel, na 190 kg (viz foto) se pokus nevydařil 
z důvodu technické chyby. V benchpressu Honza opět čerpal jen ze 
zajišťovacího a s přehledem zdárného pokusu na 100 kilech. Míra 
předvedl drama. Po dvou neúspěších a pod hrozbou diskvalifikace 
se nakonec pochlapil a vytoužených 110 kg ze všech sil vytáhl nad 
hlavu. V mrtvém tahu Honza potáhl úvodním pokusem 180 kg, čímž 
si zajistil účast na mistrovství Čech. Další pokusy na 192,5 a na 
200 kg byly sice dotažené, ale vždy s technickou chybou, která se 
rozhodčím nelíbila. Míra si vedl v mrtvém tahu parádně. Předvedl 
svůj nejlepší soutěžní výkon a dal rovných 220 kg (v předchozích 
pokusech 200 a 210 kg hravě zvládl).

V konečném účtování vyšlo na M. Tarnoczyho pěkné čtvrté místo 
a J. Pianka měl jednoduchou práci, která mu přinesla místo první. 
Nutno dodat, že pro Míru tato soutěž znamenala návrat na oficiální 
soutěžní prkna IPF po třech letech.                            Daniel Pianka

Tým starší přípravky FAŠV 1 vedený Jirkou Minaříkem
a Zdeňkem Zvěřinou hrál na turnaji v Děčíně a jedinou, nej-
těsnější porážku si připsal s Jabloncem, když zahodil tři velmi 
dobré šance. Výsledky: FAŠV - Junior Děčín 3:0, - Jablonec 
0:1, - Nový Bor 3:0, - Roudnice 2:0. Střelci branek: Šindelář 
4, Nováček 2, Linhart s Polákem po gólu. Konečné pořadí:
1. Jablonec, 2. FAŠV, 3. Nový Bor, 4. Roudnice, 5. Junior Děčín. 

Mladší přípravka FAŠV A s trenéry Mirkem Machanem, Zdeňkem 
Kramerem a vedoucí Lídou Sorádovou vyhrála halový turnaj v Zá-
kupech před sedmi družstvy ze severu Čech. Její výsledky: FAŠV A 
- Rapid Liberec 2:0, - Kamenický Šenov 4:1, - Loko Česká Lípa 7:0. 
Semifinále: FAŠV A - Forward Děčín 4:0. Finále: FAŠV A - FC Liberec 
1:1 (Štefan), výhra na PK 2:1. Konečné pořadí: 1. FAŠV A 5 411 18:2 
13, 2. FC Liberec, 3. Forward Děčín, 4. Rapid Liberec, 5. Kamenický 
Šenov, 6. Nový Bor, 7. Arsenál Česká Lípa, 8. Loko Česká Lípa.
S osmi brankami se kanonýrem turnaje stal Miloš Štefan, další góly 
FAŠV A přidali Ficzu s Mannem po 3 a Šolc s Kabeláčem po 2.

ZdS 

Sezona 2011 začíná pro tenis-
ty 15. dubna  a je to opět pátek, 
což je fajn. Ale v zimě jsme 
všichni trénovali „na plný pec-
ky“. Skupina mládeže i starších 
matadorů pravidelně navštěvo-
vala haly v Krásné Lípě a Žitavě 
(SRN). Na letošní sezonu jsou 
oficiálně přihlášena tři družstva 
do soutěží, které organizuje svaz 
tenisu. Jsou to žáčci (kapitán p. 
Aleš Podroužek), dorost (kapi-
tán p. Šuma) a dospělí (kapitán
Ing. Fischer). Soupisky jsou při-

praveny, turnaje, a že jich letos 
je, jsou přihlášeny. Každý víkend 
bude mít možnost varnsdorfský 
občan zhlédnout kvalitní souboje 
v rámci kraje (mistráky), a co je 
převratné, máme ve Varnsdorfu
i dva turnaje celostátní s pun-
cem, který voní Evropou. Všichni 
příznivci nádherného sportu jsou
k nám na tenis srdečně zváni. 
Skutečně bude letos co vidět. 
Více a konkrétně zase příště. 
Sportu zdar a tenisu zvláště.

Midloch

TENISTÉ V ZIMĚ MAKAJÍ

Stolní tenisté tradičně na dobré úrovni
Varnsdorfský oddíl stolního 

tenisu zastupují v soutěžích 
okresu čtyři týmy. Družstva A, B 
již tradičně v okresním přeboru, 
družstva C, D pak jako nováčko-
vé v okresní soutěži. 

Mezi dvanácti týmy OP bylo 
po podzimní části béčko na 
pátém místě (26 bodů) a áčko 

sedmé (23), což odpovídá jejich 
možnostem. Vedla Česká Ka-
menice A (31) před Filipovem 
C (28). V hodnocení 55 hráčů 
přeboru si co do úspěšnosti 
vedl nejlépe Chlan (družstvo B), 
který byl s 30 výhrami a 12 pro-
hrami 13., dále Somič (A) 17., 
Šimek (B) 18.,  Fuchsig (A) 21.

a Strnad (A) na 24. místě.
Celkem jednoznačná je 

situace v okresní soutěži se 
šesti družstvy, kde déčko vedlo
(28 bodů), céčko bylo druhé 
(26) a je zde prakticky 100% 
předpoklad postupu jenoho
z nich do okresního přeboru. 
Třetí SKST Děčín F nastřádal
23 bodů. Postavení obou druž-
stev Slovanu se odráží i v ús-
pěšnosti jednotlivců, kde vedl
Gola (D) s 31 výhrami a 3 pro-
hrami, Kovář (C) byl 3. a do 
třináctého místa se vešlo ještě 
pět hráčů - Vejl (D), Svratecký, 
Ptáček, Sláma (všichni C)
a Exnar (D).

Mimo soutěže okresu probíhá 
39. ročník Varnsdorfské ligy za 
účasti šestnácti družstev a čtyři-
ceti hráčů. Po podzimní části bylo 
následující pořadí: 1. Bernard, 
2. Bowling bar, 3. Axe Borci,
4. Čendové I, 5. Koks, 6. Ko-
couři, 7. P+G, 8. Chuman, 9. Ši-
mek, 10. Hozatým, 11. Obchod 
Vohnout, 12. Nováčci, 13. Spi-
ders, 14. Cukrárna Sluníčko,
15. Čendové II, 16. Amatéři. 

Miroslav Exnar/ ZdS

PŘÍPRAVKY SE PROSADILY

Muži: BK Teplice - TJ Slo-
van 100:47 (27:7, 17:9, 27:17,
29:14). Body: Husár 15, Va-
kulenko 10 (1x3), Lehroch 10 
(1x3), Ježek 9 (1x3), Smrčka 
2, M. Doležal 1. TJ Slovan - 
BK Česká Lípa 75:80  (15:28,
25:22, 15:19, 20:11). Znovu
v nekompletní sestavě a opět 
unikl začátek utkání. Manko se 
podařilo stáhnout až na tři body, 
ale bez konečného efektu. Body: 
Buben 17 (4x3), Husár 17, Smrč-

První výhra basketbalistů přišla až s Louny
ka 16, Lehroch 8, M. Doležal 7 
(1x3), Vakulenko 5 a Šišulák 5. 
TJ Slovan - Sokol Louny 86:77 
(16:12, 23:16, 21:25, 26:24). Ko-
nečně první vítězství! Přestože 
jsme měli od druhé čtvrtiny cca 
desetibodový náskok, dvakrát 
jsme svojí laxností pustili So-
koly na dohled a ve 28. minutě 
dokonce i do jednobodového 
vedení. Soupeři se příliš nedaři-
ly kombinace z nájezdů, ale byl 
neustále nebezpečný, přede-

vším z trojkové vzdálenosti. My 
zase měli pod kontrolou prostor 
pod košem, což rozhodlo včet-
ně zkušenosti Činky a Voráčka. 
Body: Voráček 28 (1x3), Činka 
22 (2x3), Buben 15, Lehroch 
8, Vakulenko 5 (1x3), Husár 5 
a Šišulák 3.

Žákyně: TJ Slovan - TJ 
DDM Česká Lípa 47:87,
51:63. TJ Slovan - BK Ústí nad 
Labem 63:72, 73:74. Starší 
minižáci: BK Kondoři Liberec - 
TJ Slovan  64:35, 71:48. Starší 
žákyně: TJ Slovan - BK Baník 
Most 25:68, 32:91. TJ Lovoche-
mie Lovosice - TJ Slovan 33:53,
22:43.                  Ing. StrolenýBez omluvených bratrů Beránků, ale již s gólmanem Petrákem

a nejlepším střelcem béčka Galbavým odjelo áčko futsalistů JK Trans 
na další turnaj sezony, z kterého přivezlo všechny body! Porazilo 
sedmý celek tabulky DeCe Computers Děčín 6:1, třetí Vilémov 2:1 
a na závěr deklasovalo jedenácté Desperádo Františkov 11:2. Tyto 
výsledky opět posunuly áčko výš, a to až na pohodové 5. místo 
tabulky (26 bodů). Turnaj odehráli Radim Petrák - Michal Fritzsche, 
Marcel Mikolášek, Petr Svoboda, Josef Hostaš - Václav Fišer, Lukáš 
Peleška, Josef Galbavý. Stále vede Jílové (44) před Turbo DC A 
(40) a Vilémovem (35). 

O potvrzení postupu do finále mistrovství ČR bojovala garda
JK Trans. Před posledním turnajem CZECH PAN Veteráns ligy ÚK 
měla náskok pěti bodů před Bělou a děčínskými Rafany, což ještě 
zdaleka nemuselo stačit, jak ukázal průběh turnaje. JK TRANS 
- Jílové 2:1, - Sokol Bělá 0:1, - Rafani Děčín 2:0, - Louka Košťany
4:1.V posledním zápase o všechno jen plný bodový zisk dával jistotu 
postupu. Soupeř vedl a odolával tlaku. Tvrdé utkání bylo do poločasu 
vyrovnané, ale ve druhé půli už však bylo jasno a mohlo se začít sla-
vit. Více na webu www. jktransvarnsdorf.unas.cz.                 Alba/ZdS

JÍZDA FUTSALISTŮ POKRAČUJE

TJ Slovan Varnsdorf
a plavecký oddíl zvou na 
PLES SPORTOVCŮ, který 
se koná v sále Lidové 
zahrady dne 19. března 
(na Josefa) od 20.00 hod. 
K tanci a poslechu bude 
hrát FRANK CALDERA 
BAND. Vstupenky jsou
v předprodeji v IC REGIA
v Otáhalové ulici (v přízemí 
bývalé průmyslovky).

Pozvánka na
PLES SPORTOVCŮ
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INZERCE

Před začátkem jarní části dru-
holigové soutěže bylo požádáno 
několik osobností  se vztahem
k varnsdorfskému fotbalu repre-
zentovanému SK Slovan o od-
pověď na otázku, jak hodnotí 10. 
místo druholigového nováčka po 
podzimu a zda si  troufnou tipovat 
ambice a umístění týmu po jaru 
2011.  Zde jsou jejich vyjádření.

Jiří Hulán st., varnsdorfský 
fotbalový pamětník: „Desáté 
místo je vynikající, málokdo to 
mohl očekávat a ukázalo se, že 
se druhá liga zde dá hrát. A to
i s některými hráči domácími či 
z nejbližšího okolí. Věřím, že
o záchranu hrát nebudeme, pokud 
se udrží stejně dobrý kolektiv.“

Vladimír Tomeček, bývalý 
dlouholetý sekretář: „Pro no-
váčka soutěže bylo dosažené 
umístění úspěchem a přál bych 
si, aby zůstalo zachováno, pro-
tože jaro bývá vždy těžší než 
podzim.“

Jaroslav Zlata, bývalý trenér 
mládeže SK Slovan: „To desáté 
místo bylo nad očekávání a pre-
zentace výkonů tomu odpovídala. 
Vím, že mezi hráči vládla pohoda 
a spokojenost, a když bude pokra-
čovat, nemusí být obavy z nižších 
příček. Tipnu si na uhájení pozic 
nebo i o dvě místa  výše.“

Petr Šmíd, varnsdorfský 
exmístostarosta: „Na domácí 
fotbaly chodím pravidelně. Tým 
hraje vyrovnaně a věřím, že 
může hrát o střed tabulky. Sou-
těž je vyrovnaná a dva dobré či 
špatné výsledky v řadě jsou v po-
stavení ihned znát. Přeji mužstvu 
co nejlepší umístění.“

Jiří Pimpara st., hlavní 
pořadatel SK Slovan: „Pozice 

FOTBALOVÁ VEŘEJNOST JE OPTIMISTICKÁ

po podzimu je malinko nad oče-
kávání, pokud existovaly i obavy
o záchranu. Na jaře uvídíme, snad 
hráči neusnuli na vavřínech. Parta 
se jevila dobrá, takže když vydrží 
a výkony se podloží bojovností, 
mohlo by to být opět dobré. Vě-
řím, že se hráči v zimě nezavařili 
a kondici projeví. I přes některé 
výsledky je hra slušná, takže 
snad lze myslet i na střed tabulky.“

Jiří Stehlík st., hráč staré 
gardy Varnsdorf: „Postavení 
áčka jako nováčka soutěže po 
podzimu je úspěch. Bylo tam
i trochu štěstí, ale to ke sportu pa-
tří. Ambice vidím do 8. místa. Po 
letošní zimní přípravě  by měla být 
vidět lepší práce hráčů na balónu 
a tréninky tomu jistě pomohly.“

Václav Kotiš, hráč staré 
gardy: „Desátý fl ek pro nováčka 
bylo překvapení. Tým hrál dob-
ře, trenér má  bohaté zkušenosti
a s hráči dovede jednat. Pokud 
vydrží v týmu dobré zdraví, lze po-
mýšlet i na vylepšené umístění.“

Libor Sklenář, manažér 
Vilémova: „Mě to osobně ne-
překvapilo, neboť jsem viděl mra-
venčí práci předchozího trenéra

Z. Busty, který dokázal vytipovat 
schopné hráče na vyšší soutěž, 
systematicky s nimi pracovat 
a trenér A. Křeček pokračuje
v jeho nastavené linii obdobným 
směrem. Já si osobně myslím, 
že pokud budou ve Varnsdorfu 
zabezpečeny finanční zdroje, 
které zde především díky fi rmě 
TOS jsou, přijdou další kvalitní 
hráči a 2. liga se nejen bez pro-
blémů udrží, ale spíše se bude 
hrát ne o 7.- 8. příčku, ale možná
v budoucnu ještě výše.“

Petr Bláha, donedávna 
sportovní redaktor Děčínského 
deníku: „Bylo to velice příjemné 
a krásné překvapení jak umístě-
ním, tak i výsledky. Pro jaro přeji 
ještě zlepšení a myslím, že by byl 
reálný i střed tabulky.“

A jak vidí ambice týmu trenér 
Aleš Křeček? „V létě byla sta-
novena záchrana druholigové 
soutěže. Výsledky uspokojily, 
takže nyní je záměrem postave-
ní udržet a druhý cíl, můj osobní, 
je abychom předváděli atraktivní, 
útočný fotbal. Čas ukáže, jak se 
nám vše vydařilo.“

ZdS, foto O. Bičiště, MF DNES 

Osm domácích zápasů čeká fotbalisty SK Slovan v odvetné  
části druholigové sezony 2010-2011, z toho hned tři v měsíci 
dubnu. Úvodní jarní utkání s Jihlavou zahájí za týden v neděli ve 
14.30 hod., další začátky v Kotlině budou tradičně od 15.00 hod.
a až poslední dvě kola mají stanoven jednotný sobotní výkop od 
17.00 hod. Jarní program je následující.

Jarní část 2. ligy zahajuje

Varnsdorf - Jihlava
Třinec - Varnsdorf 
Varnsdorf - Viktoria Žižkov
Hlučín - Varnsdorf 
Varnsdorf - Most 
Vlašim - Varnsdorf
Varnsdorf - Karviná 
Varnsdorf - Znojmo 
Dukla Praha - Varnsdorf 
Varnsdorf - Kladno 
Tescoma Zlín - Varnsdorf 
Varnsdorf - Sokolov 
Čáslav - Varnsdorf 
Varnsdorf - Sezimovo Ústí 
Sparta Praha B - Varnsdorf 

Neděle
Sobota 
Neděle
Neděle
Neděle 
Sobota
Neděle 
Neděle 
Pátek 
Neděle 
Sobota 
Neděle 
Neděle
Sobota 
Sobota 

6. 3.
12. 3.
20. 3.
27. 3.

3. 4.
9. 4.

17. 4.
24. 4.
29. 4.

8. 5.
14. 5.
22. 5.
29. 5.

4. 6.
11. 6.

14.30 hod.
10.15 hod.
15.00 hod.
10.15 hod.
15.00 hod.
16.00 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
18.00 hod.
15.00 hod.
19.00 hod.
15.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

 Žáci HC Varnsdorf 1. a 2. tříd se v sezoně zúčastňovali soutěže 
Libereckého a Ústeckého kraje, která se hrála formou turnajů pře-
devším na stadionech v Liberci, Litvínově, Ústí nad Labem, Lomni-
ci nad Popelkou, Kadani, Litoměřicích a České Lípě. Varnsdorfské 
hokejové naděje si vedly se střídavými úspěchy, konto výher
a porážek je vyrovnané, ale dokázaly také získat skalpy soupeřů
z největších hokejových bašt na severu Čech.  

Dne 5. března se uskuteční na varnsdorfském zimáku turnaj 
žáků 1. a 2. tříd, na kterém budou startovat týmy zvučných klubů 
severních Čech. Začátek turnaje je v 9.00 hod.                        J. H. 

Informace od ledové plochy 


