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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY                                                                                                              CENA 5,- Kč

NOVÉ ZÁSADY PRODEJE MĚSTSKÝCH BYTŮ A DOMŮ

PŘEDÁNÍ VÝTĚŽKU SBÍRKY  „POZVEDNĚTE SLABÉ“
V průběhu loňského roku  

pořádala Nadace EURO-
NISA již 4. ročník sbírky 
„Pozvedněte slabé!“ Tato 
nadace působí především 
v Libereckém kraji a Šluk-
novském výběžku a získané 
prostředky v konkrétním 
městě poskytuje místním 
organizacím. 

Loňský ročník sbírky pro-
běhl v červnu a prosinci 2006 
v 16ti městech a bylo vybráno 
2,3 mil. Kč.

Ve Varnsdorfu se sbírka 
uskutečnila díky studen-
tům Gymnázia Varnsdorf, 
kteří vybírali peníze do 
pokladničky nebo prodejem 
upomínkových předmětů 
nadace. Výtěžek byl slavnost-
ně rozdělen 15. března mezi 
Farní obec Starokatolické 
církve a Apoštolskou církev 
sbor Varnsdorf.

Za první organizaci při-
šel převzít částku 9.800 Kč 
ThMgr. Roland Solloch, který 
latinským citátem: Kdo rych-
le dává, dává dvakrát. vysti-
hl podstatu celé akce. „Děkuji 

všem dárcům jménem celé 
organizace. Finanční dar, 
který jsme obdrželi, věnuje-
me na dobudování dětského 
hřiště.“

Částku 11.600 Kč přišel 
převzít za Apoštolskou cír-
kev sbor Varnsdorf Pavel 
Vašát, který taktéž děkoval: 
„Děkuji dětem z gymnázia 
a nadaci, bez kterých by se 
sbírka nemohla uskutečnit a 
také děkuji městu, ve kterém 
můžeme působit.“ Vysvětlil, 
že cílem jejich organizace je 
pomoci dětem a mládeži najít 
své místo ve společnosti a do-
dal, že organizaci navštěvují 
nově i velmi zruční senioři, 
kterým bude určena částka 
k dovybavení rukodělné 
dílny.

Předání výtěžku se 
zúčastnil i místostarosta 
města František Dlask, 
který se k projektu vyjád-
řil: „Chtěl bych poděkovat 
občanům Varnsdorfu, kteří 
do sbírky přispěli, studen-
tům, kteří sbírku uskuteč-
nili a také organizacím za 

jejich aktivity ve městě.“ 
V závěru ještě poděkoval 
ředitel Nadace EURONISA 
Ing. Aleš Rozkovec všem 
partnerům, k nimž patří i 
Varnsdorf.                     

 LN

Pokračování na str. 2

Částku 9 800 Kč přebírá 
od ředitele nadace za Farní 
obec Starokatolické církve 
Roland Solloch.      Foto rm

Ministr Gandalovič navštívil 
Šluknovský výběžek

Na pozvání místní organizace ODS Šluknovska přijel 
v pátek 30. března na návštěvu Šluknovského výběžku mi-
nistr zemědělství Petr Gandalovič. Ministr projevil zájem 
blíže se seznámit s problematikou lesního hospodářství na 
Šluknovsku a se stavem lesů po lednové kalamitě.

Jeho první cesta směřovala  do areálu velkoškolky lesních 
dřevin v Krásném Poli u Chřibské, kde mu zástupci firmy 
Uniles ukázali speciální pěstování sazenic z geneticky 
původního materiálu  Národního parku České Švýcarsko. 
Tyto sazenice slouží k obnově původních porostů na celém 
území parku. Dále se ministr na konkrétních pracovištích 
zajímal o zpracování dřeva po větrné kalamitě, která jen na 
Šluknovsku poničila 740 m3. 

Na přátelské schůzce se zástupci místních samospráv, 
podnikateli a zástupci Střední lesnické školy ve Šluknově, 
která se konala v Rumburku v restauraci na Zámečku,  
hovořil ministr Gandalovič o dalších tématech. Nejširší 
diskuze se vedla na téma zlepšení vodohospodářských po-
měrů Šluknovského výběžku, gigantického projektu za téměř 
jednu miliardu korun, na kterém se podílela téměř všechna 
města a obce Šluknovského výběžku a jehož financování a 
realizaci oddalují průtahy Evropské unie. Ministr upozornil 
na dvě možné varianty řešení tohoto problému. Jednou z nich 
je rozdělit celou velkou plošnou akci na jednotlivá města a 
obce, které by si své vodovody a kanalizace řešily nezávisle 
na ostatních anebo celý projekt znovu předložit Severočeské 
vodárenské společnosti a prostřednictvím kohezního fondu 
se opět pokusit získat dotace z Bruselu. Ministr Gandalo-
vič by volil druhou variantu. Přesto vyzval k trojstrannému 
jednání svazek měst a obcí, které jsou účastníky projektu, 
zástupce Ústeckého kraje a společnosti SVS, aby se pokusili 
najít jiné možné řešení a společně o jeho financování žádali 
Evropskou unii.

Ministrova návštěva skončila v odpoledních hodinách na 
soukromé zemědělské farmě v Panském u Šluknova.

gdo

Za důležité rozhodnutí 
zastupitelstva, které bylo 
přijato na březnovém zase-
dání, můžeme označit nové 
zásady prodeje obytných 
domů, bytů a ostatních 
objektů z majetku města. 
Podstatně tím vzrostou 
ceny zejména jednotlivých 
bytových jednotek. Pro byty 
I. kategorie jde o zvýšení o 
750 Kč, tj. na 2000 Kč za 
m

2
, pro byty se sníženou 

kvalitou o 700 Kč na 1700 
Kč/m

2
. K této základní ceně 

bytu bude dále připočtena 
část nákladů na opravy a 
rekonstrukce (podrobnější 
informace v příštím čísle 
HS). Podle nových zásad 
byly prodány nájemníkům 
dva domy, a to dům č.p. 
2234 v Bratislavské ulici a 
dům č.p. 1995 v Nymburské 
ulici. Dům č.p. 1954 v ulici 
Legií (lékárna , kadeřnictví) 
zastupitelé neprodali ani 
nájemníkům ani jednotlivé-
mu zájemci a zůstává stále 
v majetku města.

Zastupitelé se rovněž 
zabývali předloženou zprá-
vou kontrolního výboru o 
stavu domů odprodaných 

městem. Cílem šetření 
bylo zjistit splnění závazků 
nových vlastníků ohledně 
provedených oprav, ke kte-
rým se při podepsání kupní 
smlouvy zavázali. Z kontro-
ly vyplynulo, že závazek je 
zadán nedostatečně (např. 
opravy střech jsou provede-
ny jen záplatováním). Z 54 
kontrolovaných objektů byl 
závazek splněn jen u 17 
nových majitelů a u 9 nebyl 
splněn vůbec. Zastupitelé 
pověřili kontrolní výbor 
prošetřením oprávněnosti 
prodloužení termínů oprav 
a důvody nezadání závazků 
u uvedených kupců.

Zastupitelstvo souhlasilo 
se zabezpečením ambu-
lantní pohotovostní péče na 
svém spádovém území za 

podmínky přidělení dotace 
z rozpočtu Ústeckého kraje. 
Dále byla schválena listina 
organizační složky Centra 
sociálních služeb a ubytovny. 
Pro financování rekonstruk-
ce 1. etapy budovy č.p. 1260 
na multifunkční centrum 
(knihovna) byla odsouhla-
sena půjčka ve výši 10 mil. 
Kč. Dále bylo odsouhlaseno 
spolufinancování zastřešení 
zimního stadionu a budovy 
muzea, budou-li na tyto akce 
získány dotace.

Rozhodování o směně 
pozemků pod skládkou 
Cihelna bylo odloženo na 
příště. Rovněž rozhodování 
o větrných elektrárnách na 
Špičáku bude až na příštím 
zasedání v dubnu.  

                                    rd

Kde budou maminky rodit?
Během čtvrtečního jednání zastupitelstva města se obrá-

tilo vedení rumburské Lužické nemocnice na ředitele naší 
městské nemocnice MUDr. Václava Járu se žádostí o pomoc 
a spolupráci při zajištění převozu rodiček do nemocnice v 
Děčíně a České Lípě. Gynekologické a porodnické oddělení 
by se v Rumburku mělo totiž uzavřít od prvního května 
tohoto roku.



Aktuálně 
z radnice
Aktuálně 
z radnice

Z deníku Městské policie
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PODPOŘME VÝZKUM 
VNÍMÁNÍ BEZPEČNOSTI

Dokončení ze str. 1

Oznamovat zatoulaná zvířata na MP se vyplácí.
Na služebnu MP přišel oznámit občan našeho města, že 

nalezl štěně německého ovčáka. Jelikož byla nahlášena 
ztráta psa již několik dní na MP, byl majitel vyrozuměn a 
pro nalezené štěně si dojel k nálezci.

Krádež auta se šťastným rozuzlením.
Občankou  města bylo na služebnu MP oznámeno odcizení 

osobního vozidla. MP bylo provedeno zálohování kamerového 
systému města a oznamovatelka byla odkázána na podání 
oznámení na Policii ČR. Při sepisování oznámení o odcizení 
vozidla si paní vzpomněla, že asi předešlého dne večer za-
parkovala před marketem Hypernova a domů odešla pěšky. 
Vozidlo bylo nalezeno na parkovišti výše jmenovaného mar-
ketu nepoškozeno.

Nebezpečná zábava.
Nad nebezpečnou a rozumu zbavující zábavou se každý 

normální člověk musí zamyslet, když po ulici města jedoucí 
služební vozidlo MP v nočních hodinách zjistí uprostřed vo-
zovky stojící kontejner na odpady. Hloupá a velice nebezpeč-
ná zábava našich „spoluobčanů“ těmito vtípky zaměstnává 
zbytečně strážníky, kterých by bylo třeba zřejmě někde jinde. 
Duchaplná zábava ukazuje na jejich „vysokou“ inteligenci.

Spolupráce MP a Policie ČR pokračuje.
Na základě četnosti vykrádání chat na zahradách, 

odcizování kanálových vpustí a následném odvozu železa 
a barevných kovů do míst kde vykupují tento šrot, bylo 
přistoupeno ze strany MP a Policie ČR k monitorování a 
kontrolám tzv. „sběračů kovů“.        

Martin Špička - velitel MP Varnsdorf

SLUNEČNÍ ENERGIE BUDE VYUŽITA

Z důvodu nezbytných 
prací na elektrickém 
zařízení bude přerušena 
dodávka elektrické energie 
19.4. v ul. Moravská, Štefáni-
kova, Strakonická, Pod strá-
ní v čase 7,30 - 14,30 hod. a 
20. 4. v ul. Nemocniční, Pís-
ková, Erbenova, Cihlářská 
v tomtéž čase, v okolí křižo-
vatky Čs. Letců a Smetanova 
17. 4. a 18. 4. v okolí křižovat-
ky ulic Kostelní a Polní.

Na webových stránkách 
města  Varnsdorf v sekci 
RADNICE - ŽIVOTNÍ SITU-
ACE jsou pro snazší orientaci 
při vyřizování nejrůznějších 
záležitostí připraveny návo-
dy, jak postupovat, kam a na 
koho se obrátit při jednáních 
na městském úřadě.

Sedmý ročník soutěže 
Varnsdorfský otesánek 
vyhrál Kamil Hamerský, 
který snědl za jednu hodinu 
52 knedlíků se svíčkovou 
omáčkou.

V ZŠ náměstí je kabi-
net přírodopisu a jazyků 
a učebna VT v novém 
hávu. Všechny stěny jsou 
nově omítnuty,  byla instalo-
vána nová příčka dělící obě 
místnosti, v učebně jsou již 
nové stolky pod PC. Zdárně 
také pokračují úpravy v la-
boratoři a kabinetu F-CH. 
Konec prací je plánován na 
polovinu dubna.

V rámci Fondu malých 
projektů INTERREG IIIA 
bylo schváleno 77 projektů 
s výší grantu 395 286 Eur, 
schváleno bylo 31 projektů 
mezi nimiž za Varnsdorf 
uspěly 4 projekty Gymnázia 
Varnsdorf v celkové výši 
707 tis.Kč.                       rm

KRÁTCE

Z lednového jednání Komise prevence kriminality vzešel 
návrh VOŠ a SPŠ o provedení sociometrického výzkumu 
„Vnímání pocitu bezpečí občany města“. Tuto sociologickou 
analýzu uvítala a schválila rada města. Samotné šetření, 
které se bude provádět v rámci preventivních aktivit na 
místní úrovni a v rámci spolupráce s PČR na projek-
tu Partnerství, vypracovávají studenti VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf v rámci předmětu sociologie pod odborným vedení 
Mgr. Zdeňky Vajsové. Dle daného harmonogramu byly sta-
noveny jednotlivé fáze průzkumu. Výsledkem přípravné 
a teoretické fáze bylo sestavení dotazníku. Během měsíce 
dubna pak dochází ke sběru empirických dat, do kterého se 
zapojilo asi 100 studentů VOŠ a SPŠ. Ti s anonymním do-
tazníkem náhodně oslovují občany s otázkami, jak vnímají 
pocit bezpečnosti v jednotlivých lokalitách města.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zajímavou, jistě přínos-
nou, ale také časově náročnou akci v rámci celého města, 
žádáme občany o  podporu a vstřícnost při vyplňování 
těchto anonymních dotazníků.

Následné zpracování a třídění získaných dat a jejich 
vyhodnocení bude součástí závěrečné zprávy sociometrické 
analýzy, jež by měla být podkladem pro žádosti na Minis-
terstvo vnitra v rámci dalších preventivních programů. 
Závěrečná zpráva bude předána Radě města Varnsdorf a 
její Komisi prevence kriminality. 

Tato výsledná analýza má stejně validní vypovídací hod-
notu o bezpečnostní situaci ve městě jako statistická data 
Policie ČR, městské policie a obecního úřadu. Výsledky 
analýzy jsou předpokladem pro formulaci „objednávky“ 
k uskutečnění takových aktivit, které cíleně směřují 
k eliminaci sociálně patologických jevů. Poskytuje jedineč-
nou možnost srovnání obav občanů s faktickým ohrožením 
kriminalitou ve stejném čase a prostoru. Velkou devizou 
průzkumu je též příkladné oboustranné spojení města 
a školy, která chce ukázat praktické výstupy a využití 
studentů.

rm

Město Varnsdorf stojí před podpisem smlouvy o pronájmu 
střechy ZŠ Edisonova ve Varnsdorfu za účelem realizace 
projektu solárního fotovoltaického systému. V rámci pro-
jektu by byla zajištěna nová hydroizolace střechy školy 
v ceně cca 2 mil. Kč. Oproti tomu požaduje sdružení Via 
Regia, která projekt předkládá, po dobu realizace projektu 
bezplatný nájem, po kolaudaci systému symbolický nájem 
12.000 Kč ročně a po uplynutí této doby 120.000 Kč ročně, 
což je cca 10 % podíl na výnosech elektrárny. Via Regia 
vloží do projektu 1,6 mil.Kč.

Po schválení smlouvy radou města bude dalším krokem 
žádost na ČEZ o tzv. stanovisko k připojení výrobny elek-
trické energie na síť ČEZ, poté žádost na Stavební úřad 
Varnsdorf o vydání stavebního povolení.

-r-

DVD O MĚSTĚ JE V PRODEJI
Obyvatelé a návštěvníci Varnsdorfu si mohou nově zakou-

pit DVD „Varnsdorf město zeleně“ v trojjazyčné verzi, které 
zachycuje historický a současný pohled na město Varnsdorf. 
K dostání je v Městském informačním středisku a na roz-
hledně Hrádek.                                                               JT

• 1. 3.  jednání s Ing. Haj-
šmanem z KÚ o integrova-
ném plánu rozvoje města

• 2. 3.  zasedání „Sdružení 
pro rozvoj Šluknovska“

• 5. 3.  zasedání Hospo-
dářské a sociální rady okresu 
Děčín v České Kamenici

• 9. 3.  zasedání Svazku 
obcí Tolštejn v Jiřetíně pod 
Jedlovou

• 12. 3. jednání s Ing. Dla-
báčkem ve věci odbahnění 
Mašíňáku

• 15. 3. předání výtěžku z 
akce „Pozvedněte slabé“ 

• 20. 3. beseda s občany 
k tématu větrné elektrárny

• 23. 3. zasedání Rady Eu-
roregionu Nisa v Liberci

                                  ŽH

Podle vyjádření ředitele Lužické nemocnice  Ing. Pavla 
Lampy je na oddělení porodnice a gynekologie v současné 
chvíli personální stav velmi vážný. „Nemocnici se dlouho-
době nedaří zajistit kvalitní lékařské personální obsazení 
na tomto oddělení, a to ani  přes všechny mzdové, bytové 
a motivační nabídky a možnosti, které jsme lékařům po-
skytli nebo navrhli.“ vysvětluje Ing. Lampa a dodává, že 
gynekologicko - porodnické oddělení již dostalo pokyn, aby 
kontaktovalo všechny budoucí maminky, které zde mají 
sepsány porodopis, aby počítaly s tím, že v průběhu měsíce 
dubna se zde bude provoz omezovat a od května by mělo 
být oddělení uzavřeno.  Podle Ing. Lampy je tato situace 
způsobena především všeobecným nedostatkem kvalitních 
gynekologických lékařů na trhu práce. „Přes zatím velmi ne-
příznivou personální situaci na gynekologicko - porodnickém 
oddělení nebude toto oddělení zrušeno okamžitě a jakmile 
to bude možné, provoz na porodnici opět zahájíme. Toto 
přechodné období však bude trvat maximálně dva měsíce,“ 
dodává Ing. Pavel Lampa.

O situaci v Lužické nemocnici  ředitelství nemocnice infor-
movalo a své postupy konzultovalo s dalšími zdravotnickými 
zařízeními v regionu.                                                      -g-

Kde budou maminky rodit?

Pozor na injekční stříkačky
Začalo jaro a naši „drogově závislí spoluobčané“ potulující 

se po městě odhazují použité injekční stříkačky do všech 
koutů města. Městská policie apeluje na všechny, aby při 
nálezu tohoto materiálu s ním nemanipulovali a oznámili 
lokalitu nálezu na MP. Stříkačky budou z místa odvezeny 
strážníky  a odborně znehodnoceny. Při neodborné manipu-
laci totiž hrozí možné zranění a následně zdlouhavé léčení.      

Martin Špička - velitel MP Varnsdorf
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Cílem průzkumu společnosti RCA Research bylo zjistit 
postoje obyvatel města Varnsdorfu k připravované výstav-
bě 3 větrných elektráren v lokalitě Varnsdorf - Špičák. 
Průzkum se uskutečnil na náhodně vybraném vzorku 400 
respondentů telefonickým dotazováním; hovory byly prová-
děny výhradně s obyvateli Varnsdorfu bez sídel patřících do 
spádové oblasti k městu.

Položené otázky zněly: 
1. Jaký je Váš vztah k výrobě elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů?

2. Pokud byste měl/a k dispozici volné finanční 
prostředky, investoval/a byste jejich část do výstavby 
VE, která je jedním z možných obnovitelných zdrojů 
energie?

3. Jak byste ohodnotil/a umístění a vzhled VE 
v krajině?

4. Podpořili byste výstavbu VE v lokalitě Varns-
dorf - Špičák při splnění všech podmínek daných 
investorovi?

V závěru byl respondent upozorněn na odkaz na internetu 
o podrobných informacích o připravovaném projektu VE.

Všechny otázky byly z velké části hodnoceny kladně, 
nadpoloviční většina by byla ochotna investovat své finanční 
prostředky do stavby VE (65,5 %). Samotné hodnocení vzhle-
du postavených vrtulí v krajině taktéž hodnotilo kladně, 
či spíše kladně (45,6 %) respondentů (hodnocení známkou 
1 a 2). Co se týká podpory výstavby VE v lokalitě Špičák a 
s ní daná důvěra investorovi (splnění daných podmínek) také 
odpovědi respondentů vyznívají příznivě; vysoké procento 
(59,5 %) by stavbu určitě podporovalo, což je zajímavé 
s ohledem na negativní reakce a prezentace některých 
ekologických organizací (zásah do krajiny, ohrožení tahu 
ptáků apod.).                                                                 LN

VÝSLEDKY PRŮZKUMU POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo 

do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení vo-
doprávního úřadu. Tato povinnost má však určité výjimky, 
které se týkají poměrně velkého okruhu lidí:

1. Pokud odebíráte vodu pro potřeby své domácnosti či 
chalupy ze studny postavené před rokem 1955 povolení 
nepotřebujete.

2. Nemusíte se o nic starat také pokud odebíráte vodu 
pro potřeby své domácnosti či chalupy ze studny postavené 
po roce 1955 (včetně) a povolení máte nebo můžete alespoň 
doložit, že bylo vydáno.

Právnické osoby a podnikatele musíme naproti tomu 
upozornit, že pokud mají povolení k nakládání s vodami 
vydané před rokem 2002 tak v letošním roce jeho platnost 
končí (a to i v případě, že je v něm uvedena platnost delší 
nebo neomezená). Musí si proto včas zažádat o nové. Pří-
padné dotazy vám rádi zodpovíme na Odboru životního 
prostředí.

Ing. Přemysl Brzák
Odbor životního prostředí

Někomu letošní mírná 
zima vyhovovala, jinému 
méně a jsou i lidé a organi-
zace, které přivedla k nema-
lým ekonomickým potížím. 
Jednou z nich je varnsdorf-
ská TJ Slovan. Co vše 
k tomuto faktu vedlo, jsme 
se zeptali předsedy správní 
rady Jaroslava Frolíka. 

„V roce 2006 jsme uzavře-
li s firmou Snowhill nájemní 
smlouvu týkající se lyžař-
ského areálu v Jiřetíně pod 
Jedlovou. Tato společnost 
však byla nucena nájemní 
smlouvu odložit a koncem 
srpna 2006 nám zimní 
středisko vrátila. Protože 
jsme s touto variantou ne-
počítali, nevytvářeli jsme 
si ani rezervu na toto stře-
disko a spíše kalkulovali se 
ziskem z pronájmu. Navíc 
bylo nutno neplánovaně 
vynaložit nemalé prostřed-
ky na jeho zprovoznění, což 
se týkalo hlavně lyžařského 
vleku a rolby. Nakonec nás 
dorazila letošní mírná zima. 
Počítali jsme se ziskem 
1,8 mil. Kč, ale namísto 
toho jsme za pouhých devět 
dní provozu zaznamenali 
hrubou tržbu ve výši 115 
tis. Kč, takže po ekonomické 
stránce jsme na tom velmi 
špatně. Požádali jsme proto 
ČSTV a Město Varnsdorf o 

Důsledky mírné zimy
mimořádnou finanční výpo-
moc k zajištění sportovních 
zařízení. Na ČSTV se pro-
středky nenašly, a tak nyní 
očekáváme vyjádření Města 
Varnsdorf. Potřebovali by-
chom finanční příspěvek ve 
výši 600 tis. Kč na úhradu 
veškerých energií potřeb-
ných k provozu sportovních 
zařízení v majetku TJ a dále 
na pokrytí části mezd stá-
vajících pěti zaměstnanců 
Slovanu. Kvůli uvedeným 
skutečnostem jsme už mu-
seli zrušit sběrnu Sazky a 
propustit v celé TJ (Sazka, 
lyžařské středisko, penzión 
u sportovní haly, tělocvič-
na pod náměstím) sedm  
zaměstnanců z celkového 
počtu dvanácti. Pokud by 
nám město přispělo alespoň 
formou půjčky, uvažujeme, 
že bychom ji vrátili z prode-
je restauračního a ubytova-
cího zařízení v Jiřetíně pod 
Jedlovu,“ sdělil předseda 
tělovýchovné jednoty. 

TJ Slovan věří, že se 
společnými silami najde 
schůdná cesta, jak složitou 
situaci vyřešit. Ale co když 
i další zimy budou mít po-
dobný průběh? Organizace 
profitující, kromě jiných 
zdrojů,  hlavně ze zimních 
radovánek mají nedobrý vý-
hled.                            ZdS

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Krajský úřad Ústecké kraje vyhlašuje na základě žá-

dosti nestátního zdravotnického zařízení výběrové řízení 
na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní 
péče pro obor diabetologie pro území okresu Děčín. Na-
bídku je nutno podat do 16. dubna 2007 do podatelny 
Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

NÁLEZY - OZNÁMENÍ
Seznam nalezených předmětů:

Dámské jízdní kolo zn. Ifa, cestovní kolo zn. Manhattan, 
horské kolo Giant, horské kolo bez označení, přívěsný 
vozík za kolo, cestovní kolo bez označení, horské kolo zn. 
Cycles, dámské kolo zn. Menhir.
Informace v podatelně městského úřadu.

Rada města rozhodla poskytnout Klubu cyklisti-
ky Krásná Lípa příspěvek 15.000 Kč na XX. ročník 
závodu „Tour de Feminin“, souhlasit s účinností od 
1. dubna 2007 se zabezpečením a organizací ambu-
lantní pohotovostní péče na svém spádovém území za 
podmínky přidělení dotace městu Varnsdorf z rozpočtu 
Ústeckého kraje na úhradu přiměřené části nákladů 
souvisejících se zabezpečením ambulantní pohotovostní 
péče v příslušném kalendářním roce. Přidělila veřej-
nou zakázku „Úvěr na rekonstrukci budovy č.p. 1260 
na multikulturní centrum“ uchazeči Česká spořitel-
na a.s.. Schválila provedení sociometrického prů-
zkumu „Vnímání pocitu bezpečí občany města“ 
studenty VOŠ Varnsdorf pro potřeby města. Rada 
města pověřila starostu města podpisem Smluv 
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firma-
mi Ekolamp s.r.o., ELEKTROWIN a.s., ASEKOL 
a.s. a Smlouvy o zajištění povinností vyplývajících 
z provozování místa zpětného odběru elektrozařízení 
s firmou EKO servis Varnsdorf a.s.  Stanovila cenu 
za prodej č.p. 669 se st.p.č. 4363 a s p.p.č. 4364 a 
p.p.č. 4365 v k.ú. Varnsdorf ve výši 600.000 Kč. Cenu 
za prodej č.p. 1340 se st.p.č. 4641 a s p.p.č. 4642 
v k.ú. Varnsdorf ve výši 800.000 Kč. Cenu za prodej 
č.p. 1125 se st.p.č. 4116 a s p.p.č. 4123/4 v k.ú. Varnsdorf 
ve výši 450.000 Kč. Cenu za prodej č.p. 858 se st.p.č. 
6258/1 v k.ú. Varnsdorf ve výši 950.000 Kč. Cenu za 
prodej č.p. 739 se st.p.č. 5764 v k.ú. Varnsdorf ve výši 
400.000 Kč. Cenu za prodej č.p. 1285 se st.p.č. 5806/2 
a s p.p.č. 5807/2 v k.ú. Varnsdorf ve výši 800.000 Kč. 
Cenu za prodej č.p. 3044 s částí st.p.č. 2530 v k.ú. 
Varnsdorf ve výši 2.000.000 Kč. Cenu za prodej 
č.p. 857 se st.p.č. 6253/3 a části p.p.č. 6253/2 v k.ú. 
Varnsdorf ve výši 1.000.000 Kč. 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA

VALNÁ HROMADA 
REGIE a. s.

Ve Sportovní hale se 28. 
února sešli představitelé 
řídících orgánů (valná 
hromada, dozorčí rada a 
představenstvo) na valné 
hromadě. Jak ukládá 
zákon, byla tato valná 
hromada po třech letech 
volební. Valnou hromadu 
řídil předseda předsta-
venstva Zbyněk Šimák. 
Členové valné hromady 
Ing. Josef Poláček, staros-
ta města, jako zástupce 
města s podílem akcií 
66,6 % a Jaroslav Frolík 
jako zástupce TJ Slovan 
Varnsdorf s podílem akcií 
33,3 % nejdříve odvolali 
původní členy dozorčí rady 
společnosti (Mgr. Zdeňka 
Vajsová, Bc. Ing. Jan Hod-
ničák, Jaroslav Frolík). 
Poté pro období let 2006 až 
2010 zvolili do dozorčí rady 
Ing. Vlastu Hnilicovou (ve-
doucí EO MěÚ Varnsdorf), 
Karla Dubského (mís-
tostarostu města) a Jaro-
slava Frolíka (TJ Slovan 
Varnsdorf). Předseda dále 
přednesl valné hromadě 
zprávu představenstva 
o výsledcích společnosti za 
rok 2006 včetně účetní zá-
věrky a návrh na vypořádá-
ní hospodářského výsledku 
za rok 2006 a také Zprávu 
dozorčí rady k řádné účetní 
závěrce a k návrhu před-
stavenstva k vypořádání 
hospodářského výsledku 
za rok 2006. Valná hroma-
da vzápětí schválila řádnou 
účetní uzávěrku a rozhodla 
o vypořádání ztráty ve 
výši 38 231,12 Kč. Po 
krátké diskuzi byla valná 
hromada ukončena. Poté se 
sešla na svém prvním zase-
dání nově zvolená dozorčí 
rada a rozhodla, že novým 
předsedou dozorčí rady se 
stal Jaroslav Frolík. Do-
zorčí rada také odvolala 
představenstvo Regia ve 
složení Zbyněk Šimák, 
Jiří Sucharda a Slavomír 
Vlček a zvolila nové členy 
představenstva - Zbyňka 
Šimáka, Jiřího Suchardu 
a Ing. Vladimíra Reibera. 
Jako hlavní úkoly pro nej-
bližší období uložila dozorčí 
rada představenstvu prově-
řit hospodaření a činnost 
jednotlivých nákladových 
středisek, jejich finance a 
efektivitu. I nové předsta-
venstvo vzápětí poprvé za-
sedlo, a zvolilo staronovým 
předsedou představenstva 
Zbyňka Šimáka. 

JS
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Foto Dušan Zápotocký

Zkušení praktici studujíTITUL MISS 3D ZŮSTÁVÁ DOMA

9. 4. 1849 - vzniká sloučením šesti varnsdorfských obcí největší vesnice  monarchie a prosí 
c.k. ministerstvo ve Vídni „o zřízení okresního soudu“.
1. 4. 1899 - byla dána do provozu nová celnice (na místě staré střelecké krčmy) i s novou 
Celní ulicí (dnešní 5. května).
25. 4. 1905 - bylo započato s regulací Mandavy a bylo postaveno 6 mostů, 6 železných 
můstků a 5 pohyblivých jezů.
3. 4. 1915 - vydány první lístky na chleba a na mouku.
17. 4. 1919 - na Zelený čtvrtek byl vyzdvižen nový zvon na děkanský kostel. Dar továrníka Antona 
Richtera jako poděkování za návrat jeho syna z válečného zajetí prvé světové války. 
15. 4. 1946 - příslušníci židovské náboženské obce žádají, aby byla povolena na jatkách 
rituální porážka dobytka.
21. 4. 1946 - Klub českých turistů (KČT)  uvádí do provozu chatu na Špičáku.
24. 4. 1946 - byl vydán prozatímní telefonní seznam pro Varnsdorf.
4. 4. 1947 - byl zastřelen při výkonu služby štábní strážmistr SNB Stanislav Nechvátal.
17. 4. 1948 - se odsidlují (přesněji: jsou na příkaz přestěhovány) německé rodiny i smíšená 
manželství od hranic do vnitrozemí; jiné jsou přestěhovány od státní hranice od okraje lesa 
u Špičáku do středu města (na Špičáku byly postaveny drátěné zátarasy a na sběr lesních 
plodů se branky do těchto zátarasů otvíraly jen těm, kteří měli vystavena povolení ke sběru 
(podle  vyprávění pamětníka, který tam s otcem chodil).                                           ŠMIK

HISTORICKÉ støípky

V průběhu několika týdnů 
byl v městském úřadě k vidění 
vskutku ojedinělý jev. Mož-
ná pro někoho bude použité 
slovo „jev“ poněkud zvláštní, 
ale mluvíme-li o fungujícím 
manželství v dnešní společ-
nosti, je toto slovo na místě. 
Přesněji řečeno šlo o tři se-
tkání na následující témata: 
1. Manželství - jenom kus 
papíru? 2. Jsme příliš roz-
dílní, abychom si rozuměli... 
3. Už mne nemiluje aneb Jak 
najít ztracenou lásku?

Výjimečnost těchto se-
tkání spočívala v tom, že 
zde mluvily manželské 
páry z vlastních zkušeností 
za plné podpory publika. 
Cílem manželských večerů 
bylo ukázat, jak je v dnešní 
době možné budovat šťastné 
a pevné manželství. Nutno 
dodat, že vhodně zachy-
cené a vykreslené situace 
naprosto jasně doplňovaly 
obraz reality všedního 
manželského života, jeho 
nároky, krize i radosti.
Tato setkání byla pořádá-
na v rámci Mezinárodního 
týdne pro manželství, který 
vznikl před 10 lety v Anglii 
jako křesťanská iniciativa. 
V průběhu let získala tato 
iniciativa podporu řady vliv-
ných organizací i politických 
kruhů. V naší zemi Týden 
pro manželství podpořili 
např. Asociace manželských 
a rodinných poradců, Etické 
fórum ČR, Síť mateřských 
center v ČR, Společnost 
pro podporu rodiny a jiné.
Tímto chceme také vyjádřit 
své poděkování Městskému 
úřadu Varnsdorf za bezplat-
né propůjčení obřadní míst-
nosti a manželům Kosovým, 
kteří na každém setkání za-
jišťovali technický servis. 

Olga Moldanová, 
Apoštolská církev Varnsdorf 

www.e-cirkev.com

A žili spolu 
šťastně 

až do smrti 

Městské divadlo Varnsdorf bylo 24. března dějištěm 
9. ročníku soutěžního klání o titul Miss 3D, o který se 
ucházely finalistky Dost Dobré Dívky ve věku 8 - 12 let 
z celého Šluknovského výběžku. Na divadelní louku v úvodu 
přiletělo 12 krásných motýlků, které se postupně předvedli 
porotě a tradičně velkému počtu diváků ve třech  klasických 
disciplínách. O zábavnou show se postarala i „typicky česká 
rodinka“, která nejen spolu se Zbyňkem Šimákem uváděla 
finalistky na pódium, ale také příjemně bavila publikum 
krutou realitou české domácnosti. Přítomní diváci byli ak-
tivně zapojeni do soutěže a o přestávce hlasovali o titul Miss 
Sympatie. Tou se s velkým náskokem stala 12-letá Lenka 
Scholzeová z Varnsdorfu. Nejvíce hlasů při hlasování o titul 
Miss Internet získala 11-letá Lucie Musilová. 

Sobotní zábavný podvečer vrcholil promenádou soutěžících 
dívek v modelech vlastní výroby. A modely to nebyly jen tak 
obyčejné, byly celé igelitové a vypovídaly o fantazii každé 
dívky. Promenáda byla poslední tečkou při bodování poroty, 
která se při volbě Miss 3D letos shodla s publikem a Dost 
Dobrou Dívkou zvolila též Lenku Scholzeovou. První vice-
miss 3D se stala 10-letá Karolína Helikarová z Vilémova a 
druhou vicemiss 3D se stala 11-letá Monika Bielovičová. Za 
Agenturu Líba byl udělen též titul Miss MALI 8-leté Nikole 
Gottlieberové z Jiříkova, která v průběhu celé přípravy sou-
těže dosáhla největšího pokroku.                                    rm

SŠS a CR Varnsdorf se zabývá přípravou absolventů 
základních škol pro různé profese v oblasti služeb a cestov-
ního ruchu a zároveň se snaží přenášet poznatky z oblasti 
hotelnictví a turismu i mezi zkušené praktiky. V rámci 
programu INTERREG IIIA škola realizuje projekt pro dal-
ší vzdělávání managerů a pracovníků působících v hotelích 
a jiných ubytovacích zařízeních a majitelů či provozovatelů 
informačních center, jehož cílem je předávat moderní po-
znatky z oblasti managementu, psychologie, místopisu a 
důkladné jazykové přípravy. Přínosem by mělo být získání 
osobních kontaktů a navázání spolupráce mezi zařízeními 
v oblasti Euroregionu. 

Zahájení práce na projektu proběhlo v listopadu loňské-
ho roku v Crostau a po čtyřech měsících běhu projektu lze 
konstatovat, že se vytčené cíle daří plnit. Z Německa se dále 
vzdělává 8 majitelů hotelů, penzionů a informačních center, 
za polskou stranu se připravují  2 ředitelé i-centra, ředitel 
hotelů a ředitelka lázeňského domu, českou stranu zastupuje 
5 profesionálů. Projekt, jehož náklady dosahují 80 tisíc EUR, 
je propojen s celoevropským projektem Tourimus Quality a  
jeho závěr je plánován na říjen 2008.        Ing. Petr Kotulič

Rekonstrukce hřbitovní kaple

Od roku 2005 probíhají po mnoha letech nečinnosti opra-
vy hřbitovní kaple. Postupně byly  provedeny opravy všech 
střech a konečně tak odstraněno zatékání. Špatně položená 
a spojená měděná krytina byla nahrazena současnou titan-
zinkovou krytinou s podobnými vlastnostmi a životností. 
Po opravách střech a okapních svodů mohly být opraveny 
interiéry kaple (stropní podhled, malby a nátěry). V roce 
2006 byla provedena oprava venkovního jižního schodiště, 
úprava podhledů postranních křídel objektů a byly sanovány 
venkovní sloupy. Veškeré doposud provedené rekonstrukce si 
vyžádaly náklady více jak 1,5 milionu korun. Rekonstrukce 
bude pokračovat i nadále opravou severního schodiště a 
úpravou venkovních ploch. Do konce tohoto roku se tak ob-
čané našeho města a jeho okolí dočkají důstojného prostředí 
obřadní síně a my touto cestou můžeme poděkovat vedení 
města. Škoda jen, že hned v úvodu tohoto roku si neznámí 
„magneti“ vybrali část nových okapních svodů pro svůj lup a 
ty musely být opět za „naše“ doplněny.                           JS

Hřbitovní kaple.                                                   Foto JS

Zajímavosti z mikroregionu
KRÁSNÁ LÍPA

• Letní sezona ve sportovním areálu 
V plném proudu jsou přípravy na letní sezonu ve Spor-

tovním areálu Českého Švýcarska. Zatímco nafukovací 
hala se dvěma hřišti ( tenis, badminton, volejbal, nohejbal, 
minikopaná, ringo atd.) a také nově zrekonstruovaná tělo-
cvična (aerobic, volejbal, ringo, florbal, apod.) zůstávají na-
dále v provozu, připravuje se nyní intenzivně také zahájení 
činnosti na všech venkovních hřištích, kurtech a ostatních 
zařízeních; od dubna budou k dispozici i  dva venkovní 
antukové kurty (tenis, volejbal atd.), osvětlený kurt s umě-
lým povrchem (tenis, volejbal, nohejbal, minikopaná apod.), 
beach volejbalové hřiště, minigolf, dětská lanovka, dětské 
hřiště, prolézačky, trampolína, hrad a samozřejmě také obě 
lezecké stěny (3 a 10 metrů). V areálu nechybí ani piknikový 
altán s možností posezení a grilování.

• Krásnolipská policie se „činí“
Od nového roku jsou obyvateli města pozitivně vnímány 

změny v místní služebně Policie ČR. Nový velitel, nová 
technika v podobě druhé Fabie,  VW Transporteru 4x4, in-
ternetu, ale i digitálního alkoholového testeru začíná spolu 
s některými změnami vyšetřovacích  metod, personální stabi-
lizací a také stavebními změnami v interiéru budovy Policie 
přispívat ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě. 

Dobrou zprávou z krásnolipského prostředí je také skuteč-
nost, že na výborné úrovni jsou i vzájemné vztahy radnice 
a místního policejního oddělení. Obě instituce spolupracují, 
vzájemně si vyměňují informace o důležitých otázkách bez-
pečnostní situace ve městě a v neposlední řadě je připravo-
ván i jeden společný projekt, který by mohl přispět k dalšímu 
zlepšení bezpečnosti všech občanů, návštěvníků i chalupářů 
Krásnolipska.                                                                (kl)
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Další benzinová pumpa
Upozornění redakce: Pokud by se vám zdály některé články neuvěřitelné, pak věřte, že na apríla v aprílovém čísle je možné všechno.

Občané, nebojte se, tentokrát se jedná o velmi solidní 
záměr, na kterém bude město profitovat.

V minulých dnech nás navštívil arabský šejk, jeden z ne-
bohatších lidí tohoto světa  a  presentoval vedení města  
svůj podnikatelský záměr. Při své cestě po Evropě zahlédl  
fotografie varnsdorfského červeného kostela, který se mu 
zalíbil natolik, že přišel požádat vedení města  o možnost 
převést tento kostel do jeho majetku a přestavět na mešitu, 
kterých je dle jeho názoru v ústeckém kraji zoufale málo. 
Jako kompenzaci nabízí vybudování a provozování benzino-
vé čerpací stanice přímo na náměstí. Cenu benzínu by tvořila 
pouze spotřební daň a DPH. Pro nás to znamená, že by  litr 
naturalu 95 stál cca 12 Kč. Benzínem by firma vlastníka 
zásobovala Varnsdorf zcela zdarma. Pokud tedy v těchto 
aprílových dnech potkáte karavanu velbloudů, nejedná se 
o cirkus, ale o techniky a stavaře jisté arabské firmy, která 
bude provádět průzkum staveniště červeného kostela a ná-
městí. Na závěr své návštěvy obdaroval Abu Ahmed Frdla 
starostu města zlatými hodinkami Rolex a požádal o pozdrav 
všem občanům Varnsdorfu, což prostřednictvím našeho listu 
rádi činíme.Od města obdržel jako dar papírové vystřihovací 
pexeso Varnsdorfu.                                                   r.m. apríl

Arabský šejk při setkání s vedením města představuje svoji 
verzi o provozování benzinové čerpací stanice.      Foto rm

Tak jsme se, pánové, ko-
nečně dočkali - na snímku 
vám představujeme nový 
dívčí tým, který do našeho 
města za prací přivedl živ-
nostník a podnikatel známý 
pod něžnou přezdívkou Král 
pasáčků. To, že budou pří-
nosem pro všechny občany 
města napovídá existence 
vlivné odborové organizace, 
která za nimi stojí s po-
žadavkem na vyhřívané 
chodníky. Ušetříme tedy u 
nás za zimní obuv, kteréžto 
úspory můžeme investovat 
právě do příjemných služeb 
nového týmu, který zahájil 
svou činnost 1. dubna.            

(foto i text: g.r.april)

„Ale tatííí, já přeci chtěl 
k narozeninám ten větrník, 
co mele penízky a nemůžu 
přece za to, že jsem se na-
rodil zrovna na apríla!“                                                           

bflm

Již během základního 
školního vzdělávání poznal 
svou první národopisnou 
inspiraci – učitele přezdí-
vaného Rudá tvář. To ho 
poznamenalo natolik, že 
od té doby všelijak pracuje 
s pérem (nejčastěji v čelen-
ce). Poté jen náhodou ne-
obsluhoval ani anglického, 
ani žádného jiného krále na 
škole služeb v Těžké Pípě. 
Zato se tam naučil balit 
dutinky a děvčata. Naučil 
se i vařit – proto si oblíbil 
třináctý pramen z Karlo-
vých Varů. Po krátké kari-
éře dýdžeje nebyl přijat na 
práva a tak se dal na vojnu. 
Tam zinscenoval loutkohru 
s živými pimprlaty ve vo-
jenských uniformách na 
motivy Havlíčkova Krále 
Lávry, kterou předvedl dě-
tem českých a sovětských 
furťáků. Od té doby má rád 
lesy a Cipákov. 

Dnes se zabývá intenziv-
ně zkoumáním vztahu mezi 
Karlem Mayem, Vinnetou-
em a Lužickými Srby. Z je-
jich jazyka překládá petice a 
drby. Není tedy divu, že své 
životní heslo si vybral z je-
jich lidové pokladnice. Zní: 
„Střez se ženského předku 
a koňského zadku.“ 

Jeho blízkými přáteli jsou 
Zimmermann a Wernar. 

Vydal několik knih, ba-
chor a čepec. Pod ten dostal 
svou nynější manželku 
z prastarého přemyslov-

             

Miniportréty = Multiplikátoři 1

ského rodu. Jeden čas se 
věnoval i kynologii, když 
se stal výhradním dodava-
telem štěňat starostkám a 
starostům v okolí.

Je také autorem divadel-
ních nadprodukcí a úspěš-
ný režisér. Jeho hra Páska 
mezi panďuláky na festivalu 
v Ústy nad Blábolem získala 
sympatie diváků za nejlepší 
vážně míněnou prču. Soubor 
se však nerozpadl proto, že 
hru totalitní porota nechala 
propadnout, ale proto, že M. 
D. W. nutil jednoho z hlav-
ních hrdinů dělat na jevišti 
stojku, kterýžto hrdina se 
domníval, že jde o kamuflo-
vanou perestrojku. 

Psané projevy M. D. W. 

jsou překládány, podkládá-
ny, někdy i odkládány.

Jako fotograf uspěl sním-
ky Soumrak v tunelu, UFO 
v kufru a zejména Díra 
nedíra. V oblasti malířství 
je zatím známý jen tím, jak 
si stále maluje, že na svém 
působišti vydrží až do svých 
osmaosmdesáti. Nahlas o 
tom ale může mluvit leda 
tak na apríla.

Podle námětu J.L. a J.T. 
připravil: gr

Foto: J.T. a J.T.

Král pasáčků

DAR NEDAR

M. Dotekovič Warnočanský

Současný portrét M. D. 
Warnočanského zvaného 
Rudá tvář.
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VARNSDORFSKÉ DVORY - ČÁST 2.
Horní dvůr - Horní dvůr 

lze považovat za nejstarší 
panský dvůr ve Varnsdorfu.  
Svou jižní hranicí sahal až 
k břehům Mandavy. Statek 
(později pravděpodobně tvrz) 
byl tvořen obytnou budovou, 
sýpkou a kolnami. Obytná 
budova byla podlouhlá, 
jednopodlažní, krytá šinde-
lem. Jednalo se o typickou 
tříprostorovou stavbu se 
světnicí, černou kuchyní a 
stájí, kterou od kuchyně od-
dělovala síň. Průčelím byla 
směrována do lipové aleje 
lemující cestu k Sladovému 
(Zámeckému) rybníku. Zde 
se nacházelo na kamenném 
ostrůvku „Staré rytířské 
sídlo“, obydlí správce, poz-
ději majitele Horního dvora . 
Spolu s ním stála na ostrův-
ku také sladovna (viz článek 
„Varnsdorfské zámky“ v HS 
č. 4/2007). Samotný dvůr 
se pravděpodobně nacházel 
v místě, kde později stál 
„Hotel město Vídeň“ (Hotel 
Stadt Wien) a dnes zde stojí 
poliklinika s čp. 2060, dále 
pak muzeum (čp.415) a další 
dva dnes již zaniklé objekty 
(čp.417, 419). (Nasvědčoval 
by tomu i nález reliéfní pís-

kovcové desky -  epitafu rodu 
Lejmarů - s letopočtem 1566 
u zdi zahrady, která patřila 
k hotelu.) Součástí dvora 
byla panská sýpka, kterou 
A. Palme popisuje jako velké 
kamenné stavení s malými 
okénky a třípodlažní půdou. 
Za sýpkou stály kolny na hos-
podářské nářadí a celý dvůr 
byl uzavřen zdí. Na západním 
svahu u dvora se také pěsto-
val chmel. Nasvědčuje tomu 
i dlouho přežívající název 
tohoto místa - Chmelnice. 
K Hornímu dvoru náležel 
také Střední (sladový) mlýn 
a pravděpodobně i panský 
pivovar.

Na počátku 15. stol., za 
vlády Berků z Dubé, se stali 
lenními pány tohoto dvora ry-
tíři z rodu Knoblochů - bratři 
Těma a Mikuláš. Někde před 
rokem 1417 se pak stal Těma 
jediným pánem Horního dvo-
ra a jeho bratr Mikuláš obdr-
žel nově zřízený Dolní dvůr. 
Ještě za panování obou bratří 
se začalo části obce přiléhající 
k Hornímu dvoru říkat Horní 
ves, zatímco části okolo Dolní-
ho dvora Dolní ves. Rod Kno-
blochů přečkal ve Varnsdorfu 
několikerou změnu vlastníků 
Tolštejnského panství. Tepr-
ve asi od šedesátých let 16. 
století se v souvislosti s Hor-

Hotel město Vídeň, na jehož místě stojí dnes poliklinika 
v ulici Poštovní.
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CISCO SÍŤOVÁ AKADEMIE 

Střední škola technická ve Varnsdorfu se počátkem března 
stala součástí programu Cisco Networking Academy a začala 
připravovat síťové odborníky v celosvětovém programu spo-
lečnosti Cisco. Cílem programu je přispět k profesní přípra-
vě specialistů pro potřeby budování informační společnosti. 
Výuka v programu probíhá e-learningovou formou. Studenti 
mají 24 hodin denně přístup k výukovým materiálům na 
internetu a jejich znalosti jsou průběžně testovány pro 
vyhodnocování úspěšnosti vzdělávání. Součástí kursu jsou 
praktická cvičení v laboratořích na reálných zařízeních. Po 
ukončení studia následuje závěrečný test, po jehož složení 
student obdrží certifikát o absolvování kursu. 

Na Střední škole technické je nabízen kurs CCNA, který 
se skládá ze čtyř semestrů: Základy počítačových sítí, Zákla-
dy směrování a směrovače,  Základy přepínání a mezilehlé 
směrování a Technologie WAN.

V současné době je otevřen  kurs Základy počítačových sítí 
v ověřovacím provozu pouze pro studenty SŠT Varnsdorf. 
V příštím školním roce bude nabídnuta volná kapacita kursů 
i studentům ostatních středních škol v regionu. Dále bude 
zřejmě rozšířena nabídka kursů o kursy  PC hardware a 
software a Síťové operační systémy.

Ing. Pavel Hroza, lektor LCNA SŠT Varnsdorf

ním dvorem uvádí jméno 
rytířů z Lejmaru. Roku 1566 
byl majitelem tohoto dvora 
Hans z Lejmarů. Po jeho 
smrti pokračovala v držení 
dvora vdova Barbora z Lej-
marů, rozená z Rüderů. Je-
jím nástupcem pak byl Hans 
Lejmar, pán na Varnsdorfu a 
Grundthale.

K parcelaci pozemků Hor-

ního dvora dal příkaz kníže 
Alois z Lichtensteina v roce 
1783. Vzniklá vesnice dostala 
nejprve název Franzenthal, 
ale později, po oddělení vsi 
Altfranzenthal, byla tato 
přejmenována na Neufran-
zenthal. Ten později tvořil 
základ pro vymezení III. 
okresu.        

Milan Kopecký
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PŮJČKY - ÚVĚRY

Tel. 777 819 794

Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!
20 - 400 tis. Kč

I pro důchodce do 75-ti let, příjem od 6000,- Kč

Vzhledem k tomu, že Svaz 
tělesně postižených v ČR o.s. 
neobdržel žádné finanční 
prostředky na předložené 
projekty v rámci dotačního 
řízení MPSV na rok 2007 a 
nebylo mu vyhověno ani při 
dalším jednání na MPSV, po-
zastavuje činnost všech deta-
šovaných pracovišť STP v 
ČR o.s. - poradenských center 
až do odvolání.
Občané mohou potřebné 
informace získat:
CDS STP v ČR o.s. 
Litoměřická 136/35, Děčín 3
tel. 412 510 155, 606 622 119

Omlouváme se tímto všem 
občanům z oblastí Rumbur-
ka,Varnsdorfu,Šluknova a 
děkujeme za pochopení.

Irena Lenghartová za 
CDS STP v ČR, o.s. Děčín
 

Prodám garáž u zimní-
ho stadionu. Cena 65 tis. Tel. 
607 821 211.

V souladu s § 34 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon)

ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL
stanovují termín pro 

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ 
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 

na čtvrtek 26. dubna 2007
od 10.00 do 16.00 hodin

Žádosti se podávají ve všech mateřských školách. 
O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy.

Rodiče předloží spolu se žádostí rodný list dítěte.

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:
Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, 

příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, 

příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, 

příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, 

příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, 

příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, 

příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, 

příspěvková organizace

Současně proběhne podávání žádostí o přijetí dětí 
se zdravotním postižením (vady řeči, smyslové, tělesné, 

mentální postižení, vývojové poruchy chování)
do speciálních tříd v těchto mateřských školách:

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, 
příspěvková organizace

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, 
příspěvková organizace

UPOZORNĚNÍ!
Vzhledem k tomu, že kapacita MŠ je omezena, je ve 

vlastním zájmu rodičů podat žádost v daném termínu.

INZERCE

INZERCE

Nové výhodné půjčky!!! 
Nejnižší splátky i úroky 
v ČR. Tel. 606 675 787.

Půjčky pro každého 
šité na míru. Máme ře-
šení pro každého. Telefon: 
607 724 314.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Pronajmeme byt o vý-
měře 95 m2 v nájemní vile 
blízko centra ve Varnsdorfu. 
K pronájmu od 1. dubna 2007. 
Nájemné 6 000,- Kč + služby 
za měsíc. Tel. 776 091 234. 
Rodina Klimešova.

Činnost Svazu 
pozastavena



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

ØÁDKOVÁ 
INZERCE
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Centrum péče o člověka 
hledá do týmu muže i ženy 
pro porady zlepšování kondi-
ce a tvarování postavy. Re-
kvalifikace zajištěna.  HPČ 
i VPČ. Pro více informací 
volejte 775 375 065.

Hledáme organizačně 
schopnou ženu či muže pro 
vedení pobočky poradenské-
ho centra ve Varnsdorfu a 
Rumburku. Infolinka 732 
784 660.

Prodám kompletní vy-
bavení v zaběhlém obchodě 
s oděvy, 50 m2 ve Varnsdor-
fu. Tel. 604 122 678, po 
20.00 hod. 412 540 630. 

Pronajmu vybavenou 
masérnu + šatna, čekár-
na, toaleta, sprchový kout 
a možnost celodenního 
příjmu objednávek. Cena: 
2800,-/měs.Varnsdorf. Tel. 
605 244 671, 412 671 660.

Nově otevřené kadeř-
nictví U KAPUSTIČKY  
Jana Kapustová Nováková 
v ulici Vrchlického 2944 za 
restaurací Zlatá rybka vás 
mile překvapí příjemnými 
cenami. Tel. 728 510 962.

Vyměním byt 1+4 za 1+1 
+ doplatek. Volat po 16.00 
hod. na tel. 731 853 327.

Lužická realitní kan-
celář hledá pro své klienty 
rodinné domy a byty ve Šluk-
novském výběžku, zajistíme 
veškeré záruky a služby.

Prodej velkého zdě-
ného rodinného domu 
v Rumburku. Na pozemku 
nově zbudovaný sklad slou-
žící jako garáž až pro 5 aut. 
Prodejní cena: 2.560.000,- 
Kč. Info Lužická R.K. Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej samostatné polo-
viny dvojdomku v Jiříkově. 
Vlastní zahrada. Prodejní 
cena: 590 000,- Kč. Info Lu-
žická R.K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Prodej rodinného domu 
s dvěma bytovými jednotka-
mi v České Kamenici. Nově 
zrekonstruováno. 2 garáže. 
Výměra: cca 1.600 m2. Pro-
dejní cena: 2.990 000,- Kč. 
Info Lužická R.K. Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Prodám skůtr 4 takt 
50 ccm, 2,1 KW, 1 rok, 550 
km. Cena 18.000,- Kč. Tel. 
603 956 120.

Přijmeme prodavače pro prodejnu

barvy laky
Nástup ihned

Informace: tel. 602 665 279
Německý jazyk a praxe podmínkou

OD 1. 9. 2007 PRONAJMEME RENOVOVANÉ 
KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 

v Domě služeb (Krásná Lípa, Masarykova 1094, první 
patro) - současné sídlo společnosti České Švýcarsko, 
o. p. s.
K dispozici je 8 kanceláří (celkem 175 m2), 1 zasedací 
místnost (30m2) a další prostory.
Možno užívat i na jiné než administrativní účely, lze prona-
jmout více nájemcům, popř. včetně veškerého zánovního 
vybavení.
Informace, domluva prohlídky - 
J. Nováková: jana.novakova@ceskesvycarsko.cz; 
tel. číslo 412 383 000
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Sňatky v únoru

NAROZENÍ

§
31. března by oslavil 62. narozeniny 

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček 
František Havlas. Kdo jste ho znali a 
měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají manželka Marcela 
a děti s rodinami.

26. března  tomu bylo již 7 let, co nás 
navždy opustila naše drahá maminka, 
babička Albína Novotná z Dolního 
Podluží.

Stále s láskou vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNKA

§
6. dubna uplyne 10 let od úmrtí Josefa 

Tezoura.
Stále vzpomínají manželka Marie, syn 

Josef, dcery Vlasta a Irena s rodinami.

§
3. dubna tomu byly již 2 roky, co nás 

navždy opustil náš milovaný manžel, 
strýc a švagr Zdenek Poutník.

Stále vzpomínají manželka Eva a 
ostatní příbuzní.

Jana Wasserbauerová
Luboš Malina
Vendulka

Petra Voráčková
Jiří Voráček
Patrik

Martina Šimková
Petr Makeš
Nela

Božena Zajacová
Josef Zajac
Daniel

Michaela Kavková
Oldřich Kavka
Markéta

Lucie Balogová
Michal Hanousek
Karel

Jana Švirbelová
Josef Švirbel
Julie

Olga Radová
Tereza

Vladimír Štubner
Dagmar Hrabáková

Snad Ti naše přáníčko, 
potěší Tvé srdíčko, že vzpo-
mněli jsme si právě teď, že 
Ti bude 80. let.

8. dubna oslaví naše ba-
bička Zdeňka Polcarová 
krásných 80 let. 

Hodně zdraví do dalších 
let Ti přeje vnučka Šárka 
s rodinou a Dvořákovi.

28. dubna uplyne sedm let, co nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dě-
deček a pradědeček František Šrank.

S láskou vzpomínají manželka Jozefa 
a dcery Milena, Alena a Maruška s ro-
dinami.

§

VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

17. dubna uplyne sedm let, kdy nás 
navždy opustil Zdeněk Popelka.

Stále vzpomínají manželka a děti s ro- 
dinami.

§

Nezemřel jsi, stále žiješ v srdcích těch, 
kteří Tě milovali.

3. dubna uplynul dlouhý smutný rok, 
kdy nás navždy opustil milovaný manžel 
a tatínek Jan Havlíček.

S láskou vzpomínají manželka Jiřina 
a dcery Zuzanka a Maruška.

§

Výzva k výměně řidičských 
průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 
31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 
31. prosince 2007. 

Vyměníte-li si ŘP nyní, předejdete dlouhému čekání na 
úřadu a budete mít vystaven řidičský průkaz v zákonem 
stanovené lhůtě. Výměna ŘP je osvobozena od správního 
poplatku. Svůj ŘP si můžete vyměnit v Městském úřadě 
Varnsdorf (dle místa trvalého pobytu držitele řidičského 
průkazu) a sebou si musíte vzít platný doklad totožnos-
ti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 
3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Nový 
ŘP budete mít vystaven do 15-20 dní (dle počtu žádostí). 

Více informací najdete na stránkách Ministerstva dopravy 
www.mdcr.cz. 

Béčko futsalistů nepostoupilo
B-tým J.K. TRANS hrál play-off o postup do 1. okresní ligy 

a vedl si špatně. Jediný bod uhrál s vedoucím Sokolem Bělá 
za remízu 0:0. Pak následovaly těsné prohry s děčínskými 
celky Vykopávky 2:3 (Mikolášek, Fritzsche), Desperádo 1:3 
(Svoboda) a Veteráns 2:3 (Skotnica 2). Tým turnaj odehrál  
v sestavě Petrásek, Mikolášek, Babík, Svoboda, Fritzsche 
a Skotnica. 

Přípravný zápas ve sportovní hale na 2x25min. sehrály 
týmy J.K. TRANS a SPHERE s výsledkem 14:4. Branky a 
sestava vítězů: Skotnica a Svoboda po 4, Beránek 3, Fritzsche 
2, Hovanycz 1. Za hosty se trefili M. Novák 2x, V. Jurica 
a Šereš. Hlavním sponzorem J.K. TRANS je Autodoprava  
Jana Kňourka. Dalšími jsou RG projekt, PRODEX Česká 
Kamenice, Lékárna PharmDr. Šmída, Stavební společnost  
Štika a Restaurace Lužanka. Všem díky!

                                          Sálovkáři J.K. TRANS       
                                                                                          

FLORBALOVÁ LIGA ŠKOL
Pod patronací ZŠ náměstí proběhla v měsíci březnu florba-

lová liga pro 2. stupeň základních škol a gymnázií. Chlapci 
hráli dvoukolově a vítězem se stala ZŠ Edisonova (bilance 
501 99:45 15). Další pořadí: 2. ZŠ náměstí (312 101:52 10), 
3. Gymnázium (312 89:59 10), 4. ZŠ Seifertova (005 25:158 
0). Nejlepším střelcem se stal Jan Šimek (Gymnázium) se 
33 brankami, nejúspěšnějším brankářem Tomáš Bernatík 
(ZŠ Edisonova) s téměř 71% úspěšností.

Turnaj dívek zorganizovala ve své tělocvičně ZŠ Edi-
sonova. Dostavila se na něj tři družstva, která se utkala 
systémem každé s každým.  Pořadí: 1. ZŠ Edisonova, 2. ZŠ 
náměstí, 3. Gymnázium.                                                    V.Z.  

Mezinárodní turnaj v judu
V Litoměřicích se konal 1. ročník mezinárodního turnaje 

v judu, kterého se zúčastnili i varnsdorfští judisté. V katego-
rii mláďat Maruška Dítětová, Ondra Hulán, Lukáš Kudla a 
v kategorii starších žáků Míra Dítě. Lukáš soutěžil ve stejné 
váhové kategorii jako Ondra a i přes velké úsilí se mu neda-
řilo a skončil bez umístění. Podstatně lépe se vedlo Ondrovi, 
který se po výborných zápasech dostal až do bojů o 3. místo. 
Tam už, bohužel, chyběly síly a skončil na 5. místě.  Skvěle se 
vedlo Marušce. Ta zaváhala pouze v semifinále a získala tak 
bronzovou medaili. Nejcennější kov si odvezl Míra Dítě, který 
ve své kategorii obsadil 2. místo. Všem závodníkům blaho-
přejeme a zároveň děkujeme firmě INTERDATA a oddílu JK 
Rumburk za pomoc při závodech.                        Petra Dostálová

BĚH  NA  JEDLOVOU
V sobotu 21. dubna se od 13 hod. uskuteční Český pohár 

v běhu do vrchu na trase Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová. Po-
běží se již 11. ročník o cenu Tolštejnského panství. Převýšení 
činí 334 m, stoupání je dlouhé 613 m.  Prezentace proběhne 
od 11 hodin ve sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou.                                                                       

ZdS

Foto V.Z.

Návštěva 
z Jeruzaléma

Díky práci studentů na-
šeho gymnázia přijede do 
Varnsdorfu v červnu vzác-
ná návštěva - paní Lena 
Makarov z Izraele, která 
píše knihu o varnsdorfském 
malíři Petru Kienovi. O něm, 
jeho životě a díle zpracovali 
studenti velkolepý projekt a 
nádherně graficky zpracova-
ný panel, který nyní putuje 
po celém světě (USA, Itálie, 
Německo). Díky tomuto pa-
nelu se paní Lena dozvěděla 
o Varnsdorfu a ohlásila nám 
svou plánovanou návštěvu 
gymnázia a města.         JČ



V pátek 13. 4. se koná 
pod patronací ZŠ náměstí 
E. Beneše soutěž druž-
stev ve skoku vysokém. 
Soutěží šestičlenné týmy 
z každé varnsdorfské ško-
ly (3 chlapci a 3 dívky). 
Klání proběhne v nově 
zrekonstruovaném atle-
tickém prostředí stadio-
nu v Kotlině od 14 hodin.                        

V.Z.

VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

INZERCE
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FOTBALU V NAŠEM MĚSTĚ JE 100 LET

Šachové střípky
Mládežnický basketbal 

Pozvánka na 
házenou

Podle dostupných infor-
mací se 13. dubna 1907 sešli 
tehdejší varnsdorfští spor-
tovní nadšenci na ustavující 
schůzi přípravného výboru, 
aby založili první fotbalový 
klub ve městě. Stalo se tak 
v kavárně Wendler (později 
Hotel Praha). Za týden tomu 
tedy bude přesně 100 let. 

Ve druhém jarním domá-
cím zápase přivítal SK Slo-
van na umělé trávě béčko 
Českých Budějovic a chtěl 
napravit dojem z prohraného 
zápasu s Jabloncem B. To se 
výsledkem 1:0 povedlo, ale 
herní projev zejména v prvé 
části hry kulhal. Branka 52. 
M. Svoboda z PK. ŽK 0:5. ČK 
hostující Gruber. 250 divá-
ků. Rozhodčí Černý. Venku s 
Hradcem B áčko plichtilo 1:1 
(1:0). V 39. zahodil Svoboda 
penaltu střelou nad bránu a 
vyrovnával až Vrabec v 80. z 
přímého volného kopu. Hrá-

či Slovanu v druhém utkání 
v řadě nebyli napomínání 
ŽK. Branky 32. Duchnič - 
80. Vrabec. ŽK 2:0. Diváků 
110. Sudí Blaschke. Sestava: 
Macháček - Parys (35. Jor-
dák), Vondráček, Zachariáš, 
Křemen - Vrabec, Mach R. 
(73. Fikejz), Sháněl, Svo-
boda (44. Vaško) - Mach L., 
Grubhoffer. 

Dorost již také otevřel 
jarní část soutěží a hned 
na půdě jednoho z favoritů, 
týmu MFK Ústí n/L. Starší 
zvítězil 0:2 (0:1) po velmi 
dobrém výkonu v první půli 
a gól dal Vavroušek. Po změ-
ně stran byl soupeř lepší, ale 
nedokázal zužitkovat šance, 
a když nedal ani PK za ruku, 
pečetil výsledek novic Valap-
ka z Mimoně. Mladší „pouze“ 
remizoval 3:3. Vedl již 0:2 a 
vše vypadalo na jasný prů-
běh, soupeř ale vyrovnal po 
chybách. Náš tým šel přesto 

znovu do vedení, ovšem po 
další individuelní chybě 

v obranné fázi inkasoval. 
Góly Bandas 2, Běhunek. 
Doma starší dorost vyhrál 
s Blšany 2:1 (1:1) brankami 
Stehlíka a Vavrouška, ale 
první gól dali hosté. Mladší 
zvítězili 3:1 (1:1). Z PK ote-
vřel skóre Běhunek, výhru 
pojistili Schmidt a Havel. 

Žáci zahájili v Neštěmi-
cích a oba týmy prohrou.  

Starší 7:1 (2:0), branku 
dal Šťastný, mladší 12:0. 

Vedení mladší příprav-
ky informuje o změně ter-
mínů tréninků - ty jsou nyní 
v úterý a čtvrtek od 15.15 
do 16.30 na umělé trávě 
v Kotlině.                  ZdS

Co nevidět začnou jar-
ní část Severočeské ligy 
2006 - 2007 házenkáři a 
varnsdorfští sportovní pří-
znivci je mohou v prvých 
dvou kolech vidět v der-
by utkáních doma. Dne 
14. 4. od 14.30 hraje TJ Slo-
van Varnsdorf (5. místo, 
7 bodů) s Děčínem (4., 7)  
a o týden později 21. 4. 
hostí ve stejný čas Českou 
Lípu (2., 9). Dorost hraje 
předzápasy s vrstevníky 
stejných klubů od 12.30 
hod.                          ZdS  

Již v minulém čísle HS výsledkově informoval o utkání 
mužů TJ Slovan s týmem MEBIKAN Ústí n. L., které 
domácí prohráli 92:102 (25:27, 29:19, 22:27, 16:29). Už 
tři kola před koncem si mohl doposud vedoucí celek hostů 
zajistit definitivně první místo. Zápas přinesl chvílemi 
celkem pohlednou, a hlavně útočnou podívanou s nako-
nec úspěšnějším koncem pro hosty. Stejně tomu bylo již v 
prvním zápase ve Varnsdorfu, kdy to ale bylo v posledních 
minutách mnohem větší drama. Body Slovanu Zázvorka 27 
(2x3), Buben 27 (1x3), Činka 15 (1x3), Boháč 14, Schilling 7 
(1x3) a Vakulenko 2. Body Mebikanu Žalud 31 (3x3), Zajíc 
27, Mrázek 25 (5x3) atd. Trestné hody 22/17 (77%)-26/19 
(73%). Trojky 5-9. Fauly 22-21. První výhra venku této 
sezóny přišla až v Roudnici a to 64:75. V Litoměřicích se 
stejné nevydařilo, Slovan prohrál 88:74. Podrobnosti k zá-
pasům uvedeme příště.           

Ing. Zdeněk Strolený/ZdS

Basketbalová sezóna 
mužům skončila

Starší dorostenci Slova-
nu prohráli s  BK Chomutov  
těsně 72:75 a o vítězství při-
šli až v těsném závěru utká-
ní. Body Bureš 13, Eichler 
a Kotek po 11, Dubec 10 
atd. S  Baníkem Most  pak 
přišla hladká prohra 43:72. 
Soupeř nastoupil kompletní 
se všemi posilami a byl od 
úvodu lepším celkem. Body 
Sucharda a Eichler po 14, 
Bureš 8, Smrčka 5.

Mladší žáci po dlouhodo-
bé části soutěže hrají ještě tři 
turnaje prvních tří družstev 
a úvodní turnaj se konal ve 
Varnsdorfu. Domácí prohráli 
se Slavojem Litoměřice 45:
68 (21:37), když je o lepší 
výsledek připravilo příliš 
mnoho zkažených přihrávek. 
Body Blažek 12, Lehroch 8 
atd. Neuspěli také s  Baní-
kem Most a to 63:102 (24:
56). Soupeř praktikoval 
velmi těsnou osobní obranu, 
která na naše hráče platila. 
Nejvíce bodů Ticháček 9, 
Lehroch 8. Ve zbývajícím 
zápase porazily Litoměřice 
Most  98:72 (47:36) a jejich 
hráči potvrdili své postavení 
v tabulce.

Mladší minižáci dva-
krát podlehli týmu Slavoj 
Litoměřice. V prvním utká- 
ní 26:78 (14:43) a body ob-
starali Sovák 14, Ticháček 
8, Stredák a Zamrzla po 
2. Ve druhém  to skončilo 
28:65 (12:30) a body do-
mácích Sovák 14, Šiška 8, 
Ticháček 4 a Zamrzla 2. 
Naši hráči podali proti tře-
tímu celku tabulky snaživý 
výkon, i když jim chybělo 
několik hráčů. 

                     M. Novotný

Pozvánka

Mezinárodního rapid turnaje 2x15 na 7 kol v německém 
Leutersdorfu se v půlce února zúčastnilo celkem 28 šachistů. 
(z ČR 5, Lotyšska 2, Polska 1, Ukrajiny 1 a SRN 19). Byli 
mezi nimi i varnsdorfští Václav Vladyka, který skončil na 
11. místě (4 výhry/3 prohry, 4 body), 13. Karel Sládek (3/1 
remíza/3, 3,5 bodů) a 22. Jaroslav Blažej (2/1/4, 2,5 bodů). 
Turnaji dominovali lotyšští velmistři Lanka a Meijers se 
šesti výhrami a dvěmi remízami. 

V přeboru družstev vyhrál 1.Novoborský ŠK D (1. místo) nad 
ŠK Varnsdorf (4.) 7:1. Půl bodu za remízy získali Karel Slá-
dek a Václav Halba a hosté opět nenastoupili v nejsilnější se-
stavě.                                                                            ZdS


