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Číslo 

OPATŘENÍ K NELEGÁLNÍMU DOVOZU ODPADU
Generální ředitelství 

cel, Ministerstvo životního 
prostředí a Česká inspekce 
životního prostředí uzavřely 
v pátek 20. 1. 2006 společ-
nou Dohodu o spolupráci 
při kontrole přeshraniční 
a vnitrostátní přepravy 
odpadů. V rámci opatření 
Generálního ředitelství 
cel  začínají celníci namát-
kově kontrolovat vozidla 
na vybraných hraničních 
přechodech se Spolkovou 
republikou Německo a Ra-
kouskem. Služba cizinecké 
a pohraniční policie dále vy-

hověla žádosti Celní správy 
ČR  neprodleně informovat 
nejbližší celní úřad v přípa-
dě, kdy policie na hraničních 
přechodech pojme podezření 
na dovoz odpadu do České 
republiky. Celní správa 
ČR vyzývá občany i občan- 
ská sdružení a organizace 
k využívání speciálních te-
lefonních linek všech svých 
regionálních operačních 
středisek s nepřetržitou do-
bou výkonu služby, na něž 
mohou kdykoli sdělit svá po-
dezření z nelegální přepravy 
odpadů ze zahraničí: 

Celní ředitelství Ústí 
nad Labem 475 211 969

Generální ředitelství 
cel  261 333 333

Zjištěné poznatky pak 
budou př ímo využívány 
nebo předávány věcně pří-
slušným státním orgánům, 
které v této oblasti mají širší 
působnost než celní orgány, 
např. České inspekci život-
ního prostředí nebo obecním 
úřadům obcí s rozšířenou 
působností. 
Čerpáno z tiskové zprávy 

Celní správy ČR, rm

V souvislosti s návratem tažných ptáků v následujících 
měsících očekáváme plošné rozšíření ptačí chřipky na naše 
území. Zatím půjde pouze o veterinární problém s ojedinělou 
možností nákazy lidí. Této nákaze lze předejít dodržováním 
několika pravidel:
- důsledné dodržování osobní hygieny
- zamezení kontaktu s výměšky volně žijících ptáků a drůbeže
- důslednou tepelnou úpravou pokrmů z vajec či drůbe-  
žího masa. 

Pokud naleznete uhynulého ptáka, v žádném případě 
se ho nedotýkejte a nepouštějte k nálezu domácí zvířata. 
V případě, že půjde o vodního ptáka, nebo více než 4 mrt-
vé jedince jiných ptáků na jedné lokalitě, zavolejte ihned 
Státní veterinární správu (číslo 606 645 923). Jestli bude 
uhynulých ptáků méně, kontaktujte místní obecní úřad nebo 
majitele pozemku. Majitel pozemku (v případě drůbeže cho-
vatel) musí zajistit bezpečnou likvidaci nálezu:
- uložit do plastového pytle a předat jej kafilerní službě,   
nebo
- spálit v uzavřeném ohništi za co možná nejvyšší teploty, 
nebo
- zakopat nejméně 80 cm do země a provést desinfekci (např. 
roztokem chloraminu).

Chovatelé (drůbeže, okrasných ptáků či dravců) by se 
měli pokusit zamezit kontaktu chovu s volně žijícími ptáky. 
Jakmile se na území Ústeckého kraje objeví nákaza ptačí 
chřipkou bude provedeno plošné sčítání chovaných ptáků. 
Toto sčítání budou zajišťovat obce pomocí proškolených 
dobrovolníků. Do sčítacích archů doporučujeme uvést 
pravdivé údaje, protože na jejich správném vyplnění bude 
záviset případná náhrada od státu, pokud dojde k nucené 
likvidaci chovu. Zájemce, kteří by byli ochotni provádět 
sčítání, mohou kontaktovat MěÚ Varnsdorf, odbor životního 
prostředí.    Ing. Přemysl Brzák, odbor životního prostředí 
  

Změna telefonních čísel pevné sítě
Z důvodů přechodu na privátní telekomunikační síť Ha-

sičského záchraného sboru ČR došlo v rámci Ústeckého kra-
je dne 15. března 2006 v průběhu dne ke změně telefonních 
čísel na všechny subjekty HZS Ústeckého kraje. Při volání 
jsou stávající telefonní čísla nahrazena novou předvolbou 
ve tvaru 950 xxx xxx. Na rušených telefonních linkách je 
volající hláskou informován o změně a dostane informaci o 
novém čísle. Do objektu hasičské zbrojnice Husova 552 ve 
Varnsdorfu tedy nyní platí pouze tato netísňová čísla pro 
běžnou komunikaci  HZS Ústeckého kraje, územní odbor 
Děčín, požární stanice Varnsdorf telefon 950 435 010, fax 
950 435 008, Sbor dobrovolných hasičů města Varnsdorf 
412 372 222 nebo velitel 602 104 570. Tísňové linky 112 
a 150 zůstávají v platnosti a nezměněny.

Jiří Sucharda

VELKÝ 
ÚSPĚCH 

TANEČNÍKŮ!
Vynikajících soutěž-

ních výsledků se dočkali 
taneční páry z tanečního 
studia Stylklub Velveta 
Varnsdorf. Zúčastnili se 
soutěže ,,Zimní cena TŠ 
Duha Česká Lípa“, kde 
předvedli doopravdy vyčer-
pávající výkony, odrážející 
se na jejich umístění. Ta-
neční pár Dominik Pokor-
ný a Lucie Provazníková 
obsadili v soutěži Hobby 
párů v kategorii mládež 
první místo a v kategorii 
Dospělí místo druhé. Dal-
ším, o něco hodnotnějším 
triumfem, byl oceněn pár 
Jakub Schneider a Tereza 
Raková, kteř í obsadil i 
první místo v kategorii 
Dospělí B latinskoameric-
kých tancích. Bojů se také 
zúčastnili dva páry, tančící 
v soutěži absolventů taneč-
ních kursů, kde se probo-
jovali do finále. Doufejme, 
že se takovéto úspěchy 
dostaví i na spoustě dal-
ších soutěžích, např. Velké 
ceně Varnsdorfu pořádané 
naším klubem 14. května. 
2006 v Lidové zahradě. 
Další podrobnější informa-
ce o TS Stylklub najdete na 
internetových stránkách 
www.stylklub.com. 

Jakub Schneider,
tiskový referent TS

Když dorazí ptačí chřipka

Tradiční zimní akce skautů
aneb varnsdorfský gulášek a ledopády 

u Vlčího potoka
Již podruhé vyrazili roveři na putování po Lužických 

horách a vzhledem k tomu, že zdolali vrchy Špičák, kde se 
zapsali do uschované pamětní listiny, Tolštejn, Jedlovou 
a Křížovou horu, je jasné, že pochod byl náročný. Po 
návratu do kluboven varnsdorfských skautů je však 
nečekalo příjemné občerstvení, ale zasněžená zahrada, 
sekyra, dřevo, kotlík a museli si sami uvařit guláš. A že 
se jim varnsdorfský gulášek povedl, svědčily také prázdné 
kotlíky.  Jako správní skauti se postarali i o skvělou zá-
bavu. Také další tradiční akce - výlet na ledopády se líbil. 
Sněhu a zábavy bylo dost a ledopády byly jako každoročně 
krásné. Však se na ně jeďte do Národního parku České 
Švýcarsko podívat.

Skauti z Varnsdorfu

V měsíci březnu před padesáti lety mělo město Varnsdorf  
9 348 českých obyvatel a 10 371 obyvatel německých. Firma 
Eichler a syn vyráběla na 168 stavech měsíčně 45 tisíc metrů 
látky. V roce 1947 vypukla stávka jako výraz protestu proti 
odevzdání textilní firmy Eichler a syn bývalému majiteli 
Beerovi. V roce 1951 byl zahájen provoz na železniční trati 
Großschönau-Varnsdorf-Seifhennersdorf a Varnsdorf-Žitava-
Liberec.                                                                                 rm
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PČR HLÁSÍ

VE ZKRATCE 

Dlouho se z lupu neradoval. Dne 28. 2. 2006 v 10.20 ho-
din se na služebnu MP dostavil mladý občan, který ohlásil, že 
na autobusovém nádraží mu byl z krku odcizen řetízek jiným 
občanem. Hlídka tohoto oznamovatele naložila do služebního 
vozidla a byla provedena kontrola uvedené lokality. Zde se však 
pachatel již nenacházel. Následně, při kontrole ul. Národní, 
u bývalé KB byl pachatel spatřen hlídkou MP a zadržen. 
Následoval již jen převoz na OO PČR.

Špatné povzbuzení do mrazů. Dne 1. 3. 2006 v 6.20 hodin 
bylo na služebnu MP oznámeno HS PČR, že na ul. Legií byla 
zastavena školákem, který jí oznámil, že našel dvě injekční 
stříkačky. Na místo byla vyslána hlídka MP, která stříkačky 
sebrala a umístila do sběrné nádoby.

Obdobná situace nastala dne 25. 2. 2006 v 10.30 hodin, kdy 
se na služebnu MP dostavili chlapci, kteří sdělili, že u brány 
vjezdu na skatebordové hřiště je na zemi injekční stříkačka; 
dne 11. 3. 2006 v 13.20 hodin, byl oznámen nález  injekční 
stříkačky  u trafiky v Kostelní ulici.

Společný zátah a někdo bude mít starosti. Dne  4. 3. 
2006 ve 21.10 hodin byla zahájena spolupráce se složkami PČR 
a MěÚ - kontrola restauračních zařízení v katastru města se 
zaměřením na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 
osmnácti let a kontrola možného požití omamných a jiných 
návykových látek. Při této kontrole bylo zjištěno několik méně 
závažných případů, ale i jeden na porušování autorských práv. 

Ing. Ludvík Šmíd, vel. MP Varnsdorf

Náklady na zimní údržbu za období od 21. 12. 2005 do 
15. 2. 2006 se vyšplhaly na 1,546 mil. Kč. A to zima ještě 
stále nekončí...

Odbor správních agend za měsíc leden 2006 eviduje 
tyto údaje: městu Varnsdorf přibylo 17 narozených dětí, před 
matričním úřadem nebylo uzavřeno žádné manželství, došlo 
k 13 úmrtím občanů města, k trvalému pobytu ve městě  se 
přihlásilo 23 občanů, z trvalého pobytu ve městě  se odhlásilo 
31 občanů, bylo ohlášeno 46 změn místa trvalého pobytu 
v rámci města.

Okresního kola pěvecké soutěže „Děčínský skřivánek“ 
se v sobotu zúčastnili za DDM Varnsdorf nejlepší recitátoři 
našeho města. 1. místo v soutěži získala Petra Doležalová 
ze ZŠ Edisonova, vyhrála i krajské kolo a postoupila do 
celostátní soutěže. Čestné uznání získala Valérie Šmídová 
ze ZŠ Bratislavská.

V rámci grantového programu města pro rok 2006 bylo 
podáno 110 žádostí v celkové výši požadovaného příspěvku 
1.439 596 Kč. Seznam podpořených projektů s výší příspěvků 
bude uveřejněn v některém z dalších čísel Hlasu severu.

V měsících březnu, dubnu, červenci, září a říjnu 2006 
a v lednu 2007 bude v našem městě probíhat šetření ČSÚ 
o výjezdovém a domácím cestovním ruchu. Údaje se zjišťují 
u jednoho člena domácnosti staršího 15ti let, který je 
tazatelem - zaměstnancem ČSÚ dotazován na cesty, jež 
uskutečnil za účelem trávení volného času. Údaje budou 
sloužit pro statistické účely a dotazovaní se nemusí obávat 
zneužití osobních dat.

Do výběru pro šetření ČSÚ Životní podmínky 2006 
se dostalo též město Varnsdorf. Šetření probíhá v době od 
25. 2. do 23. 4. 2006 prostřednictvím pracovníků, kteří se 
budou prokazovat pověřením k výkonu funkce. Účelem še-
tření je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním 
a ekonomickém postavení českých domácností.

Provozní doba na turistické stezce Varnsdorf- 
Großschönau je stanovena takto: od 1. 4. do 30. 9. od 6.00 
hod. do 22.00 hod. a od 1. 10. do 31. 3. od 8.00 hod. do 18.00 
hod. 

Z důvodu nezbytných prací na elektrickém zařízení 
bude přerušena dodávka elektrické energie ve Varnsdorfu 
v ul. Jarošova č.p. 2836, 2837, 2838, 2839, 987 ve dnech 
27. - 28. 3. 2006 od 8.00 do 14.00 hod.                            rm

Finanční tíseň donutila 24letého muže z Rumburka ke 
krádeži dvou osobních vozidel. V době od 3. 2. do 26. 2. 2006 
odcizil před nočním klubem v Jiřetíně pod Jedlovou - osada 
Lesná osobní vozidlo značky Mitsubishi Lancer a na parkovišti 
před restaurací v Rumburku osobní vozidlo značky Nissan 
Primera, obě vozidla ku škodě občanů ze SRN. Poškozeným 
vznikla škoda ve výši 44.150,- Kč. Policejním komisařem 
SKPV Rumburk bylo pachateli sděleno obvinění ze spáchání 
trestného činu krádeže vloupáním. Trestní stíhání je vedeno 
na svobodě.

V době od 25. 1. do 21. 2. 2006 se krádežemi osobních vozidel 
ve Varnsdorfu a Děčíně zabýval 36letý muž z Děčína. Ve dvou 
případech se mu krádež vozidla značky VW Golf ve Varnsdorfu 
a Děčíně 4 podařila. Odcizená a odstavená vozidla byla policií 
zajištěna. V dalších dvou případech se pokusil v Děčíně 2 a 6 
odcizit osobní vozidlo VW Golf a VAZ 2105, což se mu však ne-
podařilo.  Policejním komisařem SKPV Děčín bylo muži sděleno 
obvinění ze spáchání trestného činu pokusu neoprávněného 
užívání cizí věci, neoprávněného užívání  cizí věci a poškození 
cizí věci. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.

Dne 2. 3. 2006 v době od 16.30 do 19.00 hod. odcizil neznámý 
pachatel z parkoviště u lyžařského vleku v Horním Podluží 
zaparkované osobní vozidlo zn. Audi A6. Odcizením vozidla 
byla způsobena škoda 600.000,- Kč.

Dne 8. 3. 2006 v době od 9.00 do 18.00 hodin se neznámý 
pachatel vloupal do objektu bývalého zemědělského statku 
ve Varnsdorfu. V prostorách statku odcizil zednické kolečko, 
vnitřní plášť a chladící potrubí chladiče na mléko a dvě kalová 
čerpadla s 20 m coulové hadice. Odcizením byla způsobena 
škoda 30.000,- Kč.

Vyšetřovatelem SKPV Rumburk bylo sděleno obvinění 
z trestného činu krádeže 19letému muži z Varnsdorfu, který 
v době od 1. 2. do 1. 3. 2006 odcizil na hřbitově v Jiřetíně pod 
Jedlovou z podstavce hrobky bronzový kříž s postavou Ježíše 
Krista se škodou 30.000,- Kč. Trestní stíhání je vedeno na 
svobodě.

Policisty OO Varnsdorf bylo sděleno podezření z trestného 
činu maření výkonu úředního rozhodnutí 51letému muži z 
Varnsdorfu, který dne 11. 3. 2006 kolem 22.35 hodiny řídil 
ve Varnsdorfu osobní vozidlo, ačkoliv má Okresním soudem 
v Děčíně vyslovený zákaz řízení.

Spolupátrání. V době od 17.00 hodin dne 3. 3. do 14.00 ho-
din 4. 3. 2006 došlo ve Varnsdorfu na parkovišti u ulice Lesní 
u domu čp. 2968 k dopravní nehodě, kdy se dosud neznámý 
řidič nezjištěného vozidla střetl s pravou zadní částí  modrého 
vozidla zn. Škoda Fabia combi, které bylo zaparkováno u le-
vého okraje parkoviště. Policie ČR, Okresní ředitelství Děčín 
žádá občany, kteří mohou poskytnout jakoukoliv informaci 
k neznámému vozidlu nebo řidiči, který měl uvedenou dopravní 
nehodu způsobit, aby se telefonicky přihlásili na tel. číslo: 974 
432 574 nebo na linku 158.

Tisk. mluvčí OŘP Děčín: por. Jiří Rolla  

 „Hrou proti 
AIDS“

Třetí ročník soutěže s ná-
zvem „Hrou proti AIDS“ po-
řádal Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského 
úřadu Varnsdorf ve dnech 
28. 2. - 2. 3. ve Studentském 
centru Střelnice. Autorem 
a organizátorem celé akce 
v rámci ČR je SZÚ Praha. 
Soutěž byla zaměřená na 
mládež základních a střed-
ních škol celého výběžku 
a zúčastnilo se jí celkem 331 
žáků z 8 ZŠ a 4 SŠ. Princi-
pem bylo překonání 5 sta-
novišť, při nichž moderátoři 
ohodnotili výkon posluchačů 
dle znalostí, postojů, sponta-
neity a aktivity. Jednotlivá 
stanoviště se zabývala te-
matikou cesty přenosu HIV, 
ochrany před HIV a pohlav-
ně přenosných infekcí nebo 
sexualitou řečí těla. Smys-
lem celé akce, která měla 
velký ohlas  u posluchačů 
i u pedagogů, byla možnost 
předat mládeži znalosti 
v daných tématech formou 
hry, nikoli přednášky.        rm

O podrobnější informace 
o větších opravách komuni-
kací jsme požádali pracovní-
ka Odboru správy majetku 
a investic Městského úřadu 
pana Petra Véleho, který má 
na starosti správu pozem-
ních komunikací. Na otázku, 
kterých varnsdorfských ulic 
se tyto opravy letos dotknou, 
odpověděl: „Týká se to ko-
munikace na Studánce (ke 
Světlinám) a osmi zdejších 
ulic - Přádelnické, Táborské, 
Barvířské, Stromovky, Dě-
čínské, Na Náspu, Mostecké 
a Ležácké. Opravy proběh-
nou v rámci akce Zlepšení 
příhraničních komunikací 
ve městě Varnsdorf a je to 
z programu Interreg IIIA, 
jehož účastníky jsou Česká 
republika a Svobodný stát 
Sasko. Celkové náklady 
představují 6,5 mil. Kč, 
z toho dotace z EÚ bude 
představovat tři čtvrtiny, 
což činí zhruba 4,9 mil. Kč 
a zbylou čtvrtinu pokryje 
Město Varnsdorf. V součas-
né době je hotova kompletní 
příprava a budeme zadávat 
akci  zájemcům k veřejné 
soutěži. Realizace by pak 
měla proběhnout v druhé 
polovině tohoto roku. 

Dalším významným do-
pravním vylepšením by mělo 
být vybudování kruhového 
objezdu u marketu Plus. Na 
podzim minulého roku bylo 

Řada ulic  se  dočká rozsáhlých oprav
vydáno územní rozhodnutí 
na tuto stavbu a v prosinci 
byla předána projektová do-
kumentace ke stavebnímu 
povolení, což hradilo Město 
Varnsdorf. Investorem celé 
akce, a zatím se to tak jeví,  
by pak měl být Ústecký 
kraj, z jehož prostředků se 
výstavba realizuje. Rozpoč-
tové náklady jsou 11 mil. 
Kč a podstatnou část tvoří 
přeložky inženýrských sítí. 
Do konce dubna by mělo být 
vydáno stavební povolení 
a zahájení výstavby kruho-
vého objezdu je plánováno 
na měsíc květen. Odklon 
dopravy v místě nepřichází 
v úvahu. Okruh bude sta-
věn na etapy, to znamená, 
že vždy jedna větev okruhu 
bude průjezdná. Pokud se 
začne s pracemi v uvedený 
termín, je předpoklad dokon-
čení v srpnu nebo září.“ 

V minulém roce v břez-
nu byla tématem několika 
jednání petice občanů k 
průjezdu nákladních vo-
zidel ve městě. Z jednání 

vzešly návrhy a úkoly ke 
zlepšení tohoto stavu. Jak 
s odstupem téměř jednoho 
roku lze hodnotit jejich pl-
nění? „V petici se jednalo o 
ulice Čsl. letců, Pražskou, 
Kmochovu a Mariánskou. 
Byl v ní požadovaný úplný 
odklon nákladní dopravy, 
ale ten nebyl a není dost 
dobře možný, neboť se jedná 
o silnici III. třídy a jde o jed-
nu z páteřních komunikací 
ve městě. Na navazujících 
jednáních se tedy přijala 
určitá opatření a dopravní 
značení tak, aby byl průjezd 
kamiónů částečně odkloněn 
ven z města ve směru na 
Studánku. Asi sedmdesát 
procent kamiónů trasy přes 
Studánku využívá. Horší to 
už je z druhé strany, tzn. od 
Mýta. Pracuje se na staveb-
ně technických opatřeních 
(2 vybudované ostrůvky 
zužující komunikaci), které 
v uvedených ulicích zklidní 
a sníží průjezdní rychlost 
těžkých aut.“ 

 ZdS                             
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pouze v př ípadech, je-li 
včas podána žádost, s řád-
ně zpracovaným projektem 
a všemi požadovanými 
náležitostmi. Toto bohužel 
řada funkcionářů, jak na 
úřadech, tak i v podnikatel-
ské sféře, neumí. A obávám 
se, že obdobné problémy 
mají i ministerstva, ohled-
ně získávání prostředků 
z EU, až časem se dozvíme, 
jak mizerné procento jsme 
dokázali vyčerpat.

Ve veřejnosti je známo, že 
z multimiliardového státní-
ho rozpočtu se každoročně 
nakonec nechává v podstatě 
zanedbatelná částka, v níž 
poslanci soupeří o přidělení 
peněz na určitou nezařaze-
nou akci ve svém regionu. 
Pro naše město jsme oba 
poslanci zároveň požadovali 
přidělení 8 milionů předloni 
a na letošek již 15 milionů 
korun na opravu ZŠ Ediso-
nova. Ani jednou jsme neu-
spěli, přestože jsme si oba 
zabezpečili podporu svých 
klubů. Zde bez pardonu 
platí, že vládnoucí ČSSD 
nebude podporovat opozi-
ci.  Raději dá 150 milionů 
jistému Kalouskovi na opra-
vu kapliček a tenisových 
kurtů, než po desetinách 
několika komunistům, byť 
by to bylo na školy či zdra-
votnická zařízení.

Takto jsem v kostce odpo-

Stále žijí mezi námi
I ve Vašem městě doposud žije člen Židovské obce Liberec, 

který byl nedávno navštíven tajemnicí židovské obce v rámci 
projektu terénní sociální péče. Tento projekt financuje zčásti 
Židovská obec Liberec a zčásti je financován z grantu Nadač-
ního fondu obětem holocaustu. Smyslem projektu je poskytnutí 
pomoci starším členům Židovské obce Liberec, kteří se z dů-
vodů vysokého věku či nemocí ocitli v situaci, kdy se již sami 
nedokáží postarat o své základní potřeby. Jsou tak odkázáni na 
pomoc druhých, přestože jejich stav není tak vážný, aby museli 
být umístěni v sociálním nebo zdravotním zařízení. Mohou 
tak co nejdéle žít ve svém přirozeném domácím prostředí, což 
přispívá k udržení jejich přiměřené fyzické a psychické kondice 
a tím také k začlenění do společenského života obce. 

Projekt by umožnil zmapovat strukturu a rozsah potřeb 
sociálních a zdravotních služeb požadovaných seniory obce, 
zpracovat organizační a popř. finanční pravidla, zprostředko-
vat zajištění služeb a personálně zabezpečit následnou službu, 
která bude sledovat a zjišťovat potřeby terénní péče a zpro-
středkovávat její poskytování v souladu s přijatými pravidly.

Připomínám, že Židé měli pohnutý osud během druhé 
světové války a mnozí i po jejím ukončení mají problémy, 
pramenící nejenom z vysokého věku, zdravotního stavu, ale 
i z jejich těžkých životních zkušeností. Touto cestou bychom 
chtěli oslovit firmu, která by pro našeho člena a Vašeho spo-
luobčana byla schopna zajistit úklidovou službu.

Lea Adamová, tajemnice liberecké Židovské obce

K využití „ Šance pro Varnsdorf“ č. 2 

Po přečtení písemného 
vyjádření starosty města 
k  otevřenému dopisu čle-
nům Zastupitelstva města, 
který jsem zaslal společně 
s panem Heinrichem, se 
musím i já, a v HS už na-
posledy, vyjádřit.

Starosta města, ing. 
Josef Poláček, ve svém 
příspěvku tvrdí, že zve-
řejněním tohoto dopisu 
vidí snahu zviditelnění mé 
osoby a ODH, hnutí, které 
jsem založil. Kdyby se tak 
stalo, tak bych tento dopis 
poslal na hlavičkovém papí-
ře hnutí a podepsal se jako 
předseda. Mně ale nejde o 
zpolitizování celé záležitos-
ti, bohužel jako některým 
představitelům města, ale o 
diskuzi mezi vedením měs-
ta a ostatními zastupiteli. 
Zapomínat by se nemělo 
ani na občany, kterých se 
to týká nejvíce. Jak jsem 
se již několikrát zmínil, tak 
k dnešnímu dni se diskuze 
na toto téma nevedla. Ale-
spoň ne na úrovni zastupi-
telstva a občanů. Co se týče 
zviditelnění mé osoby, tak 
si myslím, že p. Poláček 
dobře ví, že ve Varnsdorfu 
mě za dobu mého působení 

POVEDOU ÚSPORY 
KE SNÍŽENÍ CENY?

V HS č. 5/2006 jsem se „dočkal odpovědi“ na můj článek 
o ceně tepla od pana ing. Novotného.
Čtenáře HS prosím: vezměte si můj článek (HS č. 4) 

a článek ing. Novotného (HS č. 5/2006) a porovnejte, co se do-
zvídáte. Vlastně je vše v pořádku, teplárna ztrátu z minulých 
let vyrovnala, zisk má obvyklý pro podobný způsob podnikání 
(na 1 GJ zisk 23,98 Kč!!).

Nejsem ekonom ani účetní, nevím, co je termín „přiměřený“ 
zisk. Nestačí tvrzení, že do ceny se započítávají jak snižující 
částky (nájem - splátky MěÚ) tak i zvyšující (zdražení plynu, 
elektriky, vody...). Zásadním ukazatelem je cena na prahu 
kotelny: ta byla v roce 2001 - 177,- Kč, v roce 2006 je 208,- Kč. 
Rozdíl je 31,- Kč na 1 GJ!

Pana Novotného jsem žádal o přizvání ke kalkulaci ceny, 
bylo mně řečeno, že to musí město. Město jsem písemně po-
žádal, žádost nebyla akceptována. Na zasedání ZM dne 2. 3. 
mně starosta sdělil, že nezvali nikoho, že by na jednání mohly 
přijít desítky lidí. Nevím, kolik lidí žádalo, to v odpovědi nebylo. 
Stále jsem přesvědčen, že jako zastupitel a předseda výboru 
SVJ (který má samostatnou smlouvu s teplárnou) jsem měl 
být pozván.

Závěrem potvrzení snižující se spotřeby GJ: náš dům o 48 
bytech (2840-2 Žitavská) měl v roce 2001 spotřebu 1993 GJ 
včetně tepla na výrobu TUV. V roce 2005 měl spotřebu 1580 
GJ (včetně TUV) - snížení o 413 GJ. A to bez zateplení domu. 
Je jisté, že snižování spotřeby nepovede  ke snížení ceny, ale 
naopak k jejímu zvýšení. Tím bude úsporný efekt zateplování  
„v háji“. Příklady u spotřeby vody, plynu, elektřiny jsou toho 
důkazem.                                                       Vladislav László

zná lidí dost, což projevili 
i v komunálních volbách, ve 
kterých jsem se umístil na 
druhém místě s celkovým 
počtem 1429 hlasů. Pro 
srovnání starosta Poláček 
se umístil až na místě 9.

Ve vyjádření se také 
zmiňuje o tom, jak jsem 
jako radní vždy řádně 
seznámen se všemi projed-
návanými materiály. To, 
že jsem již dvakrát nebyl 
pozván na zasedání Rady 
města, se už zde nedoví-
me. Asi by se to do tohoto 
vyjádření nehodilo. Na 
tuto skutečnost jsem upo-
zorňoval na zastupitelstvu 
města, kde mi bylo sděleno, 
že „chybička se vloudila, 
tak se omlouváme“. Podle 
mne byl ale porušen zákon 
o obcích. 

Při hlasování o umístění 
knihovny do budovy MěÚ 
jsem byl i já pro, zde se 
shodneme, ale o hlasování 
pro přípravu rekonstrukce 
budovy č.p. 1260, jsem byl 
vždy proti, nebo jsem se 
zdržel hlasování. Naopak, 
již tenkrát jsem se dota-
zoval kolik tato rekon-
strukce bude stát. Bylo mi 
odpovězeno cca 60 milionů 

korun. Dnes se již mluví 
o 73 milionech. V závěru 
vyjádření se ještě mluví 
o dotacích, které se v mi-
nulém roce podařilo získat. 
Bohužel se zde nemluví, 
zda-li se již letos na pro-
jekt knihovny alespoň 
požádalo.

Kritika padá na moje 
údajné návrhy, které jsem 
nikdy nepředložil. Zde je 
pravda také jinde. V mi-
nulosti, když se prováděla 
tzv. „Optimalizace škol-
ství“ v našem městě, jsem 
já, ale i několik ostatních 
zastupitelů , kr itizoval 
způsob provedení, který se 
mimochodem podobal tomu 
s knihovnou, a padal i ná-
vrhy, jak optimalizaci řešit 
nenásilně. Vše bylo zamít-
nuto. K dnešní problematice 
knihovny mám já, ale opět 
i někteří ostatní, hned ně-
kolik návrhů. Jestli budou 
vyslyšeny, natož podpořeny, 
si netroufám říci.

Tolik v krátkosti k vy- 
jádření starosty Poláčka. 
Nechť si každý udělá 
vlastní názor.

Ladislav Houžvička, 
člen Zastupitelstva 

a Rady města.

Reakce na vyjádření starosty města

• 28. 2. se Mgr. Zdeňka Vajsová zúčastnila přednášky o Čes-
ko-německém fondu budoucnosti, jejímž tématem byla možnost 
získání grantů na podporu aktivit škol. Jak uvedla místostarost-
ka, šanci na úspěch má každý dobře zpracovaný projekt.

• 28. 2. proběhla návštěva starosty Großschönau pana 
Franka Peukera u obou místostarostů, kde se jednalo 
o hraničním přechodu Großschönau, o letním turistickém 
srazu, nové cyklostezce a přípravě dalších společných akcí.

• 28. 2. na Krajském úřadu Ústeckého kraje proběhlo za 
přítomnosti Jiřího Suchardy jednání o dopravní obslužnosti 
a autobusovém dopravci.

• 2. 3. Jiří Sucharda se zúčastnil převzetí stavby - rekon-
strukce suterénu T.G. Masaryka 1838 (budova MěÚ).

• 6. 3. se ing. Josef Poláček s panem Milanem Šebkem zú-
častnili v Žitavě konference o Krajině podstávkových domů.

• 6. 3. Mgr. Zdeňka Vajsová řídila 1. zasedání grantové 
komise.

• 10. 3. proběhlo jednání o upřesnění výstavby okruž-
ní křižovatky u Plusu za účasti starosty a místostarosty.                         

rm

Aktuálně z radniceAktuálně z radniceAktuálně z radnice

V minulém článku jsem 
naznačil, že se budu zabý-
vat problematikou financí a 
podle výzvy - bez vytáček 
říci, na co se finance našly 
díky osobnímu přičinění.

První moje intervence 
směřovala na ministerstvo 
školství, které jak známo 
obhospodařuje tělovýchovu 
a sport. Zde jsem loboval o 
přidělení peněz na rekon-
strukci stadionu v Kotlině. 
Př íslib jsem dostal, ale 
vzhledem k tomu, že jsem 
v této záležitosti jednal 
v součinnosti s naším sta-
rostou, nechám na něm, 
aby zveřejnil jakou částku 
město skutečně dostalo.

V druhém případě jsem, 
na žádost starosty obce 
Hřensko, popohnal úřední-
ky na ministerstvu financí 
k přidělení registračního 
čísla na sanaci skalního 
masívu. Tím jsem napomo-
hl tomu, že se po několika-
měsíční přestávce zahájila 
další etapa zabezpečovacích 
prací, s poskytnutím prvot-
ní finanční injekce ve výši 
4,5 milionu Kč.

Za třetí jsem na minis-
terstvu průmyslu přispěl k 
přidělení zahraniční zakáz-
ky pro sklárnu v Chřibské, 
konkrétně do Spojených 
arabských emirátů.

Při všech jednáních na 
ministerstvech jsem získal 
zkušenosti, že uspět lze 

věděl k problematice osob-
ních f inančních aktivit. 
V Poslanecké sněmovně 
jsem zařazen do Zahranič-
ního výboru a tak u výše 
popisované problematiky 
nejsem př ímo u zdroje. 
Přesto nabízím pro další ob-
dobí komukoliv se solidním 
projektem svoji podporu 
při jednání na kterémkoliv 
ministerstvu.

Ing. Vladimír Reiber, 
poslanec za KSČM  

HASIČI V AKCI
6. 3. 2006 - Varnsdorf, 

vyproštění kamionu 
Tahal dědek, táhla bába, 

ale vytáhnout musela přijet 
naše Tatra...

Na žádost Městské 
policie bylo provedeno vy-
proštění uvíznutého kami-
onu z křižovatky ulic Karlo-
va - Průjezdní. Řidič kami-
onu se marně pokoušel vyjet 
ulicí Karlova, pak se pokusil 
otočit na spodní křižovatce, 
ale neovladatelné vozidlo se 
zkřížilo a zůstalo napříč kři-
žovatkou. S váhou 40 tun by 
si bez posypu neporadila ani 
naše Tatřička, proto byl na 
místo povolán sypač a poté 
bylo vozidlo vytaženo až 
k lékárně u nemocnice, kde 
již poprvé zabralo samo.  

Zdroj web hasiči
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Kulturní dům Rozkrok - 
středisko mladé generace

 
Když se před třemi lety nový majitel zchátralého domu 

s hospodou, na rozhraní dvou sbíhajících se ulic, rozhodl 
vybudovat netradiční zařízení pro mladou generaci, stal se 
v našem městě prvním podnikatelem, který se pokusil mla-
dým nabídnout více, než diskotéku s reprodukovanou hudbou. 
Na „omluvu“ mu budíž uvedeno, že on sám patří rovněž mezi 
mladé a správně proto usoudil, co mladým ve městě chybí.

Ukázalo se, že netradiční setkávání a příprava pořadů 
pro mladou generaci vyžaduje organizované zázemí a pro-
to dalším krokem se stalo založení Občanského sdružení 
Kulturní dům Rozkrok, jehož představitelkou je dnes Mgr. 
Petra Bártlová a jednatelem Pavel Herout. Sdružení se stalo 
pořadatelem kulturních akcí, zabezpečuje a vybírá hudební 
a literární pořady, besedy a výstavy. Kalendář programů je 
bohatý a je naplněn až do podzimu. I když jde převážně o 
menšinové žánry, ochotnické skupiny a amatérské kapely, do 
společenkého sálu Rozkroku si našli cestu i profesionálové 
a hosté ze zahraničí, např. z Francie, Norska, Německa a 
dokonce až z Brazilie. Právě s mladými Němci se uskutečňují 
nejrůznější pořady a spolupráce s nimi patří mezi nejzajíma-
vější kulturní akce. Není vyjímkou, kdy mladí hudebníci z 
obou zemí účinkují společně. Mimochodem, podpora a zázemí 
pro mladé umělce je u našich sousedů na mnohem vyšší 
úrovni nežli u nás.

Kulturní dům Rozkrok se stal základnou a domovem pro 
dvě desítky hudebníků a skupin, kteří tu zkouší a připra-
vují svá vystoupení. Občanské sdružení se stalo garantem 
nejen co do náplně činnosti, ale musí se postarat i o finanční 
zabezpečení. Příjmy ze vstupného jen stěží pokryjí výdaje a 
tak se peníze získávají od sponzorů, kterým zájmy a potřeby 
mladých nejsou cizí. Patří mezi ně např. Elnika, Vitana, M 
Studio Rumburk, ale i Ministerstvo kultury, Ústecký kraj 
a Svaz autorů. Sdružení se pokoušelo uspět i u města a při-
hlásilo své projekty na získání dotace. Zatím bezvýsledně. 
Jak u hodnotící komise uspěje letos, poznáme v nejbližších 
dnech.                                                                   R. Dausch

Podstávkový dům je svě-
tový fenomén - shodli se na 
tom účastníci mezinárodní 
konference věnované zapsá-
ní Krajiny podstávkových 
domů na seznam UNESCO. 
Německo-česko-polská konfe-
rence odborníků, zástupců ve-
řejné správy včetně zástupců 
města Varnsdorf a nestátních 
organizací, se uskutečnila 
6. března 2006 v Žitavě. 
Organizátorem akce „Šance 
a rizika Krajiny podstávko-
vých domů na zařazení do 
Seznamu světového kultur-
ního dědictví UNESCO“ byl 
Landkreis Löbau-Zittau. 

Podstávkové domy jsou 
unikátními zástupci lidové 
architektury a výrazně 
ovlivňují charakter místní 
krajiny. Najdeme je hlavně v 
regionu severních Čech, Hor-
ní Lužice a Dolního Slezska. 
Záchranu a propagaci této 
historické kulturní krajiny 
inicioval Landkreis Löbau- 
Zittau prostřednictvím pro-
jektu Krajina podstávkových 
domů (Umgebindeland) v roce 
1996. Součástí Krajiny pod-
stávkových domů je i území 
Šluknovského výběžku. 

Klára Mrštíková
Redakčně upraveno. 

Zpráva o odchodu Jana Bechyně mne zastihla na cestách, 
takže jsem měl dost času o tom přemýšlet. Upamatovával 
jsem se na všechna důležitá setkání se svým někdejším re-
dakčním kolegou i kamarádem. Nakonec jsem slyšel jeho slova 
při našem posledním rozhovoru před pár dny, který vyzněl 
tak optimisticky... 

Milý Jendo, slib, který jsi mi v závěru našeho posledního 
telefonátu dal, totiž, že se brzy uzdravíš, jsi nesplnil, a tak 
tady zbylo prázdno, které nelze zaplnit. Snad jedině trochu 
zakrýt vzpomínkami...

Jan Bechyně se narodil v předvánočním čase  9. prosince 
1939 v Košťanech (dnešní okres Teplice). Po absolvování po-
třebného vzdělání pracoval v tiskárně v Mostě. V tomto městě  
také založil rodinu. V listopadu roku 1977 se s manželkou 
Evou a dětmi Janou a Martinem stěhují do Varnsdorfu. Ve 
zdejší pobočce tiskáren Severografia nastoupil na uvolněné 
místo strojního sazeče. Po zrušení varnsdorfské pobočky 
Severografia se na nějaký čas stal  spolu s celým provozem 
- součástí odborného pracoviště Středního odborného učiliště 
polygrafického v Rumburku. Poslední léta před odchodem do 
důchodu pak pracoval v soukromé tiskárně TRIO. 

Jan Bechyně se vždycky zajímal o veřejné dění. Naplno však 
mohl projevit svou aktivitu až po roce 1989. Stal se jedním z 
pěti nadšenců, kteří obnovili vydávání legendárního městské-
ho časopisu Hlas severu. První číslo - tehdy ještě jako zpra-
vodaj MěstNV - vyšlo v lednu 1990. Zpočátku měl na starost 
především technické práce, ale brzy se začaly na stránkách 
HS objevovat jeho vtipné postřehy, glosy a komentáře, vždy 
aktuální, vždy trefné. Časem se stal specialistou na sportovní 
dění a prakticky sám měl na starost celou sportovní stranu 
HS. Po nenadálé smrti Jiřího Růžičky v roce 2003 přijal nezá-
viděníhodné místo vedoucího redaktora. Na čas, než se najde 
někdo jiný... Osud chtěl, aby to bylo na doživotí. Redakční a 
novinářská práce však nebyla jeho jedinou angažovaností pro 
veřejnost. V první polovině devadesátých let minulého století 
působil aktivně v místní politice - nějakou dobu byl dokonce 
předsedou místní organizace ČSSD. Jeho upřímný zájem o 
veřejné dění byl veden snahou o zlepšení společného soužití ve 
městě, které se stalo jeho domovem možná víc, než mnohým 
skutečným rodákům. 

Milý Jendo, když jsem se probíral starými ročníky Hlasu 
severu, promítlo se mi znovu těch třináct společných let, která 
mi byla dopřána v redakci s Tebou a ostatními kolegy spolupra-
covat. Nebyla to promarněná léta a já se od Tebe hodně naučil. 
Profesně i lidsky. Měl jsi štěstí a mohl v našem společném 
díle pokračovat - jsem rád, žes to byl právě Ty. Budeš chybět 
nejen své manželce a dětem, mně i v redakci, ale také velké-
mu zástupu čtenářů Hlasu Severu. Tak tedy, Jendo, sbohem!                                                            

Milan Hrabal

Prázdno, které nelze zaplnit 
(za Janem Bechyněm)

 V každé lidské společ-
nosti žijí lidé, kteří trpí nej-
různějšími zdravotními pro-
blémy, popřípadě se o sebe 
i z jiných důvodů nemohou 
plnohodnotně postarat.

Také v našem městě, spo-
lu s námi a vedle nás, žije 
početná skupina tělesně 
postižených spoluobčanů. 
Pro většinu z těchto lidí je 
typické, že o svých potížích 
téměř nemluví, nestěžují si, 
nechtějí být nikomu na obtíž. 
Nejrůznější problémy, které 
jsou spojeny s jejich zdravot-
ním stavem, se snaží řešit 
sami, případně ve spoluprá-
ci s lidmi podobného osudu. 
Ne vždy to však stačí, a pak 
potřebují pomoc druhých.

Již řadu roků u nás 
působí místní organizace 
Svazu tělesně postižených 
v ČR (STP). Jak nám sdělil 
její předseda pan Albín So-
metschuh a jednatelka vý-
boru paní Soňa Vojtěchová, 
čítá zdejší organizace téměř 
rovnou stovku členů, a její 
činnost je až překvapivě 
rozmanitá.

Kromě pravidelné schůzo-
vé činnosti, jsou pro členy or-
ganizovány především osvě-

Podstávkový 
dům je světový 

fenomén

Aktivity místní organizace 
tělesně postižených spoluobčanů 

tové a informační přednášky 
a besedy. Ty jsou tematicky 
zaměřeny převážně k jejich 
zdravotním a sociálním po-
třebám. Na několika bese-
dách s představiteli města 
se také dozvěděli o dění 
ve městě i o perspektivách 
jeho rozvoje. Za přispění sva-
zového okresního střediska v 
Děčíně se konají poradenské 
dny. Za zmínku stojí i to, že 
tři členové pracují v sociál-
ní komisi doplňkové péče 
a odvádí zde dobrou práci.                                                                                              
   K dalším aktivitám pa-
tří několik uskutečněných 
zájezdů, včetně zájezdu do 
Prahy. Pro členy jsou zajíma-
vé i rekondiční pobyty, jichž 
se mohou, za přispění svazu, 
zúčastnit. Vysoce hodnoceny 
jsou pobyty v Jánských Láz-
ních, v Sídorech u Příbrami 
i v nedalekém Sloupu v 
Čechách. Velmi se líbily 
i vánoční rekondice pro 
osamělé.

Ve výčtu nejčastějších 
a nejdostupnějších aktivit 
mají nezastupitelné místo 
ty, které se již po několik 
roků uskutečňují v Klubu 
tělesně postižených Pohoda 

v Erbenově ulici. Některé 
z činností již byly zmíněny 
v jiných souvislostech, k 
dalším patř í pravidelná 
tělesná cvičení, masáže, zá-
bavy i jiné zájmové činnosti. 
Pro členy místní organizace 
je nepředstavitelné, že by - 
jak se neoficiálně proslýchá 
- měl být tento klub zrušen. 
Podle  jejich názoru, by to 
bylo velmi nešťastné rozhod-
nutí,  s těžko předvídatelný-
mi negativními dopady.

Tělesně postižení spo-
luobčané kladně hodnotí 
vše, co pro ulehčení jejich 
životního údělu dělá město 
i další instituce. Mimo jiné 
oceňují, že zastupitelstvo v 
prosinci minulého roku roz-
hodlo o osvobození držitelů 
průkazu ZTP od poplatku za 
odstraňování komunálního 
odpadu. Pozitivní ohlas má 
také opatření České pošty 
s.p., která zavedla před-
nostní obsluhu pro držitele 
průkazu ZTP.
Členové STP si váží 

vstř ícnosti a pochopení 
orgánů města př i řešení 
problémů souvisejících 
s jejich zdravotním sta-
vem. Jsou přesvědčeni, že 
i v dalším období budou mít 
zajištěny uspokojivé věcné 
podmínky ke své činnosti.                                                                     

Dr. Miloslav Hoch

TRAFIKA - Ivana Košařová
Pražská ul. je přestěhována 

na ul. Národní, 
naproti Městské policii
(místo Zelené lékárny)
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V neděl i 12. března 
zemřel Jurij Brězan, nej- 
čtenější a nejpřekládaněj-
ší spisovatel v dějinách 
literatury Lužických Srbů, 
v níž zůstane zapsán jako 
zakladatel lužickosrbsky 
psaného románu (trilo-
gie Feliks Hanuš). Psal 
rovněž knihy pro děti 
a mládež, eseje a divadelní 
hry, vydal několik sbírek 
poezie. Přelomovým dílem, 
kterým natrvalo vstoupil 
do evropské literatury byl 

V roce 2005 Městský úřad 
Varnsdorf, odbor správních 
agend, pravomocně rozhodl 
o spáchání přestupku na 
úseku občanských průkazů 
v 337 případech. Vzhledem 
k této skutečnosti bychom  
chtěli upozornit na okol-
nosti, za kterých se občan 
vystavuje nebezpečí stíhání 
pro přestupek podle ustano-
vení § 16a odst. 1 zákona č. 
328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

Dle cit. ustanovení se 
fyzická osoba dopustí pře-
stupku tím, že:

a) poruší povinnost 
chránit občanský průkaz 
před ztrátou, odcizením, 
poškozením, zničením nebo 
zneužitím,

b) nepožádá o vydání no-
vého občanského průkazu 
v případech uvedených v § 
14 odst. 1 písm. c) zákona 
o občanských průkazech. 
Dle tohoto ustanovení je 
občan povinen požádat 
o vydání nového občanského 
průkazu do 15 pracovních 
dnů po dni, ve kterém došlo 
ke skončení platnosti občan-
ského průkazu 

- uplynutím doby v něm 
vyznačené nebo 

- ohlášením jeho ztráty 
nebo odcizení anebo 

- rozhodnutím obecního 
úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností, po obdržení odda-
cího listu,  po nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu 
o rozvodu manželství, po ob-
držení úmrtního listu man-
žela, po nabytí právní moci 
rozhodnutí, kterým bylo 
změněno jméno, popřípadě 

ZEMŘEL JURIJ BRĚZAN
historicko-filozofický ro-
mán Krabat (1976), jehož 
skvěle napsané pokračová-
ní vyšlo v roce 1997.

Brězan byl typickým 
bil ingvním spisovate-
lem - většina jeho knih 
vycházela v lužickosrbské 
i německé verzi. Byl rov-
něž uznávanou osobností 
společenského života 
v Srbské Lužici - na jeho 
názory politické i spole-
čenské události byly oče-
kávány a brány s velkou 
vážností.  
Čeští čtenáři se mohli 

seznámit s několika jeho 
díly - největší ohlas měl 
právě překlad jeho romá-
nu Krabat. 

Varnsdorfští zájemci 
o literaturu se mohli blí-
že seznámit s básnickou 
i prozaickou tvorbou Ju-
rije Brězana v roce 2001, 
kdy byl u příležitosti jeho 
85. narozenin uspořádán 
v městské knihovně svá-
tek lužickosrbské poezie 
a vydán sborník nazvaný 
Krabat v cizí noci.

Milan Hrabal

jména, příjmení, nebo bylo 
přiděleno nové rodné číslo, 
po dni, kdy ohlásil změnu 
místa trvalého pobytu nebo 
kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí o zrušení údaje 
o místu trvalého pobytu, 
po nabytí právní moci roz-
hodnutí soudu, kterým byla 
občanovi omezena způso-
bilost k právním úkonům, 
nebo po nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu, kterým 
byl občanovi uložen trest 
zákazu pobytu, 

c) ani po opakované 
výzvě nepřevezme osobně 
občanský průkaz,

d) neprodleně neohlásí 
poškození, zničení, ztrátu, 
odcizení nebo zneužití ob-
čanského průkazu,

e) poruší zákaz provádět 
zápisy, změny nebo opravy 
v občanském průkazu, 
v potvrzení o občanském 
průkazu, v potvrzení 
o změně místa trvalého 
pobytu nebo v potvrzení 
o změně údajů zapisovaných 
do občanského průkazu,

f) ani po opakované vý-
zvě nedoloží údaje uváděné 
v žádosti,

g) v zákonem stanovené 
lhůtě nesplní povinnost 
provést výměnu svého 
občanského průkazu bez 
strojově čitelných údajů,

h) úmyslně zničí, poškodí, 
odcizí nebo zneužije občan-
ský průkaz nebo potvrzení 
o občanském průkazu,

i) poskytne nebo přijme 
občanský průkaz jako zá-
stavu nebo odebere občan-
ský průkaz při vstupu do 
objektu nebo na pozemek,

j) pořídí kopii občanské-

ho průkazu a neprokáže 
souhlas občana podle § 2 
odst. 5 zákona o občanských 
průkazech,

k) nepožádá o vydání prv-
ního občanského průkazu do 
30 dnů ode dne, kdy dosáhl 
věku 15 let. 

Za některý shora uvedený 
přestupek lze uložit pokutu 
až do 10 000 Kč.

Odbor správních agend

Máte svůj občanský průkaz v pořádku?

Co s chátrajícím hotelem Panorama?
Kdo zažil Panoramu v rozkvětu, kdy se tam žilo hudbou, 

tancem a zpěvem, se dnes pozastavuje nad současným stavem 
bývalého hotelu Panorama a ostatních přilehlých prostor. Proč 
ve městě padá taková budova a proč s tím nelze nic udělat? 
Zeptali jsme se vedoucí Stavebního úřadu Aleny Kosové: 
„Stavebně technický stav objektů je stavebnímu úřadu sa-
mozřejmě znám, ale snaha o doručení jakékoliv písemnosti 
vlastníkům  je nulová. Majitelé naprosto nekomunikují, zájem 
o stav objektů, na kterých vázne i zástavní právo, nemají. 
V případě výkonu rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích či 
udržovacích prací eventuálně nařízení o odstranění stavby  
by toto „spadlo“ na Město Varnsdorf, které by zabezpečení 
financovalo ze svého rozpočtu.“ Budovy tedy chátrají, vanda-
lové je postupně rozebírají až časem spadnou. Zazvoní zvonec 
a pohádky s nešťastným koncem bude konec.                   rm

 Březnová 
přednáška   

KPMV
Příznivci varnsdorfského 

muzea pořádají přednášku 
z cyklu setkání se znalci 
regionální historie. Téma-
tem tentokrát budou histo-
rické varhany. Přednáška 
„Historické varhany jako 
součást dědictví evropské 
kultury“ se uskuteční v úterý 
28. března 2006 od 17.00 
hodin v předsálí Městského 
divadla ve Varnsdorfu. 

Jako přednášející byl oslo-
ven PhDr. Vít Honys, který 
učí v Ústavu humanitních 
studií při Univerzitě J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem 
a současně pracuje v Národ-
ním památkovém ústavu 
v Ústí n. L. 

Přednáška je volně pří-
stupná a pořádá ji KPMV. 
Vít Honys se v ní zamyslí nad 
hodnotami a smyslem ucho-
vání historických varhan-
ních nástrojů v podmínkách 
současné civilizace. Svou 
úvahu doplní promítáním 
diapozitivů.                  (mrk)



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

Centrum péče o člově-
ka přijme ještě několik lidí 
do programu: „Zhubněte 
navždy!“ Volejte: Út + Čt: 
10.00 - 12.00 hod., St - Pá: 
18.00 - 20.00 hod. Tel.: 412 
375 209, 728 310 016.

Prodám garáž u školy 
Východní v 1. řadě. Tel.: 
412 370 691.

Stavební spoření po 
telefonu. Tel.: 412 370 385, 
pan Jan Jaroš.

Hledám staré moto-
cykly, také poškozené. Tel.: 
03 577 160 472, D.

Hledám volné prostory 
ve Varnsdorfu či Rumburku 
vhodné k podnikání. Nejlé-
pe v centru města. Telefon: 
775 357 448.

Prodáme družstevní byt 
1+4+L, 100 m2, rekonstruk-
ce příslušenství a kuch. lin-
ky, plastová okna, 5. patro. 
Za lékárnou na Pražské ul. 
Telefon: 737 471 781, 603 
777 177.

ØÁD KO VÁ 
INZERCE

OLD I ES •  D ISCOOLD I ES •  D ISCO
D ISKOTÉKA PRO STARŠ Í  A POKROČ I LÉD ISKOTÉKA PRO STARŠ Í  A POKROČ I LÉ

POP,  ROCK ,  COU NTRYPOP,  ROCK ,  COU NTRY
VHOD NÉ P RO SVATBY,  OSLAVY,  V I NÁRNYVHOD NÉ P RO SVATBY,  OSLAVY,  V I NÁRNY

KARE L BLÁHAKARE L BLÁHA
Zá pa d n í  281 6 ,  407 47 Va r n sd or fZá pa d n í  281 6 ,  407 47 Va r n sd or f

te l . :te l . :  604 1 39 706 604 1 39 706

Evangelický sbor prona-
jme sál ve Varnsdorfu, ul. 
Tyršova 1246/7, o kapacitě 
cca 40 lidí k pravidelným i 
mimořádným akcím. Cena 
dohodou. Tel.: 777 088 472.

Žaluzie a látkové roletkyŽaluzie a látkové roletky - originály pro střešní plastová                                                                                            
                                           i dřevěná okna
Vestavěné šatní skříněVestavěné šatní skříně - sami si zvolíte desing
Vertikální látkové žaluzieVertikální látkové žaluzie - velký výběr látek
Sítě proti hmyzuSítě proti hmyzu - hliníkový rámeček
Garážová rolovací vrata, Venkovní rolety,Garážová rolovací vrata, Venkovní rolety,
Markýzy na terasy, Shrnovací plast. dveřeMarkýzy na terasy, Shrnovací plast. dveře

Firma P.A.S.T. nabízíFirma P.A.S.T. nabízí

Slušné jednání • Ceny rozumnéSlušné jednání • Ceny rozumné
 Stanislav Mykisa, Varnsdorf  tel.: 412 372 942Stanislav Mykisa, Varnsdorf  tel.: 412 372 942

RSJ RK prodá dr. byt 
3+1+L ul. K. Světlé a byt 
v os. vlastnictví 2+1 ul. Zá-
padní ve Varnsdorfu. Tel.: 
777 860 918.

Absolvent střední ško-
ly s maturitou hledá práci v 
oblasti administrativy nebo 
prodeje. Tel.: 606 217 645.

Přijmeme servírku do 
pensionu u Rudolfa III. ve 
Varnsdorfu. Info na tel.: 
412 372 870, 776 822 382.

Koupím garsonieru 
do družst. nebo osobního 
vlastnictví. Ihned. Tel.: 
605 072 763.

RSJ RK prodá rodinný 
domek v Dolním Podluží. 
Tel.: 777 860 918.

Prodám kompletní pro-
jektovou dokumentaci 
vč. stavebního povolení ke 
stavbě RD v Rybništi. Do-
kumentace je k náhledutí na 
Obecním úřadě v Rybništi. 
Tel.: 603 845 119.

Přijmeme pracovníka 
(ci) i na zkrácený pracovní 
úvazek do prodejny. Podmín-
ka: znalost NJ! Bližší infor-
mace na tel.: 412 384 884.



PODĚKOVÁNÍ
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BLAHOPŘÁNÍ

Dne 30. 3. 2006 by se dožil 70 let pan 
Karel Laštovka. 

Již dlouhých 15 let na něho vzpomí-
nají manželka Kristina, synové Karel 
a Jiří s rodinami, sestra Jarmila s rodi-
nou a ostatní příbuzní.

Dne 25. 3. 2006 tomu bude již 5 let, 
co nás navždy opustila naše drahá 
manželka, maminka a babička Věra 
Neuvirtová. 

Stále vzpomíná manžel Vlastimil, syn 
Vlastik a dcera Věra s rodinou.

Dne 3. dubna to bude rok, co zemřel 
náš drahý a milovaný manžel, bratr 
a švagr pan Zdeňěk Poutník. 

Stále vzpomíná manželka Eva 
s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ

V únoru 2006
Jiří Kubík                (83 let)
Jaroslav Strnad        (57 let)
Olga Bílková            (82 let)
Irena Malá               (79 let)
Jaroslav Peleška      (64 let)
Václav Chaloupecký   (52 let)
Václav Samek           (87 let)
Anna Míšková          (82 let)
Ing. Josef Dytrych    (73 let)
Eliška Volková         (90 let)
Věra Knitlová          (77 let)
Štefan Sivák           (35 let)
Jana Jirufová         (62 let)

ØÁD KO VÁ 
INZERCE

Škola se baví
Vedle růstu práce na nových vzdělávacích programech 

a projektech si učitelé na ZŠ nám. E. Beneše 469 najdou do-
statek času na další činnosti (turnaje v košíkové a ve florbale, 
zařizování nové učebny F - CH, tradiční karneval).

ČČK oznamuje:
Sběr šatstva a dalších 
použitých věcí v Klubu 
důchodců POHÁDKA 

zahajuje provoz 
dne 19. 4. 2006 

a každou další středu od 
15.00 do 17.00 hodin.

Tímto chci poděkovat pí. 
Nadě Př ibylové, vedoucí 
prodejny INEKO-OPTIK 
s.r.o. se sídlem na ul. Ná-
rodní č.p.512 (pod bankou 
ČSOB), za její velmi lidský 
a zárověň vysoce profesio-
nální přístup k nám zákaz-
níků a to ve věci reklamace 
zboží. Jde o jev, který není 
v dnešní honbě za výdělkem 
až takovou samozřejmostí. 
Jsem zastáncem teorie, že 
pokud je zákazník spokojen 
se službou, měl by nejenom 
zaplatit, ale i slušně podě-
kovat. To nyní s potěšením 
činím a ještě jednou děku-
ji.               Petr Heinrich

11. března 2006 se dožil 
70 let Ivo Přikryl, profesor 
bývalé Střední průmyslové 
školy v Otáhalově ulici. Ab-
solventi školy si jej pamatu-
jí nejen jako učitele fyziky, 
matematiky a elektrotech-
niky, ale i jako zaníceného 
fotografa a muzikanta. Od 
roku 2001 učí fotografii na 
ZUŠ ve Varnsdorfu. Věnoval 
se především výtvarné foto-
grafii - krajině, portrétu a 
aktu. Byl č lenem Svazu 
českých fotografů a účast-
nil se mnoha samostatných 
i kolektivních fotografických 
výstav doma i v cizině. V mi-
nulém roce vytvořil kolekci 
fotografií „Varnsdorf pano-
ramatický“. Blahopřejeme!

Dva bytové domy v cent-
ru Varnsdorfu vhodné k pod-
nikání. Pozemek: 1157 m2. 

Prodejní cena: 1,5 mil. Kč. 
Při rychlém jednání sleva! 
Bližší informace Lužická 
Realitní. Tel.: 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej dvougenerační 
vily (zámečku) v Chřibské, 
v chráněné krajinné oblasti. 
Nově zrekonstruováno. 

Prodejní cena: 2.130.000,- 
Kč. Bližší informace Lužická 
Realitní Tel.: 412 333 281, 
602 108 404.

Převod dvougenerač-
ního družstevního bytu 
1+4+L v 7. podlaží panelové-
ho domu na sídlišti v Podhájí 
v Rumburku. Cena za převod: 
340.000,- Kč. Bližší informa-
ce Lužická Realitní. Tel.: 412 
333 281, 602 108 404.

Pronájem souboru 
kanceláří v 1. patře zrekon-
struované administrativní 
budovy v centru Rumburku. 
Plocha: cca 90 m2. Nájem: 
7.500,- Kč/měs. + služby. 
Bližší informace Lužická 
Realitní. Tel.: 412 333 281, 
602 108 404.

12. března oslavila své krásné 
79. narozeniny paní Růžena Peníško-
vá. Všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, 
přeje dcera Zdena s manželem, vnouča-
ta Tomáš a Petra, pravnučky Klárka 
a Kačenka.

Dne 27. 3. 2006 uplyne první smut-
ný rok, kdy zůstal už jen vzpomínkou 
pan Zdeněk Kobylák. Za vzpomínku 
těm, kteří ho znali a měli rádi, děkuje 
rodina.

Právě tradiční karneval školní družiny se stal součástí 
masopustních oslav. V úterý 28. února prošly děti v bujarém 
veselí celou školou a ukázaly se v maskách svým velkým 
spolužákům, zatancovaly v rytmu moderních tanců a samy si 
zasoutěžily. Dík při zajišťování karnevalu patří též rodičům. 

Vedení školy
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Jarní start fotbalistů odložen
Zima se nechce vzdát 

své vlády, a tak první jarní 
domácí zápas v neděli 12. 3. 
s béčkem Teplic musel být 
odložen, když celý týden bylo 
počasí celkem moudré, ale ze 
soboty na neděli napadalo 
40 cm sněhu a ani enormní 
úsilí pořadatelů nepřipravilo 
umělou plochu  do hratelné-
ho stavu. Následující sobotu 
měl SK Slovan bojovat o body 
v Náchodě. Tam „umělku“ 
nemají, a  proto ze stejných 
důvodů byl i druhý jarní sou-
těžní zápas varnsdorfského 
áčka byl odložen. 

Do konce hlavního zim-
ního turnaje JOPA CUP už 
zbývá sehrát jediné odložené 
utkání mezi domácím týmem 
a Českou Lípou. Slovanu sta-
čí k celkovému vítězství bod, 
neboť Skalici ve vzájemném 
střetnutí porazil a hovoří pro 
něj i jasně lepší skóre. Třetí 
místo má jisté Vilémov. 

Přípravný zápas s Rum-
burkem (výhra 7:0) namísto 
odloženého s Teplicemi B byl 
zároveň dohrávkou zimního 
turnaje. Branky postupně 
vstřelili Strouhal, Fikejz, 
dvakrát Sháněl, Vladyka 

a dva góly si nakonec připsal 
Sitarčík.  Proti Novému Boru 
(4:0) hrál Slovan zase přípra-
vu namísto odloženého duelu 
ČFL v Náchodě. Branky: Fi-
kejz 2, Sitarčík, Zachariáš. 
Sestava: Macháček (46. 
Vaňák) Sháněl, Zachariáš, 
Vladyka (46. Hyka), Ča-
pek Šafář (46. Jordák), 
Vondráček, Murárik, Sig-
mund (46. Mach) -  Fikejz, 
Sitarčík (46. Marzinho), 
trenéru Josefu Hlouškovi 
chyběli pro zranění Kře-
men, Poledník a Strouhal.                                   

ZdS

TENISTÉ SE TĚŠÍ NA SEZÓNU
Tenisový oddíl se připravuje na letošní sezónu ve velkém 

stylu. Hráči, závodní i rekreanti, trénují v halách v Krásné 
Lípě a Žitavě, ale i v hale TJ Slovan Varnsdorf. Nyní se 
provádí v areálu TO  generální oprava sociálního zázemí 
(WC, sprchy, rozvody vody, pomocné prostory). Tímto nava-
zujeme na rekonstrukci podlah v klubovně z loňského roku. 
Po těchto úpravách bude náš areál plně srovnatelný s areály 
dle podmínek ČSTV. Nabídne se nám tak konání regionál-
ních či republikových akcí. Všichni už se těšíme na letošní 
sezónu a na všechny příznivce bílého sportu z Varnsdorfu 
a okolí. Věřím, že bude plně uspokojen každý, kdo náš areál 
navštíví. Příští příspěvek v HS bude zaměřen na akce TO, 
termíny turnajů a mistrovských utkání.                                                       

Ing. Milan Hindrák, předseda TO

O činnosti westernových střelců
Náš klub byl založen před 13 lety na ranči „S“ nad 

restaurací Gerhuska z nápadu, že před mnoha lety ve 
Varnsdorfu střelecký klub existoval. O jeho historii 
se více dozvíte v místním muzeu. Od začátku založe-
ní klubu se pořádají každou poslední sobotu v měsíci 
závody ve střelbě z kovbojských zbraní t.j. revolver 
a winchestrovka. Zdravé jádro 12 - 14 střelců dosahuje 
velice dobrých výsledků. Sedm z nich jsou členy Asociace 
westernového střílení (ASW). Z důvodu finanční náročnosti 
se zúčastňují 2 - 4 střelci 1x  až 2x do roka závodů ASW 
v dosahu do 120 km. Při účasti 100 střelců a při vynechání 
jedné soutěže z důvodu nedostatku střeliva obsadili střelci 
po jednom z celodenních zápolení 4. - 7. místo.

Další naší aktivitou byly jarní a podzimní rodea na ranči 
„S“. Jarní rodeo jsme spojili s dětským dnem a tato akce se ne-
zapomenutelně vryla do paměti mnoha lidí. Při soutěžení na 
mnoha atrakcích, kdy každé dítě dostalo nějakou maličkost, 
byli všichni spokojeni. Z důvodu svahovitého sklonu našeho 
prostoru na rodea, kdy za vlhka koním klouzaly kopyta a moh-
lo dojít ke zranění koně nebo jezdce, jsme žádali Městský úřad 
o pronájem skládky na Gerhusce s tím, že zde svépomocí vybu-
dujeme areál, kde bychom tyto akce pořádali pro radost dětí 
i dospělých. Jednání na Městském úřadu jsme se zúčastnili 
tři. Po přehazování z jedné kanceláře do druhé a ujišťová-
ní, že nám úřad vyjde vstříc, přišlo po 14 dnech zamítavé 
stanovisko. Proto jsme tuto hezkou aktivitu ukončili. Rád 
bych v létě všechny na tuto skládku pozval, aby viděli, jak 
zde po investici 1mil. Kč na rekultivaci rostou více než 150 
cm vysoké bodláky nebo, aby si představili ošetřený areál. 
Napadlo mne, právě v této době před volbami, až nám bu-
dou partaje a zastupitelé „mazat med kolem huby“, abychom 
pečlivě zvažovali, koho volit. 

Těšíme se na další příznivce westernového střílení vždy 
poslední sobotu v měsíci, v zimě ve 14.00 hod. a v létě od 15.00 
hod. na městské střelnici.                               Ladislav Vogl

Thajský box - fascinující 
thajský národní sport, při 
kterém se bojuje pěstmi, 
lokty, nohama i koleny,  se 
setkává v Evropě s čím dál 
větším zájmem. I v našem 
městě se našlo pár nadšenců,  
kteří si tento plnokontaktní 
sport zalíbili a založili svůj 
vlastní klub „MAGOR GYM“ 
Varnsdorf. Tento klub exis-
tuje již od září loňského roku 
a naši členové se pravidelně 
zúčastňují boxerských zá-

Sálovkáři J. K. Trans 
ukončili sezónu

Naši sálovkáři na tuto sezónu nebudou vzpomínat 
v dobrém. Po rozpačitých výkonech v základní soutěži si 
zahráli ve skupině o udržení v krajské lize. To naše muž-
stvo naštěstí zvládlo. Sehrálo čtyři zápasy a to takto: J. K. 
Snopek Děčín (1:1, Mikolášek), J. K. Bumiko Děčín (0:1), J. 
K. - Arsenal Děčín (3:3, Mikolášek, Lisý, Sommerschuh), 
J. K.- Hezouni Děčín (2:2, Mikolášek, Lisý). Celkově J. K. 
Trans Varnsdorf obsadil 6. místo a sestupujícím mužstvem 
z 10. místa je mužstvo Snopek Děčín. Je to ponaučení pro 
naše hráče do příští sezóny. Sálovkáři se úplně rozloučili se 
sezónou na turnaji v Liberci, který pořádá TV Prima Ge-
nus. Jak naše družstvo dopadlo, vás informujeme v příštím 
čísle.                                                                         Máca

Muži prohráli doma 
s BK Real Roudnice 86:112. 
O výsledku rozhodla již prv-
ní čtvrtina, kterou naši hráči 
prohráli 12:36. U hostujícího 
celku vynikl Bambas, autor 
55 bodů. Střelci : Zázvorka 23, 
Rajtr 21, Voráček 14 atd. Ani 
druhý domácí duel úspěch 
nepřinesl a výsledkem byla 
prohra s BK SIAD Ústí nad 
Labem B 89:94. Hosté byli 
po celé utkání lepším celkem 
a v závěru udrželi těsné vítěz-
ství. Hostující celek je již vítě-
zem oblastního přeboru. Body 
domácích hráčů: Zázvorka 38, 
Voráček 20, Buben 13 atd.

Další víkend zajížděli na 
palubovku BK SIAD Ústí n. 
L. „B“  a  vyhráli  86:93 (31:
29, 20:11, 8:28, 27:25). Domá-
cí bez svých dvou střelců bez 
obav začali, dostali se do ve-
dení a jakoby podlehli dojmu 
jednoduchého vývoje asi i hos-
ty podcenili. Po přestávce (ná-
skok  jenom 11 bodů) ztratili 
střeleckou mušku a najednou 
se nemohli dostat do zápasu. 
Míčový kouzelník Černý jim 
spolu se spoluhráči za pomoci 
obrany dirigované ve vzduchu 
bezkonkurenčním Zázvorkou 
během deseti minut nasázel 
z rychlých protiútoků o 
dvacet bodů víc, než sami 
dokázali vsítit, a to se na-
konec ukázalo jako zásadní. 
Body SLOVAN: Zázvorka 34 

(3x3), Černý 21 (2x3), Rajtr 
15, Buben 10 (3x3), Schilling 
7 (2x3), Vakulenko 4, Doležal 
2, trojky: 14 - 10, fauly: 23 - 15.

Druhý den víkendu če-
kal basketbalisty zápas v 
Roudnici a znovu vítězný s 
výsledkem 54:65 (20:17, 7:
14, 12:14, 15:20). Jen v osmi 
a řádně rozcvičeni ranním 
přehazováním sněhu a tlače-
ním aut v závějích kalamity 
na Šébru  dorazili na místo 
utkání dvacet minut po čase 
zahájení zápasu. Domácí byli 
od začátku se silami na ští-
ru, a proto se dařilo je místy 
přehrávat. Kdyby se mladí 
nezalekli lehkých situací k 
zakončení, asi bylo rozhod-
nuto dříve než až na samém 
konci. Po 3/4 svítil na tabuli 
poločasový výsledek 39:45 a 
rozdíl 6 bodů pro Slovan se 
v poslední části ještě zvýšil. 
Hosté konečně zahráli na 
pohodu, a to je asi víc než ko-
nečné 3. místo z osmi týmů, 
na které je v posledním kole 
odsoudila překvapivě jedno-
značná devatenáctibodová 
výhra Liberce v Ústí. Body 
SLOVAN: Zázvorka 32 (4x3), 
Buben 13 (2x3), Schilling 9 
(1x3), Vakulenko 5, Černý 4, 
Boháč 2. Trojky: 3 - 7, fauly: 
16 - 15. Konečné pořadí: 1.  BK 
Ústí n/L „B“ 20  16  4  1605:
1436   36,   2.  VSK TU Liberec  
20  12  8   1700:1411   32,   3.  
Slovan Varnsdorf   20   12   8   

1677:1621   32,  4.  BK Roud-
nice „A“  20   10   10  1460:
1499 30.

Starší dorostenci neu-
spěli na vlastní palubovce 
s BK Teplice  58:82 /39:34/. 
Pouze v prvním poločase se 
našim hráčům dařilo pře-
hrávat druhý celek v tabulce. 
Ve druhé půli byli hosté 
již přesnější. Lépe bránili 
a v útoku se jim dařilo i stře-
lecky. Body: Bureš 18, Eichler 
9, Sucharda T. 7.

Starší žáci Slovanu pod-
lehli  BK Česká Lípa 50:100 
(Horáček 21, Janoušek 12, 
Smrčka 11) a 34:141 (Smrč-
ka 20, Janoušek 11). Jenom 
v prvním poločase prvního 
zápasu snese výkon našeho 
celku přísnější měřítko. Pak 
byla již převaha druhého cel-
ku v tabulce výrazná. Našim 
hráčům chyběli tři hráči.

Starší minižáci byli 
úspěšní s Lovosicemi 69:37 
(Ticháček 13, Holubář 10, 
Šiška 10), ale druhý zápas se 
stejným soupeřem prohráli 
celkem těsně 35:39 (Holubář 
6, Šiška 6), když nezopako-
vali svůj předcházející výkon 
a překvapivě utrpěli zbyteč-
nou porážku. Další výsledky 
basketbalové mládeže přine-
seme v příštím čísle HS.

Ing. Novotný, Ing. Strolený
/ZdS

BASKETBALISTÉ SKONČILI TŘETÍ

pasů. Při fyzicky náročném 
tréninku se vyučují základní 
techniky a realistické me-
tody boje. Boxeři inkasují 
i sami rozdávají nesčíselné 
množství úderů jak př i 
sparringu, tak při zápase. 
Toto je hlavní rozdíl oproti 
bezkontaktním sportům, 
jako je například karate. 
V současné době u nás kro-
mě starších členů, kteří se 
momentálně připravují na 
červnové závody, pravidelně 

trénuje i několik malých 
chlapců a odvážných dívek. 
Každý, kdo by měl zájem 
se s tímto sportem blíže 
seznámit a chtěl si vyzkou-
šet adrenalinový trénink je 
vítán. V pondělí, ve středu a 
v pátek se scházíme v „MA-
GOR GYM“ klubu naproti 
restauraci Modrá hvězda, 
vždy od 19.00 hodin. Bližší 
informace sdělí Martin 
Janda na tel.: 774 803 131.  

                             fn
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