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Do města přijel Martin na bílém koni, sníh nepřivezl

Po setmění na prostranství u „věžičky“ proudily davy lidí, aby přivítaly sv. Martina; foto Tomáš Secký

Varnsdorf    V letošním roce 
připadla oslava sv. Martina na 
pátek. Nadprůměrně vysoké 
teploty v předchozích dnech ne-
nasvědčovaly tomu, že by město 
měla pokrýt sněhová pokrývka. 
I tak se ale sv. Martin dočkal ve 
Varnsdorfu vřelého uvítání.

V podvečer svátku sv. Martina 
se sešly v prostranství „u věžičky“ 
v Otáhalově ulici desítky dětí se 
svým doprovodem, aby společně 
přivítaly příjezd sv. Martina na bí-
lém koni. Po úvodním slovu rad-
ního města Rolanda Sollocha se 
lampionový průvod přesunul do 
starokatolického kostela Promě-
nění Páně, kde byl připraven dal-
ší program. U vstupu nechyběly 
ani svatomartinské rohlíčky, kte-
ré byly před slavností napečeny  
v Klubu Pohádka v rámci projektu 
„Svět, kde si sousedé pomáhají“ 
místními seniory. Následovalo 
zpívání, hraná legenda s výkla-
dem a úkoly v podobě dobrých 
skutků pro děti a dospělé.

Program ve večerních hodinách 
pokračoval ve velkém sále Měst-
ského divadla Varnsdorf, kde se 
konal koncert Igora Orozoviče  
a jeho doprovodné kapely – Kris-
týna Farag (flétna a zpěv), Petr 
Ožana (klávesy), Michal Rákosník 
(kytary), Martin Forst (saxofon  

a klarinet), Jan Timiopulos (ba-
sová kytara) a Marcus Jurkovič 
(bicí).

Během celého víkendu nabí-
zely okolní restaurace oblíbená 
svatomartinská menu. V nabídce 
nechyběla pečená husička, husí 
kaldoun, husí játra nebo paštika  
a sladká tečka v podobě štrúdlů či 
koláčů. V místních obchodech se 

zároveň prodávala Svatomartin-
ská vína. Jedná se o první vína no-
vého ročníku, která zrála pouhých 
pár týdnů, jsou svěží a ovocitá. 
Podle zažité české tradice by se 
měla otevírat nejdříve ve svátek 
sv. Martina v 11 hodin.

Z dalších akcí se můžeme  
v blízké době těšit na rozsvícení 
vánočního stromečku, které při-

padá na první adventní neděli  
27. listopadu. Více informací  
o této akci naleznete na facebooko-
vých stránkách města Varnsdorf, 
Městského divadla Varnsdorf, 
nebo na webových stránkách 
www.varnsdorf.cz, divadlo.varns- 
dorf.cz a na plakátu na straně  
4 v tomto čísle Hlasu severu.

                                            Barbora Hájková
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Alkohol za volantem: Mladík nadýchal přes jedno promile

Muž v noci spadl do koryta Mandavy a volal o pomoc,
záchranné složky zalarmoval pozorný kolemjdoucí

7.10.2022 v 11:53 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf byla přijata žádost od 
Obvodního oddělení Policie ČR 
o asistenci hlídky při zákroku zá-
chranářů, kdy se jedná o velice 
agresivního pacienta. Na místo 
byla vyslána hlídka městské po-
licie, která ve spolupráci s policií 
a ZZS pacienta zpacifi kovala a pře-
dala do péče záchranářů pro pře-

voz do nemocnice. Celá akce byla 
ukončena ve 13:45 hodin.

7.10.2022 v 16:22 hod.
Bylo přijato telefonické ozná-

mení na služebnu od občanky 
města, která se nemůže dozvonit 
ani „dobouchat“ na svou starší 
kamarádku. Vyslaní strážníci na 
místě ve spolupráci s oznamo-
vatelkou zjisti li, že starší paní ve 

svém bytě upadla, nemůže vstát 
a nemůže jít otevřít. Na místo byl 
přivolán hasičský záchranný sbor, 
který byt odborně otevřel a paní 
byla poskytnuta pomoc. 

11.10.2022 ve 13:46 hod.
Na základě oznámení občan-

ky města byli strážníci městské 
policie vysláni do ulice Poštovní, 
kde se nacházel zmatený starší 

muž. Strážníci se na místě spojili 
s oznamovatelkou, kdy byl při-
volán i výjezd sanitky záchranné 
služby, která muži poskytla ošet-
ření. Dle místní znalosti  strážní-
ků byl muž sanitkou převezen po 
ošetření do místa svého bydliště. 
Zde bylo od jeho manželky zjiště-
no, že její muž trpí ztrátou paměti  
a občas zbloudí.             Marti n Špička,

                                  velitel městské policie

Varnsdorf   Místní policisté 
sdělili ve zkráceném přípravném 
řízení podezření z přečinu ohro-
žení pod vlivem návykové látky 
dvaadvaceti letému muži. 

Toho v sobotu 29. října 2022, 
krátce po druhé hodině ráno, za-
stavila a kontrolovala policejní hlíd-
ka ve Varnsdorfu v ulici Národní při 

řízení motorového vozidla. Řidič se 
na výzvu policistů podrobil decho-
vé zkoušce, která byla poziti vní 
s výsledkem 1,1 promile alkoholu 
v dechu. Policisté muži na místě 
zakázali další jízdu. V případě uzná-
ni viny u soudu mu nyní hrozí trest 
odnětí  svobody až na jeden rok, 
peněžitý trest nebo zákaz činnosti .

Příkaz k dodání do výkonu tres-
tu

Teprve až policejní hlídka dodala 
38letého muže do výkonu trestu 
odnětí  svobody do věznice. Varn-
sdorfští  policisté jej při výkonu 
služby kontrolovali minulý pátek 
28. října 2022 ve večerních hodi-
nách v obci Horní Podluží. Prove-

denou lustrací zjisti li, že na muže 
je okresním soudem vydán příkaz 
k dodání do výkonu trestu odnětí  
svobody. Muž byl policisty omezen 
na osobní svobodě a po provede-
ní potřebných úkonů, na základě 
uvedeného příkazu soudu, eskor-
tován do věznice v Teplicích.

                                por. Bc. Eliška Kubíčková

Varnsdorf     Zatí mco noční 
teploty v neděli 6. listopadu kle-
saly k nule, od Mandavy u spor-
tovní haly se kolem jedné ráno 
ozývalo volání o pomoc. 

Pravda, moc lidí tam v tu dobu 
nechodí. Někdo ale přece jen šel, 
neváhal a zavolal sanitku. Když 
zdravotníci dorazili, nalezli muže 
ležícího v korytě vedle vodního 
toku. Kvůli pomoci s transpor-
tem pacienta na místo pak vyjela 
také profesionální jednotka hasi-
čů.

Hasiči vytvořili provizorní „zá-
bradlí“ z lan a pomohli zdravot-
níkům s přenesením člověka 
do sanitky. Díky tentokrát patří 
oznamovateli, který nad situa-
cí nemávnul rukou a zalarmoval 
složky IZS. Kombinaci přízemních 
mrazíků, znásobených tekoucí 
vodou a několika hodin u vody 
snad nechceme ani domýšlet.

Dopravní nehoda na Šébru
V sobotu 5. listopadu vyjížděla, 

jako již po několikáté v posled-

ní době, profesionální jednotka 
z Varnsdorfu společně s kolegy 
z Horního Podluží k „vyhlášené“ 
zatáčce na Šébr, kde došlo k do-
pravní nehodě. Osobní automo-
bil zůstal na boku a částí  visel 
nad příkopem. Hasiči provedli 
proti požární opatření a zasypali 

uniklé provozní kapaliny.
Únik provozních kapalin
Zatí mco profesionální jednot-

ka zasahovala u výše zmíněné 
nehody na Šébru, v úseku od 
Benteleru až do Varnsdorfu byla 
na komunikaci rozlitá provozní 
kapalina. Dobrovolní hasiči část 

vozovky umyli vodou s přídavkem 
speciálního přípravku, zbylé větší 
skvrny zasypali sorbentem.

A zase ten Šébr
V neděli 30. října dopoledne 

vyjížděla varnsdorfská profesio-
nální jednotka k nehodě osob-
ního vozidla, které skončilo na 
střeše mimo vozovku. Na místě 
už pomáhali svědci události  a ko-
lemjedoucí řidiči, hasiči se k první 
pomoci připojili a následně dora-
zili také zdravotníci. 

Hasiči provedli proti požární 
opatření a zajisti li místo nehody, 
dopravu na místě pomáhali řídit 
policisté.

Dopravní nehoda v Podluží
Nová Scania profesionální jed-

notky už ofi ciálně brázdí město 
a jeho okolí. Prvním výjezdem 
mimo Varnsdorf byla v pátek 
28. října večer nehoda osobního 
vozidla v Horním Podluží, kde za-
sahovala i hornopodlužská dob-
rovolná jednotka.

                                          Hasiči Varnsdorf

Obrovské štěstí  měl muž, který v nočních hodinách volal o pomoc; foto miw.cz
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Řidičům se otevřelo nové parkoviště v ulici T. G. Masaryka,
nabízí čtyřiadvacet míst a uleví křižovatce kolem pošty

Varnsdorf    Město dokonči-
lo další investi ční akci letošního 
roku. Za více než dva miliony 
korun nechalo vybudovat nové 
parkoviště mezi ulicemi T. G. Ma-
saryka a Otáhalova.

Stálý nárůst automobilů přesa-
hoval kapacitní možnosti  parko-
vacích míst v okolí pošty, muzea 
a městské knihovny. Majitelé vozi-

del tak často parkovali v křižovat-
kách, na přechodech pro chodce či 
na místě vyhrazeném pro autobus. 
Z tohoto důvodu se město rozhod-
lo pro výstavbu nového parkoviště 
mezi ulicemi T. G. Masaryka a Otá-
halova.

Parkoviště má kapacitu čtyři-
advacet míst včetně dvou pro 
osoby se sníženou pohyblivostí  

a je tvořeno již tradičně ze zámko-
vé dlažby. Okolí parkoviště dopl-
nila zeleň v podobě menších keřů 
a několika kusů stromů. Dobrou 
zprávou je, že se podařilo zachovat 
dva vzrostlé stromy. Stavební fi rma 
se během prací musela vypořádat 
například s výškovým rozdílem jed-
notlivých ulic či přeložkou veřejné-
ho osvětlení a inženýrských sítí .

Parkoviště by mělo pomoct ne-
jen situaci s parkováním kolem 
pošty, ale zároveň město počítá 
s tí m, že bude využíváno pro ná-
vštěvníky při akcích v městské 
knihovně či do budoucna v muzeu. 
Stavební práce, které trvaly pět 
měsíců, vyšly městský rozpočet na 
více než dva miliony korun.

                                                       Tomáš Secký

Nové parkoviště v ulici T. G. Masaryka se otevřelo motoristům, pojme čtyřiadvacet vozidel; foto Jiří Sucharda

Plavecký bazén Varnsdorf nabízí novou odpočívárnu,
kompletní rekonstrukcí prošel i ochlazovací bazének

Varnsdorf     Příznivce sauno-
vání potěší novinky v plaveckém 
bazénu ve Varnsdorfu. Vznik-
la zde toti ž nová odpočívárna, 
kompletní rekonstrukcí prošel 
také ochlazovací bazének.

Odpočívárna vznikla v prosto-
rách bývalé masérny a návštěv-
níkům slouží k odpočinku a rela-

xaci po nebo mezi saunováním. 
„Vytvořili jsme příjemné prostředí 
s lehátky, aromaterapií a relaxač-
ní hudbou,“ upřesňuje Ladislav 
Šerák, vedoucí bazénu. „Věřím, že 
se lidem budou nové prostory líbit 
a budou se k nám rádi vracet zre-
laxovat v této uspěchané době,“ 
dodal.

Kompletní rekonstrukcí prošel 
také ochlazovací bazének u sauny. 
Původní vana, která byla v provo-
zu několik let, již byla v havarij-
ním stavu a ve spojích docházelo 
k protékání vody. Během rekon-
strukce došlo mimo jiné k zabu-
dování nového osvětlení přímo 
v bazénku. Další novinkou je sys-

tém automati ckého dopouštění 
vody.

Aktuální otevírací dobu pla-
veckého bazénu a sauny nalez-
nou návštěvníci na webových 
stránkách Regie, která má správu 
městských sportovišť na starost – 
www.regiavdf.cz.

                                                  Tomáš Secký
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Desátý ročník Mandava Jazz festivalu je u konce
Koncerty přilákaly téměř tři tisíce návštěvníků

Varnsdorf     Přestože se v po-
hraničí kolem řeky Mandavy ho-
voří dvěma jazyky, poslouchají 
obyvatelé stejnou hudbu, která 
spojuje.

Jako symbol spojení dvou ná-
rodů je Mandava ideální, neboť 
pramení na českém území, něko-
likrát překročí hranici, a nakonec 
se na německém území vlévá do 
řeky Nisy. Stejně jako dokáže řeka 
překračovat hranice, dokáže to 
i hudba.

Festi val Mandava Jazz probíhal 
v několika českých a německých 
městech a obcích Pomandaví 
v měsících září až listopad a na-
bídl posluchačům řadu koncertů 
nejen jazzové hudby. Vystupující 
umělci pochází v největší míře 
z České republiky a z Německa, 
část muzikantů přijela i z dalších 

koutů světa. Koncerty se odehrá-
valy na 17 rozličných místech, 
v divadlech, kavárnách, kině, 
na zámku nebo ve vlaku na trati  
mezi Varnsdorfem a Libercem. 
Tato Trať, stejně jako řeka Man-
dava, několikrát překračuje hrani-
ci mezi Českem a Německem.

V průběhu festi valu dochází 
k intenzivnímu kontaktu jak mezi 
českými a německými pořadateli, 
tak mezi vystupujícími hudebníky 
a také především mezi poslucha-
či (sousedy) z Čech a Německa. 
V letošním roce bylo na festi val 
zařazeno celkem 27 koncertů, 
kterých se zúčastnilo kolem 2 800 
návštěvníků.

Každý z koncertů byl speci-
fi cký svým žánrovým zařazením 
a v kontextu místa, kde se ode-
hrál. Například v Hainewalde 

pořádáme koncerty tradičně na 
zámku a zároveň se stalo tradicí 
uvádět zde dixielandové kapely. 
Letos zde vystoupil český soubor 
Originální pražský synkopický or-
chestr, který se setkal u publika 
s velkým nadšením. Nejzajíma-
vější a umělecky nejvýraznější 
byl jistě koncert česko-slovenské 
kapely Verti go s Dorotou Baro-
vou, který se odehrál v akusti cky 
dokonalém sále VielHarmonie 
společnosti  C. Bechstein (výrob-
ce klavírů) v Seifh ennersdorfu 
v Německu. Jeden z koncertů 
(Scott  Ibex & Ivan Paisrt) pak 
probíhal v jedoucím vlaku na 
trase z Varnsdorfu do Liberce 
a zpět a jeho účastníky tak byli 
i pasažéři, kteří se původně chtě-
li jen dostat z místa na místo 
a koncert tak byl pro ně, doufám, 

příjemným zpestřením a oboha-
cením cesty.

Tento ročník festi valu byl na 
jednu stranu unikátní v tom, že 
na německé straně se uskuteč-
nila řada koncertů či divadelně 
laděných koncertů pro děti , což 
byla v letošním roce novinka. 
Dále byl letošní desátý ročník ten 
největší, nejdelší a organizačně 
nejnáročnější.

„Festi val Mandava Jazz není 
soutěžním festi valem, já sám si 
vždy vytvořím svůj vlastní žebří-
ček nejlepších koncertů daného 
ročníku. Letos bych na pomyslný 
vrchol umísti l čtyři koncerty, které 
mě velmi zaujaly: Bára Zmeková 
Trio, Verti go & Dorota Barová, 
Band of Heysek a JMO,” řekl Mar-
ti n Musílek, jeden z organizátorů 
festi valu.                          S radostí , z. s.
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Let balonem nabízí nevšední zážitek. Na příští rok 
chystáme novinku, prozradili Kluci v koši ze severu

Ve varnsdorfské knihovně probíhá výstava o Lužici 

Skvěle! Na letošním HelpFestu se vybralo 40 000 korun

Varnsdorf     V poslední době 
můžeme nad Varnsdorfem při 
příznivém počasí často pozoro-
vat přelety horkovzdušných ba-
lonů. Lety pořádá skupina přá-
tel, která si říká Kluci v koši ze 
severu. 

Vyzpovídali jsme tedy členy 
týmu Jakuba Damaška, Tomáše 
Habána, Lukáše Damaška a Mi-
chala Bubílka, kteří nám prozra-
dili spoustu zajímavých informací 
o populárním balonovém létání. 

V neposlední řadě se dozvíte, na 
jakou novinku se můžeme těšit na 
začátku příští ho roku.

Jak vás napadlo podnikat 
v tomto oboru?

Létání balonem se náš mentor 
a pilot Tomáš Habán věnuje více 
než patnáct let. Před pěti  lety jsme 
mu začali pomáhat u balonů nejen 
u nás na Šluknovsku, ale v řadě 
dalších lokalit (od Českého ráje, 
přes České středohoří až po Karl-
štejn). Jelikož létání nás postupně 

vtáhlo natolik, nebyla jiná cesta, 
než se naučit také létat a zažívat 
jedinečné a úžasné zážitky z ptačí 
perspekti vy. Proto máme nyní již 
poměrně velký tým, který na Šluk-
novsku tvoří tři piloti , s nimiž mů-
žete zažít nevšední zážitek.

Kolik řádově stojí pořízení 
horkovzdušného balonu? Asi nic 
levného. 

To je pěkná otázka (usmívají 
se). Stejně tak, kolik stojí auto-
mobil. Cena se odvíjí od velikosti  

balonu, koše a jeho stáří. V přípa-
dě nového rodinného balonu se 
pohybujeme na ceně nové, slušně 
vybavené Škodovky.

Co všechno je potřeba k balo-
novému létání? 

Samozřejmě balon a pilotní li-
cence, což není úplně levná a jed-
noduchá záležitost. Za další je tře-
ba odlétat zhruba 50 hodin praxe. 
Až teprve potom můžete létat se 
zákazníky.

Varnsdorf      Během letních 
měsíců se uskutečnil již šes-
tý ročník benefi čního festi valu 
HelpFest, který uspořádali čle-
nové týmu HelpFest & Live rock 
promoti on.

Ve dvou dnech vystoupilo 

v areálu u rybníku Mašíňák cel-
kem jedenáct kapel, mezi který-
mi byli i hudebníci ze sousedního 
Německa. Každý ročník festi valu 
nese myšlenku dobročinnosti , kdy 
se vybírá na dobrou věc. A ani ten 
letošní nebyl výjimkou.

Výtěžek z akce byl věnován Jo-
náškovi z Rumburku, který trpí 
kombinovaným posti žením. Na 
konci října předali zástupci pořa-
datelského týmu HelpFest & Live 
rock promoti on rodičům malého 
Jonáše krásnou částku 40 000 

korun. Vybrané prostředky budou 
použity na potřebné podpůrné 
pomůcky. Pořadatelé touto ces-
tou také děkují všem svým spon-
zorům a příznivcům za projeve-
nou podporu.

                                           Barbora Hájková

Varnsdorf     Po pěti  němec-
kých a třech českých městech 
doputovala do Varnsdorfu vý-
stava nazvaná „Svoboda na do-
sah ruky!“. 

Veřejnosti  byla otevřena 4. říj-
na v prostorách městské knihov-
ny. Na 15 panelech se návštěvníci 
dozvědí podrobnosti  o lužicko-
srbské otázce po roce 1918, kdy 
se Lužičtí  Srbové snažili dosáh-
nout větší míry národní a kulturní 
autonomie. 

Výstavu připravili pracovníci 
Lužickosrbského insti tutu v Bu-
dyšíně, kteří prostudovali archi-
vy čtyřiceti  insti tucí od Prahy až 
po Washington, odkud vybrali 
mnoho dosud málo známých 
dokumentů – fotografi í, plakátů, 
letáků a karikatur jež doprovázejí 
informační texty. 

Ve středu 26. října varnsdorf-
skou knihovnu navští vila jedna 
z autorek výstavy, historička Dr. 

Jana Piňosová. Ve své přednášce 
přiblížila publiku události  spoje-
né s poválečnou mírovou konfe-

rencí v Paříži v roce 1919. Toto 
téma pojednala s přehledností , 
jež umožnila uvědomit si nejen 

příčiny politi ckého vývoje Evropy 
v následujících deseti letí ch, ale 
i přesah až do dnešní doby. 

Posluchačsky náročnou před-
nášku odlehčili dvěma lužicko-
srbskými písněmi Alena a Petr 
Smetanovi. Ve druhé části  pro-
gramu pak autorskými písněmi 
Petra Smetany doprovodili čtení 
ukázek z díla lužickosrbské litera-
tury v podání Marti ny Buršíkové 
a Milana Hrabala. Závěrečná dis-
kuse publika přinesla mimo jiné 
i bezprostřední ohlasy, z nichž 
vyplynul živý zájem o naučnou 
i beletristi ckou nabídku lužicko-
srbského oddělení varnsdorfské 
knihovny. 

Výstava v prvním patře měst-
ské knihovny potrvá do 26. listo-
padu. Průvodní texty na panelech 
jsou v hornolužické srbšti ně 
a v němčině, český text je k dis-
pozici v ti štěných brožurách.

               gr

Výstava v městské knihovně potrvá do 26. listopadu; foto Milan Hrabal
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Let balonem nabízí nevšední zážitek. Na příští rok 
chystáme novinku, prozradili Kluci v koši ze severu

Objednání letu
Tel.: +420 603 912 148, info@kluci-v-kosi.cz

Webové stránky
www.kluci-v-kosi.cz

Sociální sítě
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok - Kluci v koši ze severu

Tel.: +420 603 912 148, info@kluci-v-kosi.cz

Kolik lidí je ve vašem týmu?
Náš základní tým má nyní 9 čle-

nů, ale je nás mnohem více. Patří 
mezi nás skoro celá naše rodina 
a několik přátel, kteří tuto zálibu 
dělají ve volném čase. Nejstaršímu 
pomocníkovi je 66 let, nejmlad-
šímu 11 let. Létání je naší vášní 
a koníčkem. Nepouští me se do 
zbytečných rizikových podmínek.

Jaké služby nabízíte veřejnos-
ti ? Lze let darovat blízkým?

Dárkové poukazy, tzv. vzdu-
choplavební lístky, lze využít 
k různým životním událostem, 
oslavám, ale také pro setkání ro-
diny anebo jen jako jinou formu 
zážitku, na kterou budete s vaší 
rodinou nebo blízkými dlouho 
vzpomínat. Vouchery nabízíme 
celoročně s tí m, že platí  po dobu 
dvou let od zakoupení, ale vět-
šinou se snažíme všem vyhovět 
v nejbližším možném termínu, 
který je závislý hlavně na počasí. 
O lety balonem je velký zájem, 
lidé dnes chtějí darovat raději 
společný zážitek než věcný dar. 
Mezi našimi spokojenými zákazní-
ky je i pár známých osobností .

Říkáte, že nabízíte lety nejen 
na Šluknovsku. Je možné s vámi 
létat z celé republiky nebo máte 
určené oblasti ?

Prioritou jsou pro nás lety na 
Šluknovsku, ale létáme skoro po 
celé republice. Mapu našich letů 
můžete vidět na webových strán-
kách. Náš mentor a člen týmu To-
máš Habán pochází z úpatí  Vyso-
činy, a proto právě s ním můžete 
letět na Pálavě, v Lednici, na Vy-
sočině i v úpatí  Jeseníků či Beskyd. 
Prostě a jednoduše, chcete-li letět 
nad vámi blízkou krajinou, pro nás 
to určitě problém nebude.

Často jsou vaše balony viděny 
z Varnsdorfu, jsme ale v úzkém 
sousedství s Německem. Je ně-
jakým způsobem problemati cké, 
když balon přeletí  hranice?

Smlouva o přeshraničních le-
tech s Německem má rozumná 
pravidla a v příhraničních oblas-
tech není létání za dodržování ně-
meckých pravidel nikterak složité.

Jaké faktory v předpovědi po-
časí ovlivňují vaše rozhodování, 
zda se let uskuteční?

Zásadní je především vítr, nejen 
na zemi, ale i v 50, 100 a 300 me-
trech, jelikož právě tam se balon 
během letu pohybuje a tyto vrstvy 
jsou pro let stěžejní. Rychlost vě-
tru je to, na co se dává obzvlášť 
velký pozor, a věnujeme dostatek 
času konzultacím s profesionál-
ními meteorology. Samozřejmě 
důležité jsou i pěkné dohlednosti  
a riziko výskytu bouřek v okolí 50 
kilometrů, jelikož i ty mohou let 
ovlivnit. 

Vždy je naší prioritou, aby si zá-
kazníci let užili, vše bylo bezpečné 
a zážitek byl poziti vní. Balonové 
létání je v dnešní době nejbezpeč-
nější dopravní prostředek, a proto 

není důvod mít strach ze samot-
ného letu.

Kolik času si má zájemce rezer-
vovat, když započítáme přípravy 
při startu, samotný let, sklízení 
balonu a obřad po přistání?

Ideální je počítat s časem 2,5 – 
3 hodiny od předem smluveného 
času. Zhruba 30 minut trvá pří-
prava balonu a přibližně hodinu 
let samotný. Zbytek času připadá 
na ceremoniál, občerstvení a po-
hodu při sdílení příjemných zážit-
ků po přistání a následný návrat 
na místo startu.

Je nějaké věkové nebo fyzické 
omezení? Mohou létat balonem 
i děti ?

Doporučujeme létání pro děti  
od školního věku. Samozřej-
mě létají i mladší, ale je lepší se 

s nimi přijít podívat na nafukování 
a start balonu, aby jim nevadilo 
hlučnější přitápění balonu. Fyzic-
ké omezení nevadí, jelikož ve vět-
ším balonu máme otevírací dvířka 
a je možné, aby se starší nebo 
handicapovaní lidé mohli do balo-
nu pohodlně dostat.

Vím, že o vzletech informujete 
přes sociální sítě. Chodí se lidé 
dívat na váš start?

Ano, pokud létáme na Šluknov-
sku, dáváme informace o startu 
balonu na sociální sítě. Na pře-
dem nahlášenou akci se opravdu 
chodí dívat kolem 200 lidí. Snaží-
me se umožnit všem, aby mohli 
vidět přípravy a odlet balonu na 
vlastní oči.

Chystáte případně i nějaké no-
vinky? 

Na jaro plánujeme lety vzdu-
cholodí i tady na Šluknovsku. Jed-
ná se o jedinou pasažérskou vzdu-
choloď v naší republice a Tomáš 
je jeden z mála pilotů u nás, kteří 
s ní mohou létat. Věříme, že pro 
naši lokalitu to bude neuvěřitelný 
zážitek a spousta lidí bude nadše-
ná nejen ze vzduchu, ale také při 
pohledu ze země.     Barbora Hájková

(dokončení ze str. 6)

Startu dvou balonů u varnsdorfského vysílače přihlíží desítky lidí; foto  Kluci v koši ze severu
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Zprávy 5/2020Společnost 14/2018Zprávy 5/2020SpolečnostZprávySpolečnostZprávy 14/20185/202014/20185/2020Společnost, inzerce 20/2022

02.01.2019
14.01.2019
28.01.2019
11.02.2019
25.02.2019
11.03.2019
25.03.2019
08.04.2019
23.04.2019 (út)
06.05.2019
20.05.2019
03.06.2019
17.06.2019
19.08.2019
02.09.2019
16.09.2019
30.09.2019
14.10.2019
29.10.2019 (út)
11.11.2019
25.11.2019
09.12.2019

Úmrtí v říjnu

Jiřina Šuková  87 let
Jindřich Koura  67 let
Ladislav Horníček  81 let
Jiří Remiš  74 let
Karel Jelínek  80 let
Anna Dvořáková  77 let
Milan Ferenc  61 let
Libuše Švířová  83 let
Jan Ludwig  78 let
Božena Žižlavská  89 let
Blanka Křivánková  93 let
Taťána Budinová  89 let
Jaroslav Spurný  81 let

ÚMRTÍ

Dne 23. listopa-
du uplyne 10 let 
od úmrtí manže-
la, tatínka a dědy 
Václava Slánského. 
Stále vzpomínají 

manželka a dcera s rodinou.

Milý Vláďo, milý 
tatínku, dědo, pra-
dědo a prapradědo, 
k Tvým 90. naroze-
ninám Ti přejeme 
všechno nejlepší, 

hodně zdraví, štěstí, lásky a ještě 
spoustu báječných chvil s rodinou. 
Manželka a my všichni :-)

 
19.-20.11.2022   
MUDr. Hladík Pavel   
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298

26.-27.11.2022   
MUDr. Charvát Pavel  
U Přívozu 18/4, Děčín III  
Tel. 412 511 619

Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích: 
08:00 - 10:00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Svozy pytlového tříděného odpadu    
    24.11. a 1.12.2022 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Hodinový manžel a zámeč-
nictví. Tel. 607 716 983, 
e-mail: josef.knourek@post.cz.
Opravy vodo, elektro, práce se 
dřevem, montáž a opravy ná-
bytku, drobné zednické práce, 
ořez stromů a keřů.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Slavnostní setkání říjnových jubilantů

Slavnostní setkání listopadových jubilantů

FOTOROK 2023: Přihlaste své snímky

Jubilanti : Jaroslava Poláková, Franti šek Šírek, Miluše Tyrpeklová, Rudolf Storczer, Jozef Horňák, Vlasta 
Lukáčová, Dagmar Pokorná, Jarmila Jílková, Růžena Valentová

Jubilanti : Marcela Klimešová, Jaroslava Škvrnová, Věra Sieberová, Josef Walder, Hana Hesová, Jana Bělíko-
vá, Vladislav László, Jan Endál, Elena Hrivňáková, Vladimír Ivanov, Jaroslav Podhrázský, Ludmila Kozáková

Fotoklub Kruhu přátel muzea 
Varnsdorf pořádá již sedmačtyři-
cátý ročník fotografi cké soutěže. 
Počet snímků o minimální velikos-
ti  20x30 cm je omezen na jednoho 
účastníka na maximálně 10 kusů. 
Uzávěrka soutěže je 16. prosince. 
Vyhodnocení soutěže provede 
odborná porota a z nejlepších fo-

tografi í bude instalována výsta-
va, která potrvá od 17. ledna do 
18. března 2023.

Kompletní propozice 
jsou dostupné na 
webových stránkách 
muzeum.varnsdorf.cz.
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Siláci se představili na mistrovství světa v Trnavě

Cyklistika: Jan Strož uvažoval o mistroství světa

Garda sálovkářů je po druhém turnaji v čele soutěže

Trnava      Ve dnech 17. až 
23. října se v Trnavě konalo mis-
trovství světa v silovém trojbo-
ji federace GPC, nechyběli ani 
varnsdorfští  siláci.

Na soutěž dorazilo na 800 sou-
těžících z více jak čtyřiceti  zemí. 
Z oddílu OST Varnsdorf se sou-
těže zúčastnili Matěj Syrovátka 
v juniorské kategorii, Daniel Pi-
anka ml. v nejmladším dorostu 
a hostující člen z Brna Zdeněk 
Marvan v kategorii open.

Matěj Syrovátka si odbyl der-
niéru v juniorském světě v celém 
trojboji, kde v soutěži lehce za-
ostal za svými absolutními výkony, 
a to především z důvodu nachla-
zení a únavy z noční směny. Sy-
rovátka tradičně odstartoval dře-
pem na základním pokusu 290 kg, 

což úspěšně zdolal. Druhý pokus 
na váze 310 kg byl již neúspěšný, 
ale to ho neodradilo a do závěreč-
ného třetí ho pokusu se úspěšně 
vypořádal s činkou o váze 320 kg. 
V benchpresu začal na úctyhodné 
váze 200 kg, poté si došel hladce 
pro nový evropský rekord na 210 
kg. Ve třetí m pokuse se již vylep-
šení evropského rekordu o dalších 
10 kg nezdařilo. V závěrečném 
mrtvém tahu založil činkou na 
váze 300 kg. Druhým pokusem 
se posunul zlehka na 320 kg a vy-
čerpání z výše uvedených důvodů 
se projevilo na posledním pokusu 
332,5 kg, kde se mu to již nepo-
vedlo. Celkově Matěj Syrovátka 
vyhrál kategorii juniorů do 100 
kg. Zároveň mu to vyneslo pěkné 
třetí  místo mezi juniory a čtvrté 

místo mezi všemi trojbojaři ze 77 
závodníků.

Mezi muži se v trojboji předsta-
vil Zdeněk Marvan, který zvládnul 
dřep na váze 270 kg, v benchpre-
su zdolal rovných 200 kg a svůj 
výkon zpečeti l v mrtvém tahu na 
konečných 280 kg, což mu cel-
kově v trojboji vyneslo 750 kg. 
To stačilo na šesté místo z deseti  
startujících v kategorii open do 
100 kg a zároveň 18. místo celkově 
ze všech 55 mužů v kategorii 
open.

Posledním zástupcem varns-
dorfské výpravy a zároveň nej-
mladším byl teprve třinácti letý 
Daniel Pianka, který se zúčastnil 
disciplíny mrtvý tah. Ve své ka-
tegorii do 56 kg změřil své síly 
s dalšími dvěma borci, kteří ov-

šem byli o 10 a 15 kg těžší než 
on, takže šlo o velmi těžký sou-
boj. Pianka založil své účinkování 
na čince o váze 70 kg, poté přešel 
na 80 kg a jelikož i tato váha pro 
něj byla lehká, přešel na 90 kg, 
které úspěšně zvládnul. Ovšem 
na mnohem těžší soupeře to ne-
stačilo a v kategorii obsadil koneč-
né třetí  místo. Mezi dorostenci 
(13–18 let) skončil Dan Pianka na 
14. místě z 22 soutěžících.

„Oddíl OST Varnsdorf se zdár-
ně prezentoval na světovém pó-
diu powerlift ingu a náš dík patří 
všem, kteří náš klub podporují. 
Především město Varnsdorf a zá-
roveň místní fi tnesscentrum OST 
Varnsdorf, které je naší mateřskou 
základnou.“

                          Jan Pianka, OST Varnsdorf

Varnsdorf  Jan Strož, kte-
rý závodí pod hlavičkou týmu 
D2mont Merida, zažívá poměr-
ně turbulentní rok. Potkal ho 
měsíční výpadek kvůli zánětu 
zubu. 

„Mým hlavním cílem bylo do-
stat se před koncem sezóny do 
ucházející kondice a formy.  Jeli-
kož i pro tělo je vždy ideální končit 
sezónu ve formě, vše se pak ubírá 
správným směrem do přípravy na 
nadcházející sezónu. Teď už můžu 
říct, že se to celkem povedlo a od 
druhé poloviny září do poloviny 
října, jsem se cíti l velmi dobře,“ 
přiznal mistr republiky v mara-
tonu. Strož dokonce uvažoval 

o účasti  na mistrovství světa 
v Dánsku. Nakonec to ale neklap-
lo. „Po domluvě s vedením týmu 
a mým trenérem jsem si to nako-
nec rozmyslel a zaměřil se čistě na 
plné zotavení těla a české závody,“ 
zdůraznil. 

Varnsdorfský cyklista si nako-
nec na své konto připsal poměr-
ně slušné výsledky. „Povedlo se 
mi vyhrát o jednom víkendu hned 
dva závody. V sobotu to bylo XCO 
Peklo severu, v neděli pak Kona 
Trans Brody. S tí m jsem byl spoko-
jený. V rámci přípravy oba závody 
posloužily pro fi nále největšího 
českého seriálu Kola pro život, 
kde jsem nakonec bral v těsném 

dojezdu druhé místo,“ usmíval se 
Strož. 

Sezónu pak zakončil šestým 
místě při tradičním závodě ČT 

Author cup. „Upřímně jsem byl 
rád, že můžu udělat tečku za le-
tošní sezónou, která byla výsled-
kově nejhorší. Na druhou stranu 
jsem za ní rád, opravdu mě ten 
rok strašně naučil, jak zacházet 
s tělem a už teď vím, že mi to po-
může do přípravy na sezónu další. 
Člověk si musí na všem najít to po-
ziti vní,“ má jasno. 

Na závěr se Strož podělil o jed-
nu mimořádnou událost. „Teď se 
ale moc těším z pro mě skvělé 
životní události , a to je narození 
dcery Magdaleny. Moc si to uží-
vám a jsem plný energie. I když 
spánku moc není,“ dodal na závěr.

                                                          Redakce

Varnsdorf     V sobotu 29. říj-
na zavítala veteránská sálovka 
do Libouchce, aby tam odehrála 
druhé kolo Benešovské staveb-
niny Veteráns ligy Ústeckého 
kraje. 

Hráčům celku Futsal Varnsdorf 
se dařilo. Varnsdorfští  toti ž vyhráli 
všechny tři zápasy a dostali se do 

čela průběžného pořadí. Jílové 
a Jamajka, které jsou v tabulce 
hned za Varnsdorfem, mají ale 
odehráno o zápas méně. 

Varnsdorf v Libouchci postupně 
porazil 3:0 Autocentrum Jílové B, 
následně přetlačil 3:2 děčínskou 
Notu, na závěr jasně přehrál 5:1 
Tenis Proboštov. Střeleckou for-

mu si drží Jaroslav Beránek, který 
byl stejně jako v prvním, tak i ve 
druhém kole nejlepším střelcem, 
tentokrát za šest vstřelených bra-
nek. Beránek dal zatí m 11 branek 
a kraluje průběžnému pořadí ka-
nonýrů. Třetí  kolo soutěže se ode-
hraje v sobotu 19. listopadu od 8 
hodin opět v Libouchci. 

Pořadí po 2. kole: 

1. Futsal Varnsdorf, 2. Auto-
centrum Jílové, 3. Jamajka Děčín, 
4. Autocentrum Jílové B, 5. Tenis 
Proboštov, 6. Bělá Děčín, 7. Eu-
rosport Teplice, 8. Dumbo Děčín, 
9. Nota Děčín.

                                                              Redakce
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FK Varnsdorf zakončil podzimní část ve druhé lize

TJ Slovan Varnsdorf: Plavci rozjeli novou sezónu

Varnsdorf má za sebou podzimní část druhé ligy, byla úspěšná; foto Tomáš Secký
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Varnsdorf       Fotbalisté Varns-
dorfu mají letos dohráno. Pod-
zimní část druhé fotbalové ligy 
zakončili domácím soubojem 
proti  Líšni (2:0) a v tabulce pře-
zimují na 4. místě.

Svěřenci Miroslava Holeňáka 
udrželi pozici v horní polovině 
tabulky, před Líšní ale z dvou zá-
pasů vybojovali pouze jeden bod. 
V předposledním domácím utkání 
hosti l Varnsdorf na podzim dobře 
hrající Chrudim. Ačkoliv domácí 
po brance Zbrožka vedli, Chrudim 
po změně stran skóre otočila. Bod 
pak týmu z Kotliny zachránil Sam-
ko. 

„Na hřiště jsem se dostal až 
v druhém poločasu, ale z lavičky 
bylo vidět, že jsme lepším týmem. 
Je škoda, že jsme nevyužili vytvo-
řené šance v první půli. Mohlo to 
být klidně dva, tři nula. V druhé 
půli nás na dvacet minut Chrudim 
zatlačila, dala z toho dva góly a šla 
do vedení. Jsem rád, že jsme uká-
zali sílu týmu a byli jsme schopni 
vyrovnat,“ zhodnoti l utkání varns-
dorfský záložník Denny Samko, 
který si zároveň připsal premiéro-
vou trefu ve žlutém dresu.

„Do hry jsem šel s tí m, abych 
ji oživil. Měl jsem rozpohybovat 

obranu soupeře a zkoušet střelbu 
ze střední vzdálenosti , což se na-
konec povedlo (směje se). Dostal 
jsem balón od Rudni (pozn. redak-
ce – Rudnytskyy) na levé straně, 
kde jsem byl úplně sám nikým 
neatakovaný, takže jsem měl klid 
na zpracování. Viděl jsem Blážu 
(pozn. redakce – Bláha), jak si po-
hybem říká o míč do vápna, takže 
jsem utáhl centr. K mé překvape-

nosti  míč nikdo netečoval a jen 
jsem viděl, jak zapadl až do brány. 
Následovala exploze radosti ,“ do-
dal Samko.

V posledním venkovním zápa-
se se Varnsdorf představil před 
televizními kamerami na půdě 
Karviné. Severočeši prohráli 0:1, 
ovšem hlavně ve druhém polo-
čase měli velké šance a mohli 
uhrát minimálně remízu. Bohužel, 

na kdyby se nehraje. 
„Jsem smutný a je to škoda. 

Zasloužili jsme si tady bodovat. 
Výkon nebyl špatný, ale nedostali 
jsme se do koncovky – musíme být 
produkti vnější. Před klukama ale 
smekám, hráli dobrý fotbal. Kar-
viná podala výborný výkon v de-
fenzivě,“ smutně pravil Miroslav 
Holeňák, kouč Varnsdorfu. 
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Varnsdorf      Plavci zahájili 
sezónu koncem srpna, kdy pro-
běhlo týdenní soustředění ve 
Varnsdorfu. Do tréninku se po 
odchodu několika plavců zapo-
jila nově nastupující generace. 
Zároveň z klubu přestoupila Eliš-
ka Myslivcová, která bude závo-
dit za PK Česká Lípa.

V současné době za sebou 
mají plavci několik závodů. A to 
v Roudnici nad Labem, Mělní-
ku, Stráži pod Ralskem, Mostu 
a Lounech. V některých závodech 
dostali prostor mladí plavci a roz-
hodně nezklamali. Velmi dobře 
se jeví Simona Kinčlová, Míša Hu-

bálková a Míša Vohanková. Tyto 
závodnice se lepší závod od závo-
du a už také poznali, jak chutná 
stát na stupních vítězů. 

Dalším, velice postupujícím 
v žebříčku, je Matyáš Chaba, 
Ondřej Damašek, Matěj Navara 
a Ondřej Paul. Velikou progresivi-
tu v poslední době mají Vendula 
Bitmanová, Kristýna Kostlánová, 
Nikola Uhlířová, Bára Marti nková 
a také velmi dobře plavající Adam 
Šulc. Stále se daří Marti nu Pauro-
vi, který byl i nominován do pří-
pravy SCM v Nymburce a je pou-
ze na něm, jaký přístup k plavání 
bude volit, aby výkonnostně pro-

háněl plavce v republice. „Všichni 
plavci mají velmi kladný přístup 
k tréninku a sami poznávají, že 
když se něčemu chce člověk vě-
novat, tak se výsledky dostavují. 
V přípravce nastoupilo také ně-
kolik šikovných dětí , z kterých se 
časem můžou stát šikovní závod-
níci,“ říká předseda plaveckého 
oddílu Zbyněk Šimák.

„Velké plus také je, že se poda-
řilo sehnat dalšího trenéra Mar-
ka Nováka, který si ještě občas 
střihne nějaký ten závod, a tak 
je možné se v trénincích doplňo-
vat a věnovat se více technice. 
Skvělá práce je také s Veronikou 

a Lukášem Hubálkovými, kteří 
s námi jezdí po některých zá-
vodech a svými radami nám 
všem hodně pomůžou. Dále je to 
Honza Šimák, který je ve svém 
volném čase nápomocen jako 
další trenér. V současné době 
plavce čekají Krajské přebory,“ 
dodává.

Pokud budou chtí t oddíl rozšířit 
další plavci, tréninky jsou v pon-
dělí od 15 hodin, dále ve středu 
a v pátek od 15.30 hodin v pla-
veckém bazénu ve Varnsdorfu. 
Bližší informace lze získat na tele-
fonu 602 104 571.
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