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ZDARMA

Mikulášovické pálení čarodějnic se vydařilo
Marcela Holanová
a Šimon Pečenka

31.5.2017
od 19.00 hodin
Slovanský dům

Každoročně organizátoři této tradiční akce trnou hrůzou, zda
vyjde zaručená předpověď počasí a nebude na čarodějnice
pršet, letos se strašilo tak trochu i se sněhem. Předpověď
meteorologům vyšla a počasí si své vrtochy vybralo v týdnu
před akcí. Poslední aprílová sobota přilákala na zábavné
odpoledne, které je každoročně na čarodějnice připravené
u restaurace Hubert, mnoho desítek účastníků. Hry a soutěže
připravil již sehraný kolektiv kuchařek naší školní jídelny
a jejich pomocníků. Děti si užily spoustu zábavy, mimo jiné
také na skákacím hradě, dobré občerstvení a v neposlední řadě
i zapálení hubertské vatry. Po sedmé večerní už se vydal průvod

První máj
v Mikulášovicích
návštěvníky baví

VIVA ITALIA
italské hity 80. let

17.6.2017
Slovanský dům
Slavnosti města

18.6.2017
od 13.30 h.

směrem ke Slovanskému domu, kde v přilehlém amfiteátru
proběhlo zapálení centrální městské vatry. Samotnému
rituálu upálení symbolické čarodějnice předcházelo
vystoupení místních čarodějnic na pódiu, kde předvedly
své komponované taneční vystoupení s názvem „Perníková
chaloupka“. Hasiči se ujali své ohnivé práce a dozoru nad
ohněm, místní turistický oddíl zajistil již tradiční opékání buřtů
na vedlejším ohništi a na závěr večera Mikulášovice opět zažily
velkolepý ohňostroj. Děkujeme všem, kteří dokázali přiložit
ruku k dílu a vypomoci při realizaci této akce.
Foto: Tomáš Fúsek

Na zahradě u Huberta bylo opravdu živo, připravené soutěže
přilákaly nejen desítky dětí, ale také jejich rodiče.

amfiteátr

Tak to zase vyšlo. Počasí super, desítky historických vozidel,
průvod, stovky lidí, které lemovaly krajnice podél silnice
z dolních Mikulášovic až na náměstí. Setkání všech vyznavačů
především staré motorové techniky je stále početnější stejně
jako divácká kulisa. Na programu byla také tradiční jízda
traktorů v bahně. Pravda letos to byla více ukázka toho, jak
zdárně traktor z bahna vyprostit. To byla právě ta největší
atrakce pro kluky, ti starší dokonce sázeli na to, kdo to první
utopí. Na pódiu vystoupila kapela Nová škola a celý program
skvěle doprovodil Míra Vajs, který připravil i několik soutěží pro
přítomné diváky. Všechno klaplo na jedničku a kdo přišel, ten
si svůj díl zábavy rozhodně našel.

u Slovanského domu

Mikulášovický biatlon rozjel
letní závodní sezonu
str.8

O zapálení centrální městské vatry se postarali jako vždy členové
místního sboru dobrovolných hasičů.

Hlavní organizátoři akce z Mopedostorpedos, Miluše a Jiří
Trojanovi byli nadšeni velkou náštěvsností.

SVOZY ODPADŮ
DOMOVNÍ ODPAD

KRÁTKÉ ZPRÁVY

týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí 5.6. a 19.6.
kombinovaný - liché pondělí
5.6. a 19.6.
měsíční - pondělí 5.6.
BIO ODPAD
14ti denní – sudá středa 14.6. a 28.6.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 12.6. a 26.6.

Opékání buřtů zajistili členové místního „TOMu“.

Upozornění občanům, v případě, že budete na svém pozemku
zakládat větší oheň a pálit odpad z pozemku apod. je nutné
tuto činnost oznámit na internetové adrese: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Služby pro veřejnost, Ohlašování pálení. Při jednorázovém pálení jde pouze o jednoduchý úkon
bez nutnosti další registrace. Jde o evidenci pro informaci
hasičů.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

Upozornění
Upozorňujeme
me pořadatele akcí pro veřejnost,
veřejnost že m
mají povinnost podat hlášení o produkci na OSA v případě hudebního
vystoupení (živá příp. reprodukovaná hudba). Při konání představení mluveného slova je nutné hlášení zaslat na agenturu
Dilia. Pokud budete potřebovat radu, můžete získat informace
na MěÚ Mikulášovice.
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek, („protikuřácký zákon“) nahradí od
31. května 2017, tedy v den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez
tabáku, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami s důrazem na ochranu
zdraví dětí a mládeže.
Alkoholické nápoje dále nebude možné prodávat nebo
podávat na akcích určených převážně pro osoby mladší
18 let (dětské dny apod.).

Smutné výročí
21.5.2017
17 uplynulo 24 let,
let před kterými zabil blesk v Trojboké
Troj
kapli chlapce ze Sebnitz. Letos 23. dubna by Stephan Zenker
oslavil 40. narozeniny.

Poděkování
Velké poděkování si zaslouží
Alžběta
l
l b Kestnerová a Káťa Sýkorová, které připravily se svojí Taneční školou Step by Step program na Den matek. Zapojily se mateřská, základní i umělecká
škola. Děti předvedly milé pásmo básní, tance a hry na hudební nástroje. Díky ochotě učitelek a pana učitele Englera a díky
ochotě ostatních organizátorů víme, jak šikovné jsou naše děti.
Hodně přítomných maminek i babiček vystoupení našich ratolestí dojalo.

Poděkování
Za úpravu hrobu
děkujeme
panu Lukáši Fib polského
l k h vojáka
k d
k
šerovi, který se o hrob postaral nezištně ve svém volném čase.

Zapojení do
infokanálu
Pokud máte zájem
číslo
do sms infokaáj svoje
j telefonní
l f í čí
l zavést
é d
nálu, napište, prosím sms na tel. 739 452 732
Pokud máte zájem dostávat info o dění ve městě přímo do
Vašeho mobilu, opatřete si aplikaci přes Obchod Play – ceska
obec. Tato aplikace umožňuje jednoduše informace ukládat
do Vašeho kalendáře (dle Vašeho výběru).
Trojanová M.

Další pamětní kniha
Můžeme
se těšit na digitální
ů
d
l zpracování pamětní kknihy
h z Tanečnice. Digitálně zpracovaný soubor bude připojen k ostatním kronikám na webu města. Někteří z nás najdou i svoje
vzkazy. Pamětní zápisy jsou z let 1973 – 1978. Kniha bude brzy
i k nahlédnutí u obsluhy v Kolibě u Tanečnice.
Pamětní knihu jsme obdrželi od pana Karlíčka a pana Němce,
autorů knihy o Mikulášovicích, kteří nám pro Tanečnici poskytli i historickou nepopsanou pamětní knihu, do které můžete
v Kolibě zapsat svůj pozdrav.
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Očkování psů proti vzteklině
v našem regionu
Velkýý Šenov
Š
19.
19 6.
6 2017 od
d 16.30
16 30 do
d 18.00
18 00 h.
h
Vilémov 21. 6. 2017 od 17.00 do 18.00 h.
Mikulášovice 4.10.2017 od 17.00 do 18.00 h.
Očkování psů proti vzteklině je povinné pro
psy starší 6 měsíců, očkováni mohou být psi
nejdříve po dosažení 3 měsíců stáří. Přeočkování pak většinou následuje po roce a v následujících letech je závislé na typu vakcíny.
Prosíme chovatele, aby se podívali do očkovacích průkazů na záznam o očkování
proti vzteklině, kde najdou platnost očkování nebo doporučený termín přeočkování
jejich psa. Je možné, že některých psů se hromadné očkování letos nebude týkat.
Současně se vzteklinou může být provedeno
i očkování proti ostatním psím virózám a leptospiróze.
Očkováni mohou být pouze psi zdraví, naopak překážkou očkování jsou příznaky
akutního onemocnění (např. horečka, kašel, zvracení, průjem, hnisavé rány nebo

ji
jinéé zánětlivé
á ětli é stavy,
t
vyžadující
ž d jí í léčbu
léčb antibiotiky apod.), závažná chronická onemocnění, velmi špatný výživný stav nebo
vyčerpání a také časné pooperační nebo
poporodní období a březost u fen. V těchto
případech je třeba pro očkování volit individuální přístup ve veterinární ordinaci.
Doporučujeme provést odčervení psů asi
7 - 10 dnů před očkováním.
Cena očkování zůstává stejná jako v předchozích letech, tedy samotné očkování proti
vzteklině bude provedeno za 170 Kč, očkování proti vzteklině a ostatním virózám
a leptospiróze kombinovanou vakcínou bude
provedeno za 350 Kč. K dispozici budou opět
preparáty proti vnitřním i zevním parazitům.
Dotazy je možné zodpovědět předem telefonicky na čísle 723 284 110 (mimo dobu očkování) nebo osobně ve veterinární ordinaci
Varnsdorf, ul. Žilinská 1359.
MVDr. Jana Krausová a MVDr. Miroslav Kraus

Podmínky dotací na zateplení bytových
domů jsou v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném
regionálním operačním programu (IROP), se
v tomto programovacím období (2014–2020)
již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či
pořízení fotovoltaických kolektorů, případně
o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá
další možnosti jak pomoci žadatelům získat
potřebnou podporu, která od léta 2016 činí
30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Ministerstvo pro místní rozvoj i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných opatření pro bytové
domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami
a urychluje jejich administraci. Díky přijatým
opatřením je aktuálně třeba předložit méně
dokladů a pro vlastníky bytových domů je
nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit
proces hodnocení žádosti. Záměrem je také
zjednodušit pravidla pro získání podpory na
zdroje tepla. Vzhledem k tomu, že dosažení
energetických úspor se neváže pouze na zateplení a výměnu oken, ale také na zajištění
dostatečného větrání, úpravu otopného systému a případně také na změnu zdroje tepla,
přistoupil Řídicí orgán IROP k návrhu změny
hodnotících kritérií týkajících se právě zdrojů tepla nebo jednotek pro nucené větrání
se zpětným získáváním tepla. Tato kritéria
budou předložena počátkem června členům
Monitorovacího výboru IROP, který o přijetí
těchto změn rozhoduje, vysvětluje náměstek
pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Změny budou poté promítnuty
do revize 37. výzvy. Snahou MMR je umožnit
podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není možné a nabídnout tedy
vlastníkům bytových domů více možností při
hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových
stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení
nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických
kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat
vyšší míru podpory pro žadatele (aktuálně je
poskytována podpora ve výši 30 až 40 % z celkových způsobilých výdajů podle míry dosažených úspor) a tedy zateplit bytový dům je

v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je
možné říci, že podpora je výhodná pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti
o podporu na malé bytové domy o 4 bytech
(přibližně pětina žádostí je podána na bytové
domy o velikosti do 10 bytových jednotek),
ale také na velké panelové domy. Také zastoupení panelových a cihlových bytových domů
je přibližně rovnocenné, dodává náměstek
Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání
žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů
v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím
podány žádosti o podporu v celkovém objemu 245 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech
administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Naopak nejméně žádostí o podporu je z Pardubického kraje a z Vysočiny. Mezi nejčastější
žadatele patří společenství vlastníků jednotek
(60 % předložených žádostí) a obce (27 %
předložených žádostí).
Ke konci dubna evidujeme v obou výzvách
více jak 500 žádostí v pozitivních stavech
(tedy bez zamítnutých nebo žádostí stažených žadatelem) o celkovém objemu dotačního požadavku téměř 1,1 miliardy korun
a aktuálně jsou vyplaceny první projekty,
např. v Moravskoslezském, Libereckém nebo
Jihočeském kraji. Dalších přibližně 350 projektů je v různých fázích realizace. Většina
projektů je podána na zateplení obvodových
konstrukcí a výměnu oken. Podmínky 37.
výzvy ale umožňují (při splnění podmínek)
podpořit zateplení bytových domů, jejichž
vlastníci již částečné zateplení nebo výměnu
oken provedli. Výhodné podmínky pro získání
podpory se vztahují k bytovým domům, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí
v památkové zóně či v památkové rezervaci
a z důvodů památkové ochrany nemohou
splnit stejná technická kritéria, jako ostatní
bytové domy.
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly
nebo byste se rádi dozvěděli další informace
o získání podpory, obraťte se na regionální
pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR.
Regionální pracoviště sídlí ve všech krajských
městech. Kontakty jsou zveřejněny na webové adrese www.crr.cz.
Autor: Miroslav Krob
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HISTORIE
Kaple Matky Boží
(Muttergottes Kapelle)
Malá a nenápadná. Taková byla původní kaplička Matky Boží, která stála v nejhornějším
cípu Mikulášovic. Této části vsi říkali Němci
od nepaměti Wildes viertel (Divoká čtvrť).
V podmáčené nivě Mikulášovického potoka
tu postupně vyrostla hustá zástavba převážně dřevěných domků a snad v každém druhém žil na počátku 19. století někdo, kdo se
jmenoval Pietschmann nebo kdo byl s touto
rodinou příbuzný. Jeden z mnoha hornomikulášovických Pietschmannů žil se svou rodinou
v domku čp. 173 (dnes zbořený). Jmenoval se
Nikolaus, narodil se roku 1766 a povoláním
byl kolářský mistr. Roku 1803 se rozhodl postavit malou dřevěnou kapličku zasvěcenou
Matce Boží, Panně Marii.
Jaké důvody vedly obyčejného řemeslníka
ke stavbě skromného svatostánku, nevíme.
Trochu by nám mohly napovědět jeho rodinné poměry. Nikolaus Pietschmann žil v domě
spolu se svými rodiči a ženou Marií Veronikou,
jež byla o čtyři roky mladší. Společně přivedli
na svět čtyři děti: Marii Veroniku, Nikolause,
Johanna Josefa a Theresii. Kaple byla postavena v době, kdy byly nejmladší (a poslední)
dceři dva roky. Čtyři zdravé děti, rodiče v úctyhodném věku (oba již překročili osmdesátku), spokojené manželství – to už by mohl
být důvod pro poděkování Bohu. Pohnutky
mohly být samozřejmě jiné; v úvahu připadá
například uzdravení někoho z rodiny nebo
prostě jen projev „prosté“ zbožnosti a úcty
k Panně Marii. Přízeň štěstěny je však vrtkavá
a rodinná pohoda byla narušena. Nedlouho
po výstavbě kaple zemřeli v požehnaném
věku Pietschmannovi rodiče a teprve osmiletý starší syn Nikolaus. Samotný zakladatel
kaple zemřel roku 1826 ve věku šedesáti let.
Jeho manželka ho přežila o necelých devatenáct roků.
Dědicové rodinného majetku se o kapličku
starali a udržovali ji. Z roku 1837 se nám dochoval její popis. Kaplička byla malá, celá dřevěná, vybavená dřevěným oltářem s obrazem
Bolestné Matky Boží. Na lavice místo nezbylo,
za to se ho našlo dost pro další obrazy umístěné na stěnách. Neměla zřízen vlastní kapitál

na opravy; Pietschmannovi brali pravděpodobně údržbu kaple jako samozřejmost.
Postavit dřevěnou kapli sice nevyžadovalo
tolik peněz, na druhou stranu dřevo nevydrží
to, co kámen nebo cihly. Dřevěná stavba byla
Pietschmannovými potomky nahrazena zděnou a o něco větší kaplí. Bohužel nevíme, kdy
k přestavbě došlo. Patrně to bylo až ve 20. století (Fiedlerova vlastivěda z roku 1898 ji vůbec
nezmiňuje).
Zděná kaple by při pravidelné péči vydržela
takřka na věky. To by ovšem nesměla přijít
druhá světová válka… Období následující po
válce se na Mikulášovicích podepsalo paradoxně mnohem hůře. Původní obyvatelé museli odejít, s jejich odchodem byly zpřetrhány
vazby k půdě, majetku, památkám. V nových
českých Mikulášovicích nebylo bohužel pro
Pietschmannovu kapli Matky Boží místo. Vydržela sice déle, než sousední dům, ale přesto
neudržovaná chátrala a zcela bez povšimnutí
zanikla v průběhu druhé poloviny 20. století.
Kam se podělo její vybavení, nikdo neví. Na
kapličku se zapomnělo. Naštěstí ne na dobro.
Domů v horních Mikulášovicích zbylo málo.
Do jednoho z přeživších se nastěhovali noví
obyvatelé. Začali čistit zarostlá zbořeniště
a při té příležitosti objevili základy kaple. Stejně jako mnozí další nevěděli, proto se ptali. Na
otázky dostali odpovědi, následovaly i činy.
Sousedi našli mezi svými rodinnými poklady
fotky kaple. A tak mohlo město, jako vlastník
ruiny, začít s obnovou. Na sklonku listopadu
2015 vyrostla na místě nová, v pořadí již třetí,
kaplička. Náklady na její obnovu o malinko
překročily čtvrt milionu (naštěstí přispěl Ústecký kraj), ale všechno úsilí stálo za to. Nikolaus Pietschmann a jeho dědicové by jistě
měli radost.
Kaple nesloužila ke konání pravidelných bohoslužeb, určená byla k osobnímu rozjímání
a k různým pobožnostem během roku. První
taková pobožnost se v obnovené kapličce
konala v květnu 2016. Při té příležitosti byla
i slavnostně vysvěcena. Snad vydrží déle, než
její předchůdkyně.
Petr Pánek
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Veřejná sbírka na opravu
kaple svatého Jáchyma
u Lobendavy
Podle staré pověsti žil na kopci mezi Lobendavou a Lipovou
oblíbený poustevník Jáchym. Po jeho smrti měla na vrchu
kopce vyrůst malá dřevěná kaplička. Ta však roku 1914 vyhořela a byla nahrazena novou zděnou secesní kaplí. Stavba se
sice dochovala do dnešních dnů, v období po druhé světové
válce však byla vykradena a silně poničena.
Římskokatolická farnost Lobendava spolu s obcemi Lipová, Lobendava a neziskovou organizací Následovníci Ignaze
Röslera, z. ú. připravují její rekonstrukci. Pro získání dotací na
záchranu kaple je však nutná finanční spoluúčast. Od 20. května 2017 proto probíhá veřejná sbírka. Pokud máte možnost
a chuť, můžete přispět na účet 277585064/0300 nebo po dohodě do pokladničky. Za Vaše příspěvky předem děkujeme.

Pořadatel sbírky: Následovníci Ignaze Röslera, z. ú.
Sídlo: Mikulášovice 1102, Mikulášovice 407 79
Zodpovědná osoba: Mgr. Petr Pánek
Email: nasledovnici.ir@email.cz
Telefon: 777 955 649 (po 14. hodině)
Internetové stránky: www.jachym.estranky.cz
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Jak vznikl známý
kopec ve výběžku
Mezi obcemi Císařský a Velký Šenov se v polovině cesty vypíná
výrazný čedičový vrch, který měl až do padesátých let 20. stol.
název Botzen, jenž užívali místní Němci stejně jako Češi. Prý
svým tvarem připomínal pecen chleba a tak ze staroslovanského slova „pecen“ vznikl německý název Botzen, který užívali
i Češi a někteří tak činí dodnes.
Po skončení 2. světové války byli u silnice vedoucí z Velkého
Šenova do Císařského, právě na tomto kopci, zastřeleni dva
údajní bývalí partyzáni, tzv. řepínští partyzáni (o těch si napíšeme později) a kopec byl proto přejmenován na Partyzán a tento název se udržel až do dnešních dnů. Od politických změn
v roce 1989 tu byla a dosud je, snaha kopec opět přejmenovat,
aby jeho název byl co nejvíce podobný názvu původnímu, ale
jak se zdá, tak navrhovaný název Počín u obyvatelstva nezabral
a valná většina stále užívá názvu Partyzán.
Na Partyzán je nejúchvatnější pohled, jedeme-li silnicí z Valdeka do Šluknova, za kterým dotváří v západním směru nádherné panoramatické pozadí. Je to jeden z mála vrchů naší země,
který od počátků 2. poloviny 20. století neustále mění svůj tvar,
nikoliv kvůli přírodním vlivům, nýbrž kvůli umělým zásahům
člověka. Ze severovýchodní strany postupující těžba kamene,
nejenže doslova vykousla značnou část tohoto majestátního
kopce, ale značně snížila i jeho výšku a z valné části jej zbavila
i jeho původního, poměrně hustého zalesnění.
A tak nám stará pověst vypráví, že před mnoha staletími,
v místech, kde se kopec dnes nachází, byla krajina zcela rovná
a pouze cesta, která tudy vedla, ji rozdělovala. Touto cestou se
prý jednou ubírala jedna chudá stařena, nesouc na svých, věkem ohnutých zádech, plnou nůši obnošených a rozbitých bot
k ševci, aby jí je spravil.
Pomalu kráčela cestou, nemyslíc na nic jiného než aby mohla
svůj náklad v pořádku a brzy donést k ševci, když tu náhle nad
sebou zaslechla ohromný hukot a hlučné funění. Pozvedla svůj
zrak vzhůru odkud tyto zvuky přicházely a hrůzou z toho, co
spatřila, téměř oněměla. Vznášel se nad ní ohromný a ohyzdný ďábelský netvor, kterému z tlamy i nozder šlehaly ohnivé
plameny a na ramenou nesl ohromný skalní blok. Ustrašená
stařena stála jako přikovaná, když se jí náhle netvor zeptal: „Jak
daleko je to ještě do Drážďan?“
Strachy se třesoucím hlasem mu stařenka odpověděla: „Oh,
ještě daleko. Celou tuhle nůši bot jsem cestou odtamtud rozedrala“. Touto odpovědí rozezlený netvor příšerně zaklel
a vztekle mrštil skalním blokem o zem. Ten se rozpadl na několik kusů, které ale zůstaly ležet na jedné úhledné hromadě,
která však byla tak velká, že po původní rovině nezůstala ani
stopa. A tak vznikl Botzen, Partyzán,nebo chcete-li i Počín.
Jen tak pro zajímavost: V místech, kde silnice rozděluje kamenolom na Partyzánu na část nad silnicí a pod silnicí, stávala velká a luxusně vybavená hospoda, která bývala zejména o nedělích cílovým výletištěm mnoha návštěvníků, ale po 2. světové
válce už přestala existovat.
Eduard Steun

Foto: vlastní
Dominantní vrch Partyzán v dnes vypadá úplně jinak, na snímku
vidíte počátky těžby kamene.
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Zveme děti, mládež i dospěláky na 1. ročník
jarní propagační výstavy zvířat
„Náš venkov se zvířaty, jak jej možná neznáte“
na Lerchově statku v Dolních Mikulášovicích 518
CO JE CÍLEM PROJEKTU?

Cílem je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat
a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání projektu také posílit vztahy v místních komunitách
a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také prohloubit partnerství s radnicí a podnikateli a dalšími spolky ve městě a okolí.
V Mikulášovicích projekt realizují zdejší chovatelé, kteří v neděli 11.6.2017 od 9 do
18 h pořádají pro občany města již 9. Propagační výstavu zvířat v držení mladých chovatelů, kterou si připraví samotní členové chovatelského kroužku. Výstavy se však mohou
zúčastnit I další mladí chovatelé různých druhů zvířat z města i okolí. Hodnocení zvířat
provádí návštěvníci hlasováním během celé výstavy a na závěr obdrží majitelé nejúspěšnějších zvířat dle jednotlivých odborností hezké poháry a další ceny. Projekt podporuje
Město Mikulášovice. Výnos akce bude sloužit na podporu činnosti kroužku mladých chovatelů v Mikulášovicích.
Informace získáte na telefonu 606 124 531 nebo 602 682 600.
Pro návštěvníky je připraveno občerstvení I tradiční tombola, kde každý los vyhrává.
Vlastimil Jura st.

TIP NA VÝLET
Přes Janov do Benešova nad Ploučnicí
Kdo z nás, dříve narozených, ale vlastně
i z těch našich potomků, neuléhal do lůžkovin z Benaru, kdysi tak prosperující firmy sídlící v Benešově nad Ploučnicí. Odpočívalo se
v nich věru dobře a navíc, nebylo na výběr.
Nebyli tu Vietnamci ani bohatý sortiment
z dovozu, šikovní našinci se do výroby mohli
pustit až po sametové revoluci. Dnes už si ale
bohužel z Benaru nekoupíme ani hadřík. Tato
firma, jako ostatně většina u nás, po pádu rudého režimu zmizela v propadlišti dějin, stejně jako tehdejší zřízení. Co však v Benešově
nad Ploučnicí přežilo staletí, je komplex dvou
samostatných zámeckých objektů. A právě
kvůli nim stojí za to do Benešova, kam je to
ostatně opravdu jen kousek, zvážit cestu. My
si ji ale ještě navíc zpříjemníme dvěma dalšími
zastávkami. Ale popořadě.
Jelikož máme i dnes, jakožto už často v minulosti, dvě možnosti, zvolíme kratší a příjemnější mezinárodní trasu. Ta vede přes Bad
Schandau a Hřensko, kde odbočíme směrem
na Janov, malou to vesničku s pouhými třemi sty obyvateli, kteří se v minulosti živili pro
tento kraj tradičními profesemi. Převládali
mezi nimi tkalci, voraři a různí dělníci pracující v okolních lomech. Dnes už tato řemesla
vymřela a místní žijí z turistiky. Výletníci, kteří se v Janově ubytují to mají do centra dění
Českého Švýcarska opravdu, jak se říká – za
humna. Pravčická brána, soutěsky v Hřensku,
labský přístav, vyhlídka Belvedér či mnohá
další lákadla na druhé straně hranic. Hojně
vyhledávaný je i místní golfový areál se zkušenými trenéry i pro začátečníky, bez nutného
členství v klubu. Celé hřiště, ale hlavně nádherné okolí protkané pískovcovými útvary, si
vychutnáme pohledem z nedávno postavené
rozhledny železné konstrukce tyčící se do výše 40 metrů. Se svými
162 schody byla zpřístupněna teprve nedávno, v roce 2013. Nabízí
pohled na stolové hory, Křídelní
stěny s Pravčickou bránou nebo
Velký Winterberg.
Na cestě do Benešova si můžeme ještě udělat krátkou zastávku
v Srbské Kamenici, kde v roce 1972
havarovalo po teroristickém útoku
letadlo, v jehož troskách přežila
jako jediná letuška Vesna Vulovičová. O této záležitosti jsme nedávno
podrobněji pohovořili v rubrice

pro milovníky historie. Na místě tragédie najdete nenápadný pomníček věnovaný obětem tohoto hrůzného činu.
Teď už nás ale čeká jen hlavní cíl dnešní cesty
– Benešov nad Ploučnicí se svým zámeckým
areálem přímo v centru města. Ten se skládá
ze sedmi historických budov. Dvou zámků, tří
paláců, kostela a kaple.
Tehdejší osadu v údolí řeky Ploučnice zakládali Markvarticové. Výstavbu historického sídla mají na svědomí Salhausenové, jeden z prvních šlechtických rodů v severních Čechách,
který k nám přišel z Míšně už v roce 1515. Přetavovat skvělou myšlenku ve skutečnost začal
v roce 1522 jeden ze tří synů Georga Salhausena – Friedrich. S celou historií a dochovanými relikviemi vás seznámí erudovaní průvodci. Výčet na těchto stránkách by byl přeci jen
dlouhý. Po Salhausenech převzali sídlo ještě
Kinští a také Thunové.
Naší pozornosti určitě neujde na náměstí
stojící sloup se sochou Panny Marie, jehož
součástí jsou ještě čtyři další sochy světců –
svatého Josefa, Floriana, Jana Nepomuckého
a Františka Xaverského. Základ k němu byl
položen roku 1740.
Město Benešov má dnes 3 700 obyvatel.
K úplné spokojenosti všech účastníků zájezdu
doporučujeme jako bonus navštívit skvělou
cukrárnu v uličce kousek pod náměstím.
Tolik výčet všech podstatných informací pro
dnešní výlet. Ti bádavější se dozví více na
tamním infocentru při vstupu do zámeckého
objektu nebo i po návratu domů ze zázraku
dnešní doby, vševědoucího internetu.
Petr Horák
Foto: vlastní
Zámek v Benešově nad Ploučnicí.
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Ochrana přírody s lidmi
Posledních několik měsíců se hodně mluví
a píše o našich národních parcích a to v souvislosti s opakovaným schvalováním novely
zákona o ochraně přírody a krajiny. Mediálně
se opět problém komentoval jen úzce a dost
zaujatě, často bez znalosti věci a samotného
návrhu zákona či dalších pozměňovacích návrhů. Proklamace ministerstva životního prostředí, že novela umožní národní parky otevírat lidem, vypadá příjemně, ale kdyby resort
opravdu chtěl NP více otevírat lidem, mohl
tak činit již podle původního zákona, např.
proznačovat nové turistické cesty i v prvních
zónách.
V novele nešlo jen o národní parky, ale v zásadě o další chráněná území a další zpřísňování státní ochrany přírody, např. zaváděním
nových povinností pro orgány územního
plánování a stavební úřady (nový § 44a) atp.
Často se mluvilo o zachování divočiny, je však
otázka jaké v našem středoevropském měřítku a v místech, kde se nějakou stovku let
lesnicky hospodaří (ale jasně, že dlouhodobě
v územích NP musí mít přednost příroda. Je to
ale na desítky let – vidíte ty velké zásahy v lesích, ty budou pokračovat).
Často se mnozí odvolávají na mezinárodní
organizace ochrany přírody (IUCN) a jejich
definice národních parků. Ale jako by nechtěli
číst vše a dokonce. Naše národní parky jsou
II. kategorií chráněných území. Není to ani 1a
a 1b, tedy velké národní parky např. v Africe
či USA. V definici kategorie II. je hned v úvodní větě kromě ochrany ekosystému napsáno
také, že v jejich území jde o výchovu a rekreaci. A v dalších částech o uživení se místních
obyvatel a cestovním ruchu.
Diskuze by tedy měla spíše být o poslání NP,
činnosti správ a resortu životního prostředí
v takovýchto oblastech. O přístupu k lidem.
Ofenzivní přístup, který dopředu problémy
řeší, je u nás znatelný především v KRNAPu
a to s uznáním všech stran.

Je nepochybné, že území NP jsou téměř vždy
okouzlující svou přírodou a prostředím – tedy
i kulturní krajinou. Značka „národní park“
dává takovému území zvláštní statut a může
se stát magnetem pro návštěvníky. A pokud
se podaří udržet v rovnováze zájmy ochrany
přírody a regionu - turistů, je to fajn a je to
možné. Můžeme to vidět názorně hned za
hranicemi, např. v Saském Švýcarsku.
O zákoně bylo v poslanecké sněmovně hlasováno třikrát. Podruhé když poslanecká
sněmovna projednávala pozměněný návrh
senátu. Ten přijal deset samostatných dílčích změn, ve kterých opravoval chyby (ano
je jich tam několik a bude se muset novelizovat! - opět!) a nerovnával drobné nesrovnalosti. A pak tzv. komplexní pozměňovací
návrh s třiceti úpravami. Pro prvních deset
jsem hlasoval, pro ten komplexní ne, a to ne
proto, že by byl tak katastrofální, jak se prezentovalo, ale chápal jsem, že je neprůchozí
a na hraně. Ty změny neznamenaly likvidaci
NP, protože neměnily základní parametry
a zásadní postavení správ NP. I nadále platí
územní plány, kde jsou orgány ochrany přírody účastníkem s právem veta. Státní úřady
ochrany přírody vydávají závazná stanoviska
při povolování staveb (bez jejich souhlasu se
nedá nic povolit), dál mnohé stavby podléhají
procesu posouzení dopadů na ŽP (EIA). Správy nadále vykonávají vlastnická práva k drtivé
části nemovitostí v NP (v zásadě mimo obce)
a zajišťují hospodaření s lesy. Nic z toho se nemělo měnit. Takže žádné betonování krajiny,
stavění přehrad, kácení lesů a podobně, jak
vyznívala povrchní, místy až hysterická mediální prezentace zastánců původního návrhu. Ochrana přírody se má dělat s lidmi. Jak
s těmi, co v území žijí, tak s návštěvníky, a vytvářet jim podmínky, zázemí, ukazovat jim zákonitosti přírody a důležitost její ochrany. A to
by mělo být především prací správ NP.
Váš senátor, Zbyněk Linhart

Kdo co s rumburskou nemocnicí?!
Rumburská nemocnice je dlouhodobě v problémech a v posledních měsících se krize
ještě stupňuje. Již před dvěma lety jsme se na
setkání starostů Sdružení pro rozvoj Šluknovska snažili jednat se zástupci Ústeckého kraje
o možnosti převzetí odpovědnosti za provoz
rumburské nemocnice. Naplnit by tak mohl
Kraj (i stát) svou zákonnou povinnost za zajištění zdravotní péče v území.
Majitelem je ale město Rumburk a tak na
řadě bylo a je jeho starosta a zastupitelstvo.
Příspěvky měst a obcí nemocnici v této situaci se zdály být mnohým jako spíše nefunkční
a nesystematické, ve své velikosti spíše symbolické. Spíše šlo o to využít podporu všech
starostů při jednáních s pojišťovnami, ministerstvem či Krajem. Ale …
Opakovaně jsem mluvil o vážnosti situaci
v poslední době s ministrem zdravotnictví
Ludvíkem v lednu, březnu a dubnu. A také
s jeho náměstkem pro ekonomiku a ředitelkou financování zdravotní péče. Psal jsem
k tomu i shrnující dopisy, abych problematiku
připomínal (mám je na mých stránkách: www.
zbyneklinhart.cz (senát – dopisy)). Jsme oblast
s 55 tisíci obyvateli ze tří stran obklopenou
Německem a na jih oddělenou pohořím, což
činí především v zimě vážné problémy s dostupností zdravotní péče. I na to jsem upozor-

ňoval již předešlého ministra Němečka.
Bohužel v praxi nefungují proklamované výhody sjednocené Evropy. Ani po 27 letech
od revoluce není v zásadě běžně možné využít zdravotnická zařízení hned za hranicemi,
např. na klinice v Sebnitz. I o toto jsem opakovaně žádal tohoto i předešlého ministra.
Zatím neúspěšně.
Vládnoucí garnitura dosáhla zrušení zdravotnických poplatků a jakoby tím považovala
zdravotnictví za vyřešené. Ale raději bych si
jednou začas i připlatil, jen kdyby něco fungovalo.
Ministr Ludvík byl v rumburské nemocnici
před Velikonocemi. Hejtman Ústeckého kraje
byl pozván na jednání starostů Šluknovska,
které se konalo 21. 4. 2017. Starostům vysvětlil, že Kraj opakovaně Rumburku nabídl
převzetí nemocnice, zajištění investic a zdravotní péče, ale rozhodnout o nemocnici musí
vlastník (bohužel starosta Rumburku na tomto jednání s hejtmanem chyběl, stejně jako při
výjezdu ministra zdravotnictví do Rumburka).
Situace je vážná a snad se rumburští konečně
nějak rozhoupou. Na radnici, na Kraji i v Praze za zdravotnictví zodpovídají lidé ze stejné
strany, tak by se něco podařit mohlo.
Je pět minut po dvanácté!
Váš senátor, Zbyněk Linhart
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Houbaři informují
Mykologové
k l
é zhodnotili
h d tili minulý
i lý rokk 2016
2016, houbaři
h b ři se sešli
šli na únoú
rové schůzi, aby se ohlédli za uplynulým rokem. Spolek odvedl kus
poctivé práce. Povedla se úklidová brigáda a vyčištění studánky
v jarních měsících. Na podzim naše činnost byla ještě pestřejší.
Přednáška s houbařskou tématikou spojená s výstavou hub pro
školní mládež. Vycházky do přírody, spojené se sbíráním houbových exemplářů. Neminul nás také úklid cesty ,,zlodějky“. Bylo
toho dost, každý člen přiložil ruku k dílu. Dále byl předložen plán
činnosti na rok 2017, opět jsme si naložili na svá bedra mnoho pracovních a společenských úkolů. Vyhodnotil se nejlepší mykolog
za záslužnou práci dostala ocenění Anička Fiamová, které srdečně
gratulujeme. Výbor kroužku také poděkoval celé členské základně
za aktivní činnost ve spolku. Děkujeme také moc paní starostce
Miluši Trojanové a panu Tomáši Fúskovi za podporu našemu spolku. Čeká nás nová houbařská sezona, doufejme, že bude bohatá
na dobré úlovky a krásné zážitky v lesních zákoutích.
Záveská Mirka – předsedkyně spolku

Brigáda mikulášovických houbařů
Úklid na „dlouhé
dl hé míli“,
íli“ sobotní
b t í ráno
á 22
4 2017 b
l mokré
k é a studet d
22.4.
bylo
né. Navzdory všemu se vydala hrstka srdnatých prašivkářů uklidit
takzvanou dlouhou míli od všech možných i nemožných odpadků. Trasa je jako každý rok naplánovaná od autobusové zastávky
v horních Mikulášovicích až ke kapli Nejsvětější trojice. Občas nám
to někde uklouzlo do studené trávy, ale brigádu jsme úspěšně
zvládli. Byla opět vyčištěna okolní příroda podél silnice. Je to sice
jen kapka v moři, ale všichni máme dobrý pocit, že bylo pomoženo
a měli bychom si přírody víc vážit a chránit ji.
Za houbařský kroužek Mirka Záveská

Foto: Václav Zeman
Houbaři uklízeli příkopy v horních Mikulášovicích.

Houbaři pálili čarodějnice
duben
byll d
doslova
celý
dny se střídaly
LLetošní
t š íd
b b
l
lý aprílový,
íl ý chladné
hl d é d
tříd l
s deštěm, dokonce i se sněhem a studený vítr nás pěkně potrápil.
Poslední den se počasí umoudřilo, tradičním upálením čarodějnice na hranici, byla konečně vyhnána ta otravná zima. Houbaři
netrpělivě čekají na teplejší jarní dny a lepší noční teploty, které
konečně přestanou padat k nule. Jarní rituál vykonán, hranice
podpálena, vše bylo doprovázeno dobrou náladou, klobásy a špekáčky se opékaly vše zapíjeno dobrým mokem. V rušném tlachání
se nezapomnělo na „zaručené“ zprávy, kde se vyskytují jarní houby. V Praze a na Českolipsku se našly čirůvky májovky a dokonce na
kraji Prahy i březáci. V místních lesích byla nalezena jedlá křehulka
hnědošedá... V dobré zábavě jsme se dočkali městského ohňostroje a pak hybaj domů.
Záveská Mirka

Foto: Václav Zeman
Svojí vlastnoručně vyrobenou čarodějnici si upálili také
mikulášovičtí houbaři.
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Turistická doprava 2017
Č ké ŠŠvýcarsko
České
ý k jje poměrně
ě ě dobře
d bř dostupné
d t
é jak
j k pro ty,
t kteří
kt ří
cestují vlastním vozem, tak pro turisty, kteří dají přednost veřejné dopravě. Pokud si prostudujete jízdní řády a výhodné jízdenky, zjistíte, že osobní automobil často nebudete vůbec
potřebovat.
Turistický autobus – linka č. 434
Děčín - Hřensko - Mezní Louka - Jetřichovice - Chřibská - Rybniště - Doubice - Kyjov - Krásná Lípa
Turistický autobus – linka č. 435
Česká Kamenice - Jánská - Srbská Kamenice - Růžová - Labská
Stráň - Janov - Hřensko – Schmilka
Turistický autobus – linka č. 407
Varnsdorf – Krásná Lípa – Staré Křečany – Brtníky a zpět
Turistický autobus – linka č. 433
Děčín – Sněžník
Turistický autobus – linka č. 438
Jílové, Sněžník - Jílové – Děčín
Turistická příhraniční autobusová – linka č. 217
Pirna - Bahratal - Tisá - Jílové - Sněžník - Rosenthal – Königstein
U28 – Dráha národního parku
Děčín – Dolní Žleb – Schmilka – Bad Schandau – Sebnitz - Dolní Poustevna – Vilémov – Mikulášovice – Velký Šenov – Šluknov
– Valdek – Rumburk
U27 – Turistický vlak Českého Švýcarska
Rumburk - Staré Křečany - Panský, resp. Rumburk - Krásná Lípa
- Panský a dále Brtníky - Mikulášovice (-Dolní Poustevna)
Kompletní jízdní řády naleznete na webových stránkách:
https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/jizdni-rady?eco=mail&utm_source=ecomail&utm_campaign=2017_03_18_
Newsletter_-_04/2017&utm_medium=email&utm_term=1261&ecmid=1261
Tištěné turistické jízdní řády jsou k dispozici v městském informačním středisku.

KALENDÁŘ AKCÍ
31.5. Marcela Holanová a Šimon Pečenka – Slovanský
dům od 19.00 hodin
4.6. Dětský den – amfiteátr u Slovanského domu od
15.00 hodin
8.6. Zahradní slavnost – Mateřská škola od 15.00 hodin
9.6. Noc kostelů s koncertem Zámeckého saxofonového
kvarteta – před kostelem sv. Mikuláše od 19.00 hod.
UPOZORNĚNÍ – v době konání koncertu bude
uzavřena křižovatka u kostela, děkujeme za
schovívavost
17.6. Koncert Viva ITALIA – velký sál Slovanský dům
18.6. Městské slavnosti – amfiteátr u Slovanského domu
od 13.30 hodin
24.6. Triatlon „Na ostří nože“ – lom Mikulášovice, start
v 11.00 hodin
Lístky na říjnový koncert skupiny KATAPUT v předprodeji
od 1.6.

Nabízím zbytek natloukacích talířových
hmoždinek s plastovým trnem+polystyrenové zátky na zateplení, délka
115 mm, 490 ks za 30% pořizovací ceny.
Informace na tel. 412 394 441.
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ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI
NEBYTOVÝCH PROSTOR VE VLASTNICTVÍ MĚSTA
MIKULÁŠOVICE
Městský úřad Mikulášovice, oddělení vnitřní správy v souladu s ustanovením
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje záměr Města Mikulášovice pronajmout nebytový prostor určený k podnikání o rozloze
67,5 m2, který tvoří prodejna, 2 x sklad a WC v objektu Mikulášovice č.p. 2, umístěný na st.p.č.
388 v k. ú. Mikulášovice, zapsaném na listu vlastnictví č. 708 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. Pronájem je možný od 01.01.2017.
Záměr pronájmu byl schválen Zastupitelstvem města Mikulášovice dne 12.12.2016.
Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky. Žádost o pronájem lze podat do podatelny MěÚ Mikulášovice.
Eva Mocíková - oddělení vnitřní správy

Skvělý začátek sezony
mikulášovických běžců
v národní soutěži
Výsledky v krajských soutěžích na začátku jarní části sezony
již naznačovaly, že zimní příprava byla kvalitní. Přesto všichni
závodníci z celé republiky netrpělivě očekávají start prvního
celostátního závodu, kde si změří síly s těmi nejlepšími. První
závod Českého poháru v turistickém závodě se běžel v Kraslicích na Sokolovsku a mikulášovičtí měli zastoupení ve všech
žákovských i seniorských kategoriích. Jediná věková kategorie,
kterou závodníci z našeho města neobsadili, byla dorostenecká, tam bohužel ještě letos na oddíl doléhá generační obměna. Právě neobsazení dorosteneckých kategorií se tak velmi
odráží na konečném výsledku v hodnocení týmů, nicméně
skvělé druhé místo hned za vítěznými Kralovicemi a zisk celkem sedmi medailí Mikulášovice řadí na špici v tomto sportu.
Kromě závodu Českého poháru se v Kraslicích běžel také mistrovský závod v Super sprintu, který ovládly Kralupy nad Vltavou a hned v závěsu za nimi se třemi medailemi prezentovaly
Mikulášovice. Další závod se běžel v Brně, následuje Týnec nad
Sázavou a jarní část sezony uzavře v červnu Mistrovství České
republiky v jednotlivcích, které pořádá Orlová a většina našich
sportovců má již zajištěný postup.

Výsledky našich
závodníků - Český
pohár Kraslice:
Nejmladší žákyně:
15. místo Anna Poliaková
17. místo Alžběta Mrkusová
28. místo Magdaléna Kulhavá
Nejmladší žáci:
5. místo Ondřej Fúsek
Mladší žákyně:
4. místo Natálie Mocíková
11. místo Barbora Trojanová
15. místo Renáta Charvátová
Mladší žáci:
4. místo Daniel Kreibich
17. místo Lukáš Machorek
Starší žákyně:
3. místo Andrea Fúsková
12. místo Eliška Šimková
Starší žáci:
14. místo Marek Charvát
Ženy A:
2. místo Michaela Kreibichová
Muži A:
3. místo Zdeněk Plešinger
5. místo Petr Kalousek
14. místo Tomáš Levan
Ženy B:
1. místo Květa Fúsková
2. místo Pavlína Trojanová
8. místo Eva Mocíková
Muži B:
2. místo Josef Petr
3. místo Tomáš Fúsek
9. místo Vojtěch Šimek

Foto: Tomáš Fúsek
Mikulášovický oddíl se na prvním závodě Českého poháru
prezentoval nejen skvělými
výsledky, ale také zbrusu novou
kolekcí týmového oblečení.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 18. června 2017

Mikulášovice - u základní školy - 15.50 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožekcena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840

Na koupališti se stále buduje, nové kabiny už finišují a další úpravy se právě rozjíždějí.

květen 2017

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

strana 7

FOTOZPRÁVY

Na pódiu u Slovanského domu se to čarodějnicemi jen
hemžilo.

V mateřské škole se tradiční rej čarodějnic a čarodějů
opět povedl.

Děti se naučily spoustu zaříkadel, kouzel a ochutnaly
také kouzelné lektvary.

Výstavě mysliveckých trofejí, která proběhla ve
Slovanském domě předcházelo pečlivé třídění
a hodnocení odbornou komisí.

Uvítání odborníků proběhlo na louce před
Slovanským domem a zahájili ho trubači
z řad studentů lesnické školy ve Šluknově.

Samotná výstava trofejí byla mimořádně otevřená
také v rámci prvomájových oslav.

Ve Slovanském domě vystoupilo Duo Adamis známé
z pořadu Šlágr TV.

V rámci Šluknovské ligy základních škol se naše děvčata
zúčastnila v Jiříkově turnaje ve vybíjené a po smolných
zápasech obsadila čtvrtou příčku.

Skvěle připravený závod v letním biatlonu se běžel
v Mladé Boleslavi a svá želízka v ohni tam měly
i Mikulášovice, na snímku Aleš Jandus z kategorie
přípravky s trenérem střelby Karlem Provazníkem.

Netradičního závodu s názvem Indiánská stezka se
zúčastnili také zástupci Mikulášovic z turistického
oddílu mládeže. V kategorii chlapců i dívek vybojovali
stříbrné medaile. Reprezentovali nás Barbora
Trojanová a Andrea Fúsková, v chlapcích pak Daniel
Kreibich a Ondřej Fúsek.

Starostka města Ing. Miluše Trojanová uctila památku
hrdinů z druhé světové války a položila květinu na
pomník před základní školou.

Odborníci hodnotící nashromážděné trofeje si v úvodu vyslechli
úvodní slovo a přivítání starostky města Miluše Trojanové.

MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY
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Rozpis zápasů Okresního přeboru dospělých
SO 3.6.2017
SO 10.6.2017
Žáci:
SO 27.05.2017 v
NE 04.06.2017 v

17.00 h.
17.00 h.

FK Český lev Těchlovice, z.s. - FK Mikulášovice
FK Mikulášovice - TJ Tatran Rybniště, z.s.

11:00
10:00

ROMO Děčín - FK Mikulášovice
FK Mikulášovice - MSK Benešov n/P.

Mikulášovický biatlon rozjel letní závodní sezónu

Letos se v mikulášovickém prvomájovém průvodu objevilo opět
několik zajímavých strojů.

Největší atrakcí na májových oslavách byla opět jízda traktorů
bahnem a jejich následné vyprošťování.

Po náročné cestě v průvodu z dolních Mikulášovic účastníkům
pořádně vyhládlo.

byla
PPo ukončení
k č í zimní
i í sezóny
ó 2016,
2016 která
k á b
l
doslova zasypána sněhem, jsme naskočili
do běžeckých bot a plynule přešli na trénink
kondice a střelby pro letní sezónu. S velikým
nadšením a radostí se do přípravy žáků zapojily i nejmladší děti (předškoláci), které pod
dohledem trenérů a velké pomoci rodičů
pravidelně trénují a biatlonem se tak společně baví. Některé už dokonce startovaly na
svých prvních závodech v životě a nadmíru si
je užily a dokonce se postavily na stupně vítězů. Starším žákům se tvrdá příprava vyplatila
a záhy byla odměněna parádními výsledky,
a dokonce i mnoha medailemi v regionálních
závodech Českého poháru, kterých jsme absolvovali hned sedm. Dlouho nám zůstanou
v paměti závody v Harrachově, které přijela
podpořit reprezentantka ČR v biatlonu Eva
Puskarčíková a nejednomu našemu závodníkovi osobně na stupních vítězů popřála hod-

něě úspěchů
ú ě hů a pevnéé zdraví.
d í Následně
Ná l d ě závody
á d
v Jablonci nad Nisou, kde Mikulášovice opět
zanechaly velikou stopu, navštívila a také si
s dětmi popovídala Veronika Vítková s trenérem Markem Lejskem, což bylo pro všechny
přítomné příjemným překvapením. Autogramiády a podpisy na všechno možné samozřejmě nemohly chybět.
Při pohledu na dosavadní výsledky klubu nelze jinak, než všechny závodníky moc pochválit a popřát jim zdraví a elán v přípravě na vrchol letní sezóny, která jim ukrajuje značnou
část jejich volného času. Čekají nás celkem tři
závody Českého poháru ve Starém Městě pod
Landštejnem 2. - 4.6., Bystřici pod Hostýnem
23. - 25.6., Jáchymově 1. - 3.9. a závěr letní
sezóny zakončí závody Mistrovství ČR v Letohradu 15. – 17.9. Zde ve svých kategoriích
poměří síly a schopnosti ve střelbě s dalšími
minimálně šedesáti soupeři.

Výsledky dosavadních závodů
8.4. Praha Kapslovna: sprint
i
Žákyně B - 7. Mocíková N., 11. Schmidová A.
(Dolní Poustevna), 12. Švitorková A.
Žákyně C - 11. Fúsková A.
Muži C - 2. Fúsek T.
22.4. Beroun: vytrvalostní závod
Žákyně B - 6. Švitorková A., 13. Mocíková N.
29.4. Boletice nad Labem: sprint
Přípravka dívky - 3. Hoštičková N.,
10. Mocíková L., 11. Čiháková K.
Přípravka hoši - 5. Jandus A.
Žákyně B - 1. Mocíková N., 5. Švitorková A.,
6. Schmidová A.
Žáci B - 10. Kocourek M.
Žákyně C - 8. Fúsková A.
Ženy B - 2. Fúsková K.
Muži C - 2. Fúsek T.
6.5. Roškopov: vytrvalostní závod
Žákyně B - 3. Švitorková A., 6. Schmidová A.

13.5.
3 H
Harrachov:
h sprint
i
Přípravka dívky - 2. Hoštičková N.,
5. Mocíková L.
Přípravka hoši - 2. Jandus A.
Žákyně B - 3. Mocíková N., 4. Schmidová A.,
5. Švitorková A.
Žáci B - 9. Kocourek M.
14.5. Mladá Boleslav: sprint
Přípravka dívky - 6. Hoštičková N., 9. Mocíková L.
Přípravka hoši - 9. Jandus A.
Žákyně B - 2. Švitorková A., 3. Mocíková N.,
8. Schmidová A.
Žáci B - 13. Kocourek M.
Žákyně C - 8. Fúsková A.
Ženy B - 2. Fúsková K., 3. Mocíková E.
Muži C - 1. Fúsek T.
20.5. Jablonec nad Nisou: sprint
Přípravka dívky - 10. Čiháková K.
Žákyně B - 1. Švitorková A.,
3. Schmidová A., 11. Mocíková N.
Žáci B - 14. Kocourek M.

Také nejmladší účastnice ze sousedního Vilémova dorazila v
dobovém vozidle.

Step by Step ve spolupráci s městem připravilo pěknou akci ke dni
matek.
foto: Jiří Fišer

Při závodech v Jablonci nad Nisou se mezi závodníky ukázala také reprezentantka Veronika Vítková.

Více informací a podrobné výsledky na www.biatlon.cz – Domácí – Soutěže.
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